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každé pondelkové ráno v týždni si rozložím na stole 
kalendár a mäkkou ceruzkou doň vpisujem tvrdým 
imperatívom zosnovanú dramaturgiu svojho 
nasledujúceho pracovného týždňa. Termíny nepustia. 
Stretnutia, tlačovky, koncerty, návštevy, pracovné 
obedy, súkromné popravy ... Týždeň, to je taký únosný 
rádius, v rámci ktorého sa dá plánovane pohybovať. 
{Možno ešte dva, tri týždne, nanajvýš mesiac, ktorý nám 
odtikáva frekvenciu redakčných uzávierok.) 

Suniem sa životom vpred a neplánovane plánujem. 
Pokiaľ možno, nie pn1iš veľkoryso. Človek má byť 
zhovievavý a napokon, odučila som sa tomu v časoch 
{ne}dávno minulých, kedy sme nemo mohli obdivovať 
virtuozitu majstrov, jasnozrivo presných v prognózach, 
určeniach. Napn'klad, že práve v druhom polroku 
tretieho roka štvrtej päťročnice celkom iste pribudne na 
Orave O, 15 percenta bytov, že dojnice v Južnom Tekove 
prekročia mesačný plán v dojivosti o O, 06 percenta, 
pribudne 0,123 regionálnych galérií a v hudobnej 
produkcii pribudne 11, 03 pôvodných orchestrálnych 
opusov ... A čo len tie následné vyhodnotenia, radosťou 
kypiace štatistiky a bilancie! To bolo dôvtipu, tvorivej 
odviazanosti a fantázie ... Tu sa mi v pamäti za všetky 
vynárajedna malebná spomienka. Bývali kedysi slávne 
zväzové prehliadky novej - slovenskej aj českej - tvorby. 
Každoročne som sedávala na tých pražských, v starom 
dobrom Rudo/fine. Pred .. zrakom u sluchu mi defilovali 
zástupy skladieb. Kol'ko zábavy a inšpirácií dokázali 
poskytnúť. Najmä tie vel'koplošné nomenklatúrne fresky. 
Na jednom z nonnalizačných ročníkov som sedávala 
vedľa pražského kolegu, tichého, skromného, na slová 
skúpeho. Vidy po skončení skladby, po prívale vfn 
jasavej hudby mlčky vytiahol z vrecka hodinky. Staré, 
masívne, neproletársky parádne, také, čo pamätali celé 
generácie (aj) hudby. Nastavil stopky, meral čas 
a zapisoval. Po niekoľkých dňoch, keď som sa ho 
nesmelo opýtala, čo to znamená, čo to mimo hudby 
eviduje, sucho odvetil: ... .. meriam dfzlw potlesku. 
Robím si takú súkromnú bilanciu so štatistikou ... u 

Odvtedy, keď vidím krivky grafov, výrečné numerá, 
bilančné štatistiky, clivo zaspomínam na svojho kolegu. 
Ktovie, kde je dnes ten tichý štatistik, oddaný zberateľ 
cudzích úspechov? ... 

Čo nevidieť sa prehupneme cez prvý polrok. Pomaly 
končí sezóna, načas stíchnu koncertné sály, divadlá, 
z oficiálnych sa presťahujú do letných, nezáväznejších 
priestorov. A my znova budeme mať dôvod bilancovať, 
vyhodnocovať. Zaiste však nie so stopkami v ruke, ani 
cez strohé čfsla a grafy. Tie najkrajšie okamihy 
s umenfm, ktoré sme v uplynulej sezóne nazbierali si 
uchránime inak. V pomyselnej štatistike 
nezabudnuteľných okamihov a skvostov evidovaných 
v hfbke vlastnej pamäti ... 

Vaša 
Lýdia Dohnalová 

l 
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5 HUDBOU DO EU 
Pri pn1ežitosti rozszrenia Európskej únie uskutočnil sa v rôznych 

miestach a sídlach sveta rad slávnostných hudobných podujatí: 

V sále Valného zhromaždenia OSN v New Yorku vystúpil 3. mája na samostatnom 
koncerte pod vedením Jacka Martina Händlera orchester Solistes Européens, 

Luxembourg. V programe uviedol skladby G. Ph. Telemanna (predohra Les nations), B. 
Brittena (Simple symphony) a P. l. Čajkovského (Serenáda), na záver koncertu zaznela 
európska hymnu (Beethovenova Óda 
na radosť z 9. symfónie). Teleso, ktoré 
svojím zložením symbolizuje zjednote
nú Európu, združuje hráčov z 13 krajín. 
Slovensko reprezentujú Jurl\i Alexan, 

V bulharskej metropole Sofii sa 11. 
mája konal pod záštitou delegáta Eu

rópskej komisie v Bulharsku Dimitrisa 
Kourkoulasa v spolupráci s Veľvyslanec
tvami Cypru, Českej republiky, Maďar
ska, Poľska a Slovenskej republiky sláv
nostný koncert, na ktorom odzneli 
skladby F. Chopina, A. Dvoi'áka, B. Bar
táka, M. Hatzidakisa . Slovensko na kon
certe reprezentoval huslista Milan Pala 
a klaviristka Magdaléna Bajuszová, 
uviedli skladby J. lršaia a l. Zeljenku. 

R 

der (violončelo), Róbert Lakatoš (vio
la) a Richard Gašpar (kontrabas). Vy
stúpenie orchestra sa stretlo s veľkým 
ohlasom a ováciami početného publika. 

!}J~~ 
~1. jún 2004 

zúčastnite sa aj Vy 

... na verejných priestranstvách, v hudobných školách, v kultúrnych centrách, 

v kostoloch, na uliciach, v nemocniciach ... 

Viac sa dozviete no www.fetedelamusique.culture.fr 
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JUBILEÁ 

Narodil sa 10. júna 1944 v baníckej dedinke na východnom Slovensku v žakarovciach. Po 
maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Gelnici v roku 1961 bol prijatý na košické Konzer
vatórium, kde bol žiakom v klavírmj triede Ireny Koreňovej a v kompozičných predmetoch 
ho viedol Juraj Hatn'k. V roku 1965 začal študovať kompozíciu na VŠMU v Bratislave najprv 
u Jána Cikkera a po dvoch rokoch prešiel do triedy Alexandra Moyzesa. VŠMU ukončil absol
ventskou prácou Concertino pre sláčikový orchester. Už od roku 1969 začal vyučovať hudobnú 
teóriu na košickom Konzervatóriu {pôsobí tu nepretržite už 35 rokov) a v roku 1974 obnovil 
kompozičnú triedu, ktorá zanikla odchodom J. Hatrr'ka do Bratislavy. V rokoch 1986-1988 bol 
riaditeľom Štátnej filharmónie Košice. 

CENY: 
• Cena J. L. Bellu (1978) - za 2. sláčikové 

kvarteto 
• Cena Oldricha Hemerku (1994)- pri prí

ležitosti životného jubilea 
• Cena primátora mesta Košice (1994) -

pri príležitosti životného jubilea 

NOTABENE * 
Ak sú jubileá príležitosťou na to, aby sme 
aspoň na krátky okamih zastavili čas 
a optiku svojej pozornosti zamerali na prá
cu umelca, tak využívam túto vzácnu chvíl'u 
a symbolicky dvíham čašu plnú spomienok 
a dojmov zo stretnutí so vzácnym člove
kom - skladatel'om a pedagógom Jozefom 
Podprockým. 

Naše cesty sa prvýkrát skrížili na Kon
zervatóriu v Košiciach v septembri 1971 -
profesor Podprocký za katedrou 1. A trie
dy, ja v lavici s ďalšími asi dvadsiatimi spo
lužiačkami (klaviristkami a organistkami) 
ajedným spolužiakom, ktorým bol Peter 
Breiner. Bol to práve Peter a čoskoro aj Iris 
Szeghy, ktorí snáď vnukli nášmu (dovtedy) 
profesorovi hudobnej teórie myšlienku 
oživiť kompozičné oddelenie na košickom 
Konzervatóriu a pojať ich medzi svojich pr
vých žiakov. Onedlho k tejto dvojici pribu
dol i Norbi Bodnár a vytvorili tak prvý skla
datel'ský trojlístok, ktorého .,autorom" bol 
Jožko Podprocký. Odvtedy ich bolo vel'a 
a dnes s odstupom času možno povedať, 

že v Košiciach sa v 70. rokoch zrodila exce
lentná kompozičná trieda, ktorej kvality 
verifikoval čas. 

Po maturite sa naše cesty na určitý čas 
rozišli. Ja som pokračovala v štúd iách hu
dobnej teórie v Bratislave a Jožko sa popri 
náročnej pedagogickej práci venoval mia-

dej rodinke a komponoval. Šťastena a ko
šické prostredie mu pria li. Mal dobrých 
priateľov - interpretov, ktorým častokrát 
.,šil" skladby na mieru a tieto sú dodnes 
v ich bohatých repertoároch - organista 
Ivan Sokol, akordeonista Vladimír Čuch
ran, bývalé Kýškovo Košické kvarteto, Bys
trík Režucha ... Na krátke obdobie sa stal 
riaditel'om Košickej filharmónie. Čas ply
nul, roky sa míňali. 

Plynutie času je akoby určitý hudobný 
motív, ustavične na rozhraní unikania, no 
bez prestania oživovaný a zachovávaný pri
chádzaním nového tónu. 

Po návrate do Košíc som sa začala spo
radicky s Jožkom stretávať na fi l harmonic
kých koncertoch, kde je dodnes perma
nentným návštevníkom, na schôdzach Kraj
skej pobočky Zväzu slove nských skladate
ľov a postupne sme si našli cestu k sebe. 
Môj rešpekt a úcta k bývalému profesoro
vi (ktorému sme .. potvory" neraz pripra
vi li horúce chvíl'ky za katedrou!) mi spo
čiatku takpovediac zväzovali ruky pri ko-

* NOTA BENE - slovné spojenie, pri ktorom so bývalým študentom Jožko Podprockého objaví úsmev no 
tvári. No objasnenie uvediem, že no hodinách hudobnej teórie, pri riešení harmonických príkladov, sme moli 
vždy pri každej novej učebnej látke červenou ceruzkou označený problémový postup o pri ňom výrazne 
poznačené NOTA BENE - voľne preložené DOBRE Sl ZAPAMÄTAJ alebo DOBRE Sl VŠIMNII 
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munikácii s ním. Bol to však práve on, kto
rý mi podal .,už" ako kolegyni pomocnú 
ruku a udal nový tón našej spolupráce, kto
rá v spletitom reťazci náhod prerástla do 
priatel'stva a upevnila sa mojím profesio
nálnym zakotvením na košickom Konzer
vatóriu. Až tu, v každodennom kolobehu 
som poodhalila osobnosť Jožka Podproc
kého ako charizmatického človeka, precíz
neho pedagóga a umelca. To, čo som ako 
študentka vnímala ako jeho prísnosť, ne
oblomnosť pri sústavnom preverovaní si 
našich vedomostí atď., sa zrazu ako čarov
ným prútikom zmenilo na pracovitosť 
a originálnu disciplínu (platné nielen pre štu
dentov, ale najmä pre neho samého) ... -
s nesmiernym zmyslom pre zodpovednosť. 

Tieto vlastnosti nená
padne vštepuje svojim 
zverencom do dnešné
ho dňa a tí sa po ro
koch, podobne ako aj 
ja, ocitnú na tom pra
vom brehu, kde sa bez 
každodennej či noro
dej práce nedá prežiť. 
Taký je Jožko Podproc
ký, u ktorého sa prelí
najú profesie sklada
teľská, pedagogická 
i organizátorská. 

Svojskú životnú 
múdrosť Jožka Pod
prockého dokresl'uje 
podl'a môjho názoru 

jedno čínske príslovie: Nestrachuj sa, že na
preduješ pomaly, len nezastaň! Dôkazom sú 
jeho opusové čísla, ktoré nevznikajú ako 
na bežiacom páse, na objednávku, ale vždy 
len z vnútorného presvedčenia - doposiaľ 

ich má na konte 47, ak zarátam aj posled
né dielo, ktorým je jeho 3. symfónia, ktorá 
má premiéru na tohtoročnej Košickej hu
dobnej jari. Po intímne ladenej dvojčasťo
vej symfónii Nénie-Metamorfózy, ktorá ge
niálnym spôsobom reflektuje zápas člove
ka v boji o prežitie, s napätím očakávam 
toto nové dielo (dedikované priatefovi-skla
datel'ovi Jozefovi Grešákovi), a to aj napriek 
tomu, že jeho rukopis je mi už dostatočne 
známy. Akýsi múdry človek povedal, že čas 
nás nemení, len nám dáva dozrieť. A takéto 
zrelé plody v podobe svojich partitúr pred
kladá poslucháčom už vyše 20 rokov Jož
ko Podprocký. 

Nielen kompozičná a pedagogická prá
ca, ale aj aktuálne problémy hudobného 
života Košíc (ale aj Bratislavy!) sa ho by
tostne dotýkajú. Kol'ko hodín sme presede
li a predebatovali v kruhu priateľov v agen
túre na Kováčskej ulici či v jeho očarujúcej 
záhrade na Červenom brehu, kde čerpá no
vé inšpirácie i osvieženie. Snovali sme plá
ny, snažili sme sa vymyslieť čosi, čo by roz-

3 
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$ult0f. 2lándiPi 
- C1s DUR ALEBO Al S MOL? 

M eno Juraj Tandler n t;»>atrí medzi 
slovenským i hudobn íKmi k nezná

mym pojmom. Žije v našcrm povedomí 
ako skladateľ, huslista a predovšetkým 
ako chýrny pedagóg. Pri náhodných stret
nutiach s bývalými poslucháčmi konzerva
tória či absolventmi niektorých bratislav
ských ZUŠ prichádza skôr či neskôr na rad 
otázka: "A Tandler tam ešte u čí?" Odpo
veď znie jednoducho, no predsa neuveri
teľne: Profesor Juraj Tandler stále vyučuje 
na plný úväzok, ba čo viac, v zdraví a zá
videniahodnej intelektuálnej kondícii oslá
vi 10. júna svoje sedemdesiatiny. Bodrý 
duch zborovne na Tolstého 11 , pohotový 
tvorca lapidá rnych bonmotov, poves tný 
úspornosťou v umeleckom vyjadrovaní, 
tentoraz predostiera plénu novú pointu: 
sedem krížikov. 

Roku 1977 (sedmička je momentálne 
magickou čísl icou) rozšíri l svoje aktivity 
popri systematickom pedagogickom zábe
re v oblasti husľovej hry na ZUŠ aj pôsobe
ním na Konzervatóriu v Bratislave. Odvte
dy až dodnes patrí medzi nezameniteľné 
stálice kompozično-dirigentského oddele
nia. V elitnej konkurencii klasikov konzer
vatoriálnej hudobnej teórie (P. Ziku, M. Ko
fínka a J . Pospíšila) sa okamžite presadil 
vďaka zrozumiteľnej artikulácii odborných 
názorov, podložených pragmatickou orien
táciou na hudobnú prax. Pri vysvetľovaní 
teoretických (harmonických, formových, 
kontrapunktických)javov eliminuje špeku
latívne prístupy založené na márnomyseľ
ných dogmách a narcistickej abstrakcii. Jed
noznačne preferuje prirodzený umelecký 

čerilo stojaté vody našej hudobnej kultúry, 
čo by zotrvalo, poslúžilo a malo aj svoje 
opodstatnenie! A podarilo sa. Založili sme 
nadáciu, ktorá bola neskôr premenovaná 
na Hudobnú spoločnosť Hemerkovcov. Tá, 
pod predsedníctvom Jožka, píše svoju his
tóriu od roku 1991 a dodnes každoročne 
predkladá verejnosti výsledky svojich rôz
norodých aktivít: koncer ty súčasnej tvor
by, prezentácia mladých interpretov, vydá
vanie odborných publikácií (napr. Kapitoly 
z hudobného života v Košiciach); posled
ným naším projektom, ktorý vznikol 
v spolupráci s riaditeľom Štátnej filharmó
nie Košice Julkom Kleinom, je Festival sú
časného umenia. 

4 

inštinkt, vychádzajúc z postu látov vkusnej 
rovnováhy a optimálnej striedmosti. (Rov
naké krité riá demonštruje aj prostredníc
tvom skladateľskej tvorby). 

K didaktickým doménam Juraja Ta nd le
ra možno prisúdiť najmä klasickú harmó
niu a sluchovú analýzu. Bleskové (a pritom 
invenčné!) harmonizovanie melódií všet
kého druhu priamo na tabuľu končí neraz 
vznikom zaujímavých skladbičiek. Niekto
ré z nich sa už mimovoľne stali súčasťou 
repertoáru speváckych zborov či iných hu
dobných zoskupení. "Zákerné" improvizač
né modely, ktoré Tandler súka z rukáva na 
hodinách sluchovej analýzy, sa zase mno
hokrát ukázali ako lepšie a úč i nnejšie než 

Spoločných spomienok a príhod (veľa 
je medzi nimi úsmevných) máme veľmi 
mnoho, ale poskytnutý priestor mi umož
ňuje v mene priateľov a kolegov adresovať 
oslávencovi Jožkovi Podprockému už iba 
slová Särena Kierkegaarda: 

Kaidá prltomná chv11a 
aj súhrn okamihov 
je proces, a teda prechod, 
preto v skutočnosti 
anijeden okamih 
nie je prltomný. 
A tak v čase niet ani prltomnosti, 
ani minulosti, ani budúcnosti. 

• 

T VOJA J úLIA B uKOVINSKA 

väčšina špeciálnych príkladov z drahých 
zahraničných učebníc. 

Od konca 80. rokov vyučuje Juraj Tan
dler (konečne!) aj kompozíciu. Niektorí je
ho bývalí žiaci sa už dostávajú do povedo
mia hudobnej verejnosti. Pokiaľ ide o vlast
nú Tandlerovu skladateľskú činnosť, tá 
v ostatných rokoch (podobne ako u mno
hých iných skladateľov jeho generácie) rea
guje na nedostatok dopytu znížením kvan
tity produkcie. No i tak vzniklo aj v tomto 
období niekolko komorných opusov, na
príklad: Sláčikové kvarteto č. 3 (1997), Pre
lúdium a tance pre sólové husle (2000), Quar
tettino per clarinetti (2001) či Sonatfna a due 
movimenti pre husle a klav(r (2002). Podľa 
informácií z autentických zdrojov plynú po 
šesťdesiatke roky v súlade s predpisom 
"molto accellerando quasi Presto", alebo 
dokonca "Prestissimo possibile". Z tohto 
uhla pohľadu je teda aj Missa brevis pre sóla, 
zbor, organ a sláčikový orchester z roku 1996 
celkom čerstvým dielom. 

Budovanie osobného P.R. už zrejme ne
bude silnou stránkou sedemkrížikových 
jubilantov (zvlášť nie tých, ktorí obetovali 
voľnú nohu pristúpením na podmienky 
učiteľského úväzku). Ich nádeje sa skôr 
upierajú smerom k terajším žiakom a bý
valým absolventom. Možno tí raz preslá
via tvorbu a meno svojho učiteľa. (Pravda, 
ak ho nezabudnú uviesť vo svojom životo
pise). 

Za bývalých žiakov, súčasných kolegov 
i v mene medzi riadkami pertraktovanej 
hudobnej verejnosti sa mi žiada zaželať vzác
ne mu jubilantovi - profesorovi Jurajovi 
Tand lerovi veľa tvorivej inšpirácie, peda
gogického elánu, dôchodkovej stability 
a každodenných radostí - radosť nad do
končenými partitúrami nevynímajúc. 
A pravdaže, veľa zdravia, aby si ten vzneše
ný, avšak ťažkopádny Cis dur uchoval ilú
ziu Des-durovej ľahkosti . 

JURAJ J ARTIM 

OPRAVA 

V predchádzajúcom čísle Hudobného živo

ta (HŽ č. 5) nedopatrením v materiáli Mi

dem Cannes 2004 (str. 28 - 29) vypa

dlo meno autorky fotografií, je ňou Oľga 

S meta nová. 

V článku Jubileum súboru (str. 21 ) je v texte 

uvedený nesprávny názov skladby Jura

ja. Hatríka $/ovo pre alt, čembalo a violu 
da gamba. Správne ide o autorov titul 

Svetlo, sonata-cantata per tre. 
Poškodeným a čitateľom sa týmto ospra

vedlňujeme. 

Redakcia 
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CíRENIE talentov 
TALENTY PRE EuRóPu 2004 

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ BOHDANA WARCHALA V HRE NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH 

Hostí a účastníkov Vl ! l. 
ročníka Medzinárodnej 
súťaže a tvorivej dielne 
Čírenie talentov (26.' 
29. apríl) vítala v Dol
nom Kubíne aj tohto ro
ku mnohým už dôverne 
známa atmosféra podu

jatia, umocnená podmanivým prostredím 
dolnooravskej krajiny a jej prirodzeného 
kultúrneho centra. 

Od posledného ročníka prešlo Čírenie 
talentov vo svojej koncepcii a štruktúre 
zásadnými zmenami. Riaditel' súťaže LeO' 
nard Vajdulák informoval na stránkach 
bulletinu o súčasnej podobe tohto poduja
tia, ktoré pod novým logom Talenty pre 
Európu predstavuje dnes čistý typ medzi
národnej interpretačnej súťaže pre mladé 
talenty z celej Európy. 

Talenty pre Európu sa koncentrujú vý
lučne na organizáciu súťaže a koncertné 
podujatia, ktoré prezentujú víťazov súčas
ného, ale i minulých ročníkov. Hlavná ťar
cha koncepčnej , ale aj organizačnej práce 
leží na pleciach riaditel'a súťaže L. Vajdulá
ka, ktorý vyzdvihol obrovský tvorivý vklad 
odchádzajúceho spolutvorcu ČT Viliama J. 
Crusku, s ktorým vytváral a organizačne 
zabezpečoval doterajšie ročníky Čírenia 
talentov. 

Skúsenosť s priebehom Talentov pre Eu
rópu jednoznačne ukázala, že zoštíhlenie 
a skoncentrovanie sa na podstatu veci -
interpretačnú súťaž - podujatiu prospelo. 
Priamočiarejšie nasmerovanie Talentov 
umožňuje väčšiu koncentráciu síl a tvorivej 
energie všetkých zúčastnených na naplne
nie základného poslania podujatia. 

Tým je možnosť prezentácie a konfron
tácie toho najlepšieho, čo sa v oblasti výcho
vy sláčikárov za ostatný rok na Slovensku 
a v susedných krajinách Európy vytvorilo. 
Záštitu nad podujatím prevzal i tohto roku 
predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. 

Do súťaže sa prihlásilo 58 účastníkov 
v sólovej hre a 9 komorných zoskupení 
(duo, trio, kvarteto). 

Už tradične najsilnejšie obsadená súťaž 
v hre na husliach mala veľmi dobrú úro
veň, čo naznačovala už interpretácia povin
ných skladieb vo vylučovacom kole. Špič
kové a mimoriadne výkony sa zaskveli vo 
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vol'ných programoch druhého kola, kde 
zaznelo niekol'ko výkonov, ktoré by boli 
ozdobou aj najnáročnejšieho fóra pre mla
dé talenty. 

Tu treba spomenúť víťazov jednotlivých 
kategórií: 10-ročnú Gerganu Haralam, 
pievu (ČR), 11-ročnú LesjuKotovú (Ukra
jina), 13-ročnú Mariu Korpasovú (ČR) 
a 15-ročnú BarboruValečkovú (ČR). Naša 
najúspešnejšia huslistka 14-ročná Lucia 
Baráthová siahla po druhej cene v najvyš
šej kategórii viac než zaslúžene. Je žiačkou 

ZUŠ na Exnárovej u lici a mimoriadnou žiač
kou Konzervatória v Bratislave. 

Súťaž v hre na viole vyvolala pre mini
málny počet súťažiacich isté rozpaky, na 
druhej strane však radosť z výkonu 17-roč
ného Lukáša Kmiťa (Konzervatórium Ko
šice), ktorý sa vo svojej kategórii podelil 
o prvú cenu s Ukrajincom Ustymom žu, 
kom. 

V hre na violončele sme nemali žiadneho 
zástupcu.(!) Každoročne sa opakujúci prob
lém s malým počtom prihlásených v odbore 
hra na viole a violončele vyvoláva otázku, či 
je vôbec únosné súťaž vypisovať pre tieto 
nástroje. Je škoda, že naši pedagógovia 
týchto nástrojov dodnes nedocenili výz
nam a prínos z účasti na tomto podujatí. 

K tomu najlepšiemu, čo tohoročné Ta
lenty priniesli, patrila súťaž v d isciplíne ko-

morná hra. Pedagógom všetkých zúčast
nených zoskupení bez výnimky patrí uzna
nie za vysoké technické a umelecké para
metre, ktoré s malými a mladými sláčikár
mi dosiahli. V tejto disciplíne udelila poro
ta, ktorej predsedal Peter Michalica, aj 
Hlavnú cenu. Jej držitel'om sa stalo pol'ské 
husl'ové duo Anna Kaczmareková -Joan, 
na Czajová. Pre porotu i prítomné obe
censtvo bolo potešením počúvať ich výkon. 
Aj pre obe huslistky bolo očividne rados
ťou a samozrejmosťou odviesť na pódiu pr
votriedny výkon. ZUŠ v Dolnom Kubíne 
zabodovala v komornej hre aj tohto roku, 
keď jej husl'ové trio (Z. Hábeková - M. 
Matisová- J. Forgáčová) získalo v ka
tegórii najmladších druhú cenu. 

Ozajstnou lahôdkou pre všetkých zú
častnených sa stal recitálový večer 16-roč
ného huslistu Jifího Vodičku (ČR), dvoj
násobného víťaza Čírenia talentov z roku 
1998 a 1999. Tento mladý, nesmierne ta
lentovaný huslista z Ostravy oslnil publikum 

krásnou farbou svojho tónu a špecificky ele
gantnou brilanciou a virtuozitou. Ak mož
no hovoriť v súvislosti s virtuozitou 
o osobnostných črtách, v prípade mladého 
Vodičku táto definícia rozhodne sedí. Vodič
ka je velká nádej českej husl'ovej školy. 

Už tradične s velkým záujmom sledo
vaný koncert laureátov priniesol i tohto 
roku hodnotné výkony malých a mladých 
sólistov za spoluúčinkovania komorného 
orchestra Archi di Slovakia s umeleckým 
vedúcim Franti.škom Figurom. Od kúzla 
prejavu mimoriadne nadanej, s plným na
sadením hrajúcej desaťročnej Cergany Ha
ralampievy gradoval večer po výkon už 
profesionálne nasmerovanej, kultivovane 
a umelecky presvedčivo hrajúcej laureát
ky minulého ročníka ČT lotyšskej violon
čelistky Tatiany Redzkovej. 
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VÝSLEDKY VIli. ROČNÍKA ČT 
l. KATEGÓRIA HUSLE 

1. miesto - Haralampieva Gergana 
(ČR) 

2. miesto - Danielewicz Olívia (Poľsko) 
Herasimchuk Taisia (U,.ajin~) 

3. miesto - GaJdová Veronika (CR) 
4. miesto - Juráň Marek' (SR) 
5. miesto - Dukhnych Dmytro 

(Ukrajina) 
6. miesto - Sikora Marta (Poľsko) 
7. miesto - Pisarska Marta (Poľsko) 

8. miesto - Szopa Maria (Poľsko) 
9. miesto - Zaak Agniezska (Poľsko) 

ll. KATEGÓRIA HUSLE 

1. miesto - Kat Lesya (Ukrajina) 
3. miesto - Kat Katerina (Ukrajina) 

Gesler Agniezska (Poľsko) 
4. miesto - Hábeková Zuzana (SR) 

5. miesto - Pucka Weronika (Poľsko) 
6. miesto - Paliwoda Anna (Poľsko) 
7. miesto - Nowak Sebastian (Poľsko) 

111. KATEGÓRIA HUSLE 

1. miesto - Korpasová Marie (ČR) 
2. miesto - Dukhnych Ivan (Ukrajina) 
3. miesto - Hujerová Marie (ČR) 
5. miesto - Rovdičová Marta (SR) 
6. miesto - Nagyová Natália (SR) 
7. miesto - Kwasniewicz Ada (Poľsko) 

IV. KATEGÓRIA HUSLE 

1. miesto - Valečková Barbora ( ČR) 
2. miesto - Baráthová Lucia (SR) 
3. miesto - Zachovalá Vendula (ČR) 
4. miesto - Mikesková Lucie (ČR) 
5. miesto - Andruhkiv Krystyna 

(Ukrajina) 

2. miesto - Husľové trio: Hábeková Zu
zana, husle; Matisová Mária, husle; 
Forgáčová Jana, husle (SR) 

3. miesto - Husľové duo: Wykrota Aga
ta, husle; Pucka Weronika, husle (Por
sko) 

4. miesto - Husľové duo: Tomašková Ro
zália, husle; Dane! Richard, husle (SR) 

5. miesto - Husľové duo: Szopa Maria, 
husle; Íaak Agniezska, husle (Poľsko) 

ll. KATEGÓRIA KOMORNÁ HRA 

1. miesto- Sláčikové kvarteto ,.RaDomek": 
Kozakiewicz Magda, husle; Habera 
Agata, husle; Fliskiewicz Zofia, husle; 
Wolnowska Marta, violončelo (Poľsko) 

2. miesto - Sláčikové duo: Andruhkiv 
Khrystyna, husle; Zhuk Ustym, viola 
(Ukrajina) 

111. KATEGÓRIA KOMORNÁ HRA 

1. miesto - Husľové duo: Kaczmarek 
Anna, husle; Czaj Joanna, husle (Por
sko) 

3. miesto -Sláčikové kvarteto: Zolyniak 
Ewa, husle; Palgan Magdalena, husle; 
Dlugosz Lucyna, viola; Krzetowski Ma
teusz, violončelo (Poľsko) 

VIOLA 

1. miesto - Kmiť Lukáš ( SR) 
Zhuk Ustym (Ukrajina) 

2. miesto - Fialová Kristina (ČR) 
Kušš Martin (SR) 

HLAVNÁ CENA 

Husrové duo: Kaczmarek Anna, husle; 
Czaj Joanna, husle (Poľsko) 

íiliiiiiiiiiiiiMiijl~·~···; CENA PRIMÁTORA MESTA DOLNÝ 

Ak vnímame a akceptujeme Talenty pre 
Európu ako dôležitý a zmysluplný podnet 
pre prácu pedagógov - sláčikárov, potom 
jedným z najzávažnejších ocenení, ktoré sa 
udeľujú na tejto súťaži, je práve Cena peda
gógov. V ôsmom ročníku súťaže si prevzali 
túto cenu ex aequo Elzbieta Urbanska 
z Pol'ska a Tagana Snižna z Ukrajiny. 

Domnievam sa, že rozhodnutie organi
zátorov a poroty o udeľovaní tejto ceny 
podľa pevne stanovených kritérií (bodova
nie úspešnosti viacerých súťažiacich od jed
ného pedagóga) spravodlivejšie ocení kva
litnú a produktívnu prácu pedagóga so žiak
mi rôznej miery talentu vo svojej triede. 
V minulých ročníkoch by bola táto cena viac
krát zostala na Slovensku. Verím, že aj 
v budúcich ročníkoch prevezme túto cenu 
slovenský pedagóg ... 

MARIA KARLÍK OVÁ 
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6. miesto - Pospechová Michaela (ČR) 
Papež Ondrej (ČR) 

l. KATEGÓRIA VIOLONČELO 
1. miesto - Bak Agata (Poľsko) 

ll. KATEGÓRIA VIOLONČELO 
2. miesto - Kopacz Ewa (Porsko) 
3. miesto - Knast Zuzana (Pol'sko) 

111. KATEGÓRIA VIOLONČELO t 

1. miesto - Fudala Wojciech (Pol'sko) 
Zalite Dace (Litva) 

l. KATEGÓRIA KOMORNÁ HRA 

1. miesto - Husrové duo: Kot Katerina, 
husle; Kot Leslya, husle (Ukrajina) 

o 
.É KusíN 

Kmiť Lukáš (SR) 

CENA PEDAGÓGOVI 

Urbanska Elziebeta (Pol'sko) 
Snizhna Tetyana (Ukrajina) 

CENA KOREPETÍTOROVI 

Podsiedlik Dagmara (Pol'sko) 

CENA MOYZESOVHO KVARTETA 

1. miesto- Sláčikové kvarteto ,.RaDomek": 
Kozakiewicz Magda, husle; Habera 
Agata, husle; Fliskiewicz Zofia, husle; 
Wolnowska Marta, violončelo (Poľsko) 

CENA ZA INTERPRETÁCIU SKLADBY 

Husľové duo: Kaczmarek Anna, husle; 
Czaj Joanna, husle (Poľsko) 
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HovoRíME ... 
S UMELECKÝM VEDÚCIM SÚBORU MUSICA AETERNA, 

PREDSEDOM CENTRA STAREJ HUbBY NA SLOVENSKU 

Vrátili ste sa zo stretnutia venovaného 
starej hudbe, ktoré organizoval a na 
ktoré vás pozval European Union Ba~ 
roque Orchestra (EUBO) v spolupráci 
s Európskou komisiou v Londýne pri 
príležitosti rozšírenia Európskej únie. 
Čo bolo predmetom tohto podujatia? 
Hlavným organizátorom stretnutia (4. má
ja) bol Paul James, jeden zo splnomocnen
cov nadácie pri EUBO, organizácie oriento
vanej na získavanie prostriedkov, potreb
ných na podporu a rozširovanie aktivít 
a vzdelávania v oblasti starej hudby, na kto
ré nestačia financie poskytované EÚ a spon
zorskou spoločnosťou Microsoft. Cieľom 
stretnutia bolo zladiť ciele a tendencie v 
oblasti starej hudby krajín pristupujúcich 
do EÚ s EUBO. Na stretnutí sa zúčastnili 
odborníci na starú hudbu, osobnosti hu
dobného života zo všetkých krajín EÚ, 
z ktorých každý v 5 minútovom vstupe re
feroval o súčasnom stave starej hudby 
v kontexte hudobnej kultúry svojej kraj i
ny. Na diskusii, ktorá nasledovala, sa zú
častnili vplyvní predstavitelia sveta hudby, 
napríklad generálny ma
nažér orchestra The English 
Concert Felix Warnock, só
lista, dirigent a riaditeľ Am
sterdam baroque orchestra 
Ton Koopman, zástupcovia 
z BBC Radio 3 a ďalší, ktorí 
pracujú v oblasti starej hud
by a ovplyvňujú jej súčasné 
trendy. Z diskusie vyplynu
lo, že dvoma hlavnými prob
lémami sú: zahraničné štu
dijné pobyty a následný ná
vrat študentov do vlasti a za
čínajúce sa fúzie umelecké
ho štýlu interpretov hrajú
cich na moderných a dobových nástro
joch. 
Môžete to podrobnejšie rozviesť? 
Bez nejakých osobitých ortodoxných po
hľadov treba priznať, že interpretačnej praxi 
starej hudby hrozí určité nebezpečenstvo. 
Každý umelec by si mal chrániť a cibriť svoj 
vlastný umelecký štýl. Cieľom EUBO je sú
strediť sa na spôsoby ako odovzdávať ďal
ším generáciám odkazy hudobného dedič-
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stva minulosti. Hu
dobné baroko pri
nieslo formy a ob
sahy, na ktorých 
mnohí skladatelia 
celé storočia formulo
vali svoje myšlienky. 
Ak chceme aj dnes 
z neho vychádzať, dô
ležité je pochopiť pô
vodnú podstatu a usi
lovať sa o jej zacho
vávanie. K myšlien
kam baroka treba 
pristupovať zodpovedne a chrániť zvuko
vý ideál. To nás zaväzuje. Keď chceme 
počuť autentickú Bachovu hudbu, nemô
žeme predsa urobiť iné než ju hrať na do
bových nástrojoch, na takých , pre ktoré 
Bach písal. .. 

Nemyslím si, že študenti po štúdiu 
v zahraničí nenachádzajú vo vlasti možnosti 
hudobnej spolupráce, ako to konštatoval 
Ton Koopman. Myslím, že stále je pre nich 
výhodnejšie zostať v západných krajinách, 

kde môžu hrať v malých alebo vo väčších 
súboroch za celkom iné finančné ohodno
tenie. Musica aeterna ako oficiálny štátny 
súbor by mohol mať záujem o všetkých pri
chádzajúcich vzdelaných hudobníkov a mal 
by im vytvárať podmienky, aby prichádza
li. Je to však ťažké, pretože nedisponuje
me adekvátnymi finančnými prostriedka
mi . Tu niekde začína nerovnosť aj problé
my, s množstvom otázok ... 

Akú konkrétnu pomoc pre oblasť starej 
hudby môže Slovensko od EÚ očakávať? 
Z debát na stretnutí vyplynulo, že väčšina 
z pristupujúcich krajín do EÚ má podobné 
finančné a organizačné problémy: agentú
ry nemôžu naplno fungovať, pretože by ich 
to finančne zruinovalo, prostredie, v kto

rom existujú, nevie zaob
chádzať s kultúrou a pou
kazovať na jej dôležité 
hodnoty. 

Počnúc vzdelávacím 
až po organizačný systém 
stále máme u nás biele 
miesta, ktoré treba zma
povať. Preto som žiadal 
najmä o pomoc pre edu
kačný systém na Sloven
sku, spoluprácu s expert
mi na starú hudbu, pred
niesol som návrhy na vy
tvorenie možností v ob
lasti financovania projek
tov - granty, ktoré by sa 
mohli účelovo využívať 
na uchovávanie a šírenie 
hudobného dedičstva . 

Prekvapením však bola zdržanlivosť EÚ, 
respektíve tohto fóra, ktoré síce načrtla istú 
ochotu pomáhať, zatiaľ však bez konkrét
nych činov. 
Plán \\ie sa perspektívne podobné stret~ 
nutie? 
Paul James a napokon všetci vyjadrili túž
bu opäť sa stretnúť o rok. Myslím, že vzá
jomná informovanosť o aktivitách je ešte 
stále veľmi slabá, nevieme toho veľa o Ma
ďaroch, Lotyšoch, Poliakoch ... Podobné 

stretnutie ponúka aj možnosť v ne
formálnych rozhovoroch diskutovať 
o hudbe a histórii jednotlivých regió
nov, vymeniť si skúsenosti, poznat
ky, materiály, vylepšiť tak vzájomnú 
informovanosť ... 
Hudobníci majú možnosť v au~ 
guste sa stretnúť s vedúcimi oso~ 
nosťami EUBO ... 
V Čechách sa 6. až 11. augusta usku
točnia kurzy poriadané EUBO, kto
rého novým šéfom po Rayovi Good
manovi je Lars Ulrik Mortensen. Ch
cem týmto vyzvať mladých ľudí, 
ktorí sa zaoberajú interpretáciou sta
rej hudby, aby sa ich zúčastnili a prí

padne sa stali členmi EUBO ... 

Viac informácií o European Union Ba
rogue Orchestra a poriadaných kurzoch 
získate na www.eubo.org.uk alebo od 
Petra Zajíčka, e-mail: zajop@stonline.sk, 
tel./02 5443 4061, mob.j 0905 966 483. 

PRIPRAVILA KATARINA PoKOJNÁ 

Foro ARCHiv 
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MLÁDEŽ SPIEVA 
Národné (jjjlvetové cen
trum zorganizovalo 
v dňoch 3o. apríla až 
2. mája už 35. ročník 
súťažnej prehliadky 
Mládež spieva, kona
nej vždy v párnych ro

koch ako súťaž mládežníckych (stredoškol
ských) zborov v Turčianskych Tepliciach. 
Pozitívom tohoročnej súťaže bolo, že sa 
prihlásil nezvyčajne vysoký počet zborov 
(deväť, z nich na poslednú chvíl'u odriekol 
účast konzervatoriálny zbor z Banskej Bys
trice). Ak sa pred niekolkými rokmi zdalo, 
že záchranou mládežníckeho zborového 
spievania budú dirigenti detských zborov, 

v 

ktorí si vytvoria z najstarších detí mládež
nícke teleso, tentoraz sa o prekvapujúco 
vysokú účasť zaslúžili zbory cirkevných 
gymnázií, keď k mládežníckemu zboru zo 
Šaštína-Strážov (J. Schultz) pribudli zbory 
cirkevných gymnázií z Trenčína (M. Halu
bek) a Levoče (P. Procházková). V zmysle 
propozícií súťaž prebiehala v dvoch kate
góriách. V tej náročnejšej (s povinnou 
skladbou, ktorou bola skladba P. Cóna Gau
deamus Juventus), porota vedená Blankou 
Juhaňákovou zaradila do prvého pásma 
s pochvalou poroty Komorný SZ ZUŠ 
Veľký Meder s dirigentkou Y. Orsovisco
vou, ktorá pred rokom triumfovala s det
ským zborom z tej istej školy na súťaži 

V ZAHRANIČÍ 

V apn1i a máji vystúpil Štátny komorný orchester Žilina na viacerých 
významných koncertných zájazdoch v zahraničí- od 8. do 18. apn1a 
v Holandsku (7 koncertov), od 3. do 10. mája v Španielsku (5 koncertov 
v Madride) a od 1Z do 19. mája v Rakúsku {3 koncerty). 

Na koncertoch v Holandsku sa zúčast
nila tentokrát len sláčiková časť or

chestra, ktorá pod vedením renomovanej 
holandskej dirigentky Louise Visser uvied
la sláčikové serenády od Antonína Dvofá
ka a Petra Il] iča Čajkovského a Stabat ma
ter od Giovanniho Battistu Pergolesiho. 
Ako sólistky spolupracovali holandská sop
ranistka Karin ten Cate a čílska mezzo
sopranistka Maria Cecilia Toledo. Kon
certy sa konali vo významných kultúrnych 
centrách krajiny - v Leeuwardene, Zaan
dame, Kerkrade, Amsterdame, Vlissinge
ne, Haarleme a Haagu. Koncert v Amster
dame bol v koncertnom dome filharmoni
kov - v Concertgebouw, kde ŠKO Žilina 
účinkuje pravidelne od roku 1999. Bol pr
vým slovenským orchestrom v histórii, 
ktorý v tejto prestížnej sále vystúpil a za
znamenal niekol'ko nadšených "standing 
ovations", tentokrát dokonca po uvedení 
sláčikových serenád Dvofáka a Čajkovské
ho pred pauzou koncertu. 

Všetky vystúpenia počas turné v Špa
nielsku sa uskutočnili v Madride - v zná-
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mom Teatro Abadia. Koncerty pod názvom 
Utrpenie Dona Quijota boli súčasťou dlho
dobého projektu španielskeho minister
stva kultúry a EÚ. V rokoch 2002 a 2003 
tento scénicko-hudobný projekt so skladba
mi G. Ph. Telemanna, R. Straussa a A. G. 
Abrila odznel v podaní ŠKO na 32 koncer
toch v mnohých mestách Španielska. V rám
ci projektu účinkoval jeden z najobl'úbe
nejších španielskych hercov Chete Lera, 
ktorý v postave Dona Quijota vytvoril sym
bol utrpenia dnešných l'udí, ktorí nesú ná
sledky vojen, hladu, teroristických útokov, 
ekologických katastrof atď. Všetkých päť 
koncertov dirigoval španielsky dirigent 
Juan de Udaeta, ktorý spolupra~oval 
s ŠKO už v roku 2003. Španielsko jl kraji
nou, v ktorej ŠKO Žilina koncertuje okrem 
Slovenska najčastejš i e, uskutočnil v nej 
počas 3D-ročnej existencie už 130 koncer
tov. 

ŠKO Žilina vystúpil 17. až 19. mája na 
medzinárodnom festivale ,,Johann Strauss 
Vater Festival" vo Viedni. Všetky tri koncer
ty sa konali v divadle Akzent a odznelo na 

v Prievidzi. Jej zbor preukázal predovšet
kým vysokú hlasovú kultúru (ocenenú ce
nou primátora mesta). V prvom pásme sa 
potom umiestnili zbory s bohatou tradí
ciou - Gregova Juventus paedagogica 
z Levoče (navyše získal cenu riaditel'a PaSA 
za dramaturgiu) a Balušinskej Úsmev 
z Prievidze (cena HF za najlepšiu interpre
táciu slovenskej skladby). V kategórii bez 
povinnej skladby popri štyroch zboroch za
radených do druhého pásma sa prezento
val najlepšie zbor Musica Camerata z Le~ 
voče (I. pásmo a cena HF za interpretáciu 
slovenskej skladby). Aj keď v súťaži chýbal 
výkon výnimočnej kvality, pozitívny posun 
v kvantitatívnych parametroch (doteraz 
nikdy nesúťažilo viac než 6 zborov) opráv
ňuje aspoň k miernemu optimizmu. V bu
dúcom roku NOC pripraví opäť súťaž det
ských zborov, k čomu už v týchto dňoch 
vyhlasuje skladatel'ský konkurz na povin
nú skladbu pre detské zbory (podrobnosti 
nájdete na webovej stránke NOC). 

V LADIMIR B LAHO 

nich 15 skladieb tohto zakladatel'a straus
sovskej dynastie k 200. výročiu jeho naro
denia. ŠKO už niekol'ko rokov spolupracu
je s významnými rakúskymi dirigentmi 
Ernstom Märzendorferom a Christianom 
Pollackom, ktorí sa podiel'ajú na rozsiah
lom výskume prameňov Straussovho die
la a kompletizujú jeho tvorbu na využitie 
v praxi. ŠKO Žilina s nimi nahráva postup
ne kompletné dielo J. Straussa st. pre fir
mu Naxos . Časť tejto spolupráce zúžitko
vali aj v programe na spomínanom festi
vale, kde odzneli niektoré Straussove diela 
koncertne po prvykrát. Program veľmi 
dobre dopfňal sprievodný text populárne
ho rakúskeho moderatóra Herberta Priko
pu, ktorý na záver prebral od Christiana 
Pollacka aj taktovku a sám oddirigoval zá
verečnú skladbu koncertu Musikalischer 
Telegraph Potpourri op. 106. Sólistami kon
certov boli 1. koncertný majster huslí ŠKO 
Žilina František Figura a rakúsky xylofo
nista Martin RUhl. 

E LENA f iLIPPI 

JAZZ TODAY 

Počúvajte relácie dvojice 

Vlado Šmidke - Igor Krempaský 

každý pi a tok o 23.00 h 

HvtEZDA FM 
l 00,3 MHz (Bratislava)- 88,8 MHz 

(Nitra) - 97,6 MHz (Banská Bystrica) -
98,8 MHz (liptovský Mikuláš) 

www.musicmarket.sk 
www.divyd.sk 
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GITARA v galérii 
PRVÝ ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO GITAROVÉHO FESTIVALU V KošiCIACH • 

K rása a nevšednosť sa udomácnili v máji 
vo Východoslovenskej galérii na Hlav

nej v Košiciach. Expozíciu maliarstva 19. sto
ročia na východnom Slovensku obohatila 
výstava obrazov významnej osobnosti 20. 
storočia, pôsobiacej v tomto regióne - Jo
zefa Bendíka a biblickým posolstvom pod
mienenej tvorby manželov Hnatovcov -
originálnych, výrazných, hlboko symbolic
kých a adresných artefaktov Milana Hnata 
a jemných , krehkých, vzdušných fantázií 
a "zvitkov" Evy Hnatovej. 

V takomto umeleckom prostredí sa Me
dzinárodný gitarový festival (10. až 15. 
mája) stal skutočnou "čerešničkou na tor
te" . Anticipovaný štyrmi ročníkmi v kaštieli 
v Budimíre (v rokoch 1993 - 1996) už ne
bol nováčikom, ale dobre zorganizovaným 
projektom (organizátori: VSG v Košiciach, 
umelecká agentúra Accord a "duša" festi
valu - štefan Rybár) s jasnými ciel'mi a vý
sledkami. 

Vytvoril aspoň čiastočný obraz (nakol'
ko sa to na piatich koncertoch dá) súčasné
ho diania v oblasti gitarovej hudby, sólis tic
kej aj komornej (gitarové duo, kvarteto, 
duo gitara - viola). 

Prezentoval široký rozsah originálnej, vo 
viacerých prípadoch u nás neznámej tvorby 

V rámci Komárňanských dní sa 23. až 
26. apríla uskutočni l v poradí už 7. 

ročník Medzinárodnej speváckej súťa, 
že Franza Lehára. Vyhlasovatel'om súťa
že usporiadanej na počesť svojho slávneho 
rodáka je mesto Komárno, podujatie or
ganizačne zabezpeči lo Mestské kultúrne 
stredisko v Komárne . Vo velkej sále Dôs
tojníckeho pavilónu sa postupne predsta
vilo 16 adeptov, ktorých výkony v prednese 
piesní a árií z operiet a muzikálov hodno
tila medzinárodná odborná porota na čele 
so Zdeňkom Macháčkom (členmi ďa lej boli: 
zo Slovenska Elena Kittnárová a Alena Čier
na, Vojen Orlík z Českej repub liky, F. J. 
Breznik z Rakúska, Andrea Zsadonová 
a Tibor Szolnoki z Maďarska). 

Do finále postúpilo 8 mladých spevá
kov (Helena Szabóová, Katarína Vanková, 
Peter Svetlík zo Slovenska, Peter Horák 
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rôzneho kom pozičného štýlu a zamerania 
pre tento nástroj najmä z 19. a 20. storočia. 

Osobitú pozornosť si zaslúži premiéra 
súčasného austrálskeho skladatel'a Nigela 
Westlakea Songs from the Forest, venovaná 
gitarovému duu La barre a ním aj naštu
dovaná. 

Žánrový rozptyl od skladieb typu .,hud
ba pre chvíle relaxu" a "z každého rožku 
trošku" improvizačného charakteru až po 
abstraktné, prepracované moderné diela, 
využívajúce najnovšie kompozičné metó
dy (napr. minimalmusic v Kubánskej kraji
ne s dažďom, uvedenej ako dielo Lea Brou
wera) a špecifické nuansy nástrojovej tech
niky (napr. Alberto Ginastera: Sonata para 
guitarra) poskytli dostatočné možnosti vý
beru pre širokú verejnosť, odborníkov i lai
kov. (Nemôžem na tomto mieste menovať 
všetky zaujímavé kompozície- priestor im 
bude venovaný pri analýze jednotlivých 
koncertov.) 

Transkripcie skladieb písaných pôvod
ne pre iné obsadenie, od baroka až po sú
časnú hudbu, boli predvedené vysoko pro
fesionálnym spôsobom a tak moh li pre
svedčiť o práve na existenciu aj tých najza
rytejších odporcov prepisov pre iné obsa
denie, resp. l'udí, ktorí majú "svoj názor" na 

súťažili 
z Česka, Angéla Mercsová, Márta Stefani
ková a Sándor Domoszloi z Maďarska , 

Dorit Machatschová z Rakúska). Porota 
konštatova la 
vysokú úroveň 
a vokálnu vy
spelosť súťažia

cich, napokon 
udelila ceny na
sledovne: 
1. miesto - He

lena Szab()... 
ová z Kolá
rova (40 000 
Sk - venova
la Gamoda, v. 
d. Komárno) 

2. miesto - Pe
ter Svetlík 
z Ban s kej 

to, ako má vyzerať skladba pre gitaru. Okrem 
odbúravania predsudkov snáď aj posunúť 
možnosti prezentácie tohto nástroja. 

Samozrejmým záujmom je na poduja
tie festivalového typu pritiahnuť význam
ných interpretov. Tento ciel' sa podarilo spl
niť vo velkej miere. Známe slovenské gita
rové duo Ján Labant - Peter Remeník, 
zo susedných Čiech Petr Seidl s violistom 
Milanom Rehákom a Pražské gitarové 
kvarteto, z Maďarska Jozsef EOtvos a U ru
guajec Alvaro Pierri - osobnosti nielen 
známych mien, ale aj s interpretačnými vý
konmi , ktoré vyrážali dych (nepreháňam , 
každý iným spôsobom. 
Možnosť skvalitnenia vidím vo vypraco

vaní bulletinu, kde by bolo žiaduce okrem 
charakteristiky interpreta a zoznamu diel, 
ktoré bude hrať, priblížiť aj autora kompo
zície, aby poslucháč vedel vopred, s akým 
typom skladby bude mať tú česť sa obozná
miť. Pomohlo by aj jeho presné určenie , pri 
transkripciách údaj, z akého pôvodného die
la je vypracované a kým (aranžmán je tiež 
kompozičnou činnosťou!). Veď interpret je 
v prvom rade realizátorom umeleckého die
la, nie skladatel' tvorí kvôli interpretovi, aj 
keď je vzájomná interakcia bežným javom. 

Až na túto "nedotiahnutosť", príznačnú 
aj pre iné medzinárodné gitarové festivaly, 
prvý ročník Medzinárodného gitarového 
festivalu Gitara v galérii vyznel vel'mi 
úspešne a poskytol nám krásne - typické 
aj neobyčajné - hudobné zážitky, ku kto
rým sa ešte rada vrátim a o ktoré sa s vami 
rada podelím v podrobnejšom článku. 

JAN A B OCEKOVÁ 

Bystrice (30 000 Sk - venoval KOMVaK 
Komárno) 

3. miesto- DoritMachatschová z Grazu 
(20 000 Sk- venovali Komárňanské tla
čiarne) 

• Cenu za najlepšiu interpretáciu operety 
(dar MO Csemadok) získala Márta Ste

faniková z Debrecína 
• Cenu za najlepší prednes muzi
kálu (dar M. Vizváriovej Domáce 
potreby) získal Peter Svetlík. 

Ceny z rúk primátora Tibora 
Bastrnáka a predsedu poroty Zdeň
ka Macháčka prevzali ocenení na 
galakoncerte, na ktorom vystúpili 
v sprievode Salónneho orchestra 
Bratislava, vedeného Z. Macháč

kom. V druhej časti programu pri
speli vystúpeniami profesionálni 
speváci z Bratislavy - Dagmar Bez
ačinská a Dušan Jarjabek a z Bu
dapešti - Andrea Zsadonová, Ti
bor Szolnoki , Bolgárka Pohlyová 
a Károly Peller. ŠTEFAN BEN DE 
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CON BR l O 

v v 

KA l 
(nesuchoňovský obrázok zo Slovenska ... ) 

O pakujem si to slovo: kaš~areň, kašlia
reň ... Od ki al' ho mám? tirčite z dajakej 

nemocnice ... Kašliareň - áno. A prečo nie? 
Keď môže byť tančiareň - miestnosť, kam 
sa chodí tancovať, prečo by nemohla exis
tovať kašliareň - priestor, kam sa chodí 
kašlať ... Na niečo. Na niekoho. Odkašlať si. 
Dačo pokašľať, čert aby to vzal! 

A už to vidím (nepotrebujem ani Hubu 
či Porubjaka); pred vnútorným zrakom mi 
zrazu defilujú postavy a postavičky, kašlia
renská cháska všetkých farieb, chutí a vô
ní... Tá naša - slovenská, muzikantská. 

Prvá vchádza Anička dušic"ka; vyzerá síce 
panensky a sviežo, snaží sa nekašlať, ale je 
to na spadnutie. V hlave jej víri: Kým neza
kašlem, nevezme si ma ... Hádam len predsa 
zakašlem. Alebo nie? Čo keď ma potom okaš
le? Po nej prichádza on, jej milý z pesničky 
a dume: Stále sa okúňa ... Ja sa tuším na to 
uykašlem! Veď sú aj iné, a kašlú na to, či nás 
dakto očuje alebo nie ... l keď o kožuštek aj 
šubu by som u nich prišiel raz-dva ... 

Ale čo to? Do dverí našej kašliarne vchá
dza elegantný pán: viazanka presne po 
opasok, vzor ladí s košeľou, na sebe iba 
deväť protokolom povolených elegantných 
doplnkov - určite politik. Decentne si od
kašle do vreckovky a strčí ju do vrecka; prá
ve kohosi-čosi okašlal ... A hneď vidíme 
koho-čo: do dverí sa bezradne tisnú bledé 
tiene učiteľov základných umeleckých škôl, 
v rukách žmolia - nie, nie je to toaletný 
papier - údaje o finančných normatívoch 
na žiaka, legislatívne návrhy na preradenie 
zušiek medzi školské zariadenia, zákon 
o financovaní regionálneho školstva ... Ob
čas sa zboku a z pozadia vynorí bodrý ujko 
- regionálny politik (kravatu má uviazanú 
ovel'a nedbalejšie, s menším vkusom ... ) 
a bác! po hlave niektorého zo skupinky. 
Ten sa zapotáca a so slovami: Ja už na všet
ko kašlem! klesá k zemi ... 

Ale už tu máme ďalšiu sériu prečudes
ných postáv; pod pazuchou popísaný no
tový papier, pohľad upriamený pred seba 
na neurčitý - blízky, vzdialený či unikajúci 
cieL .. Nevidia sa navzájom. Keď do seba 
narazia, ani to neregistrujú, iba ak by toho 
druhého trocha posotili. Kašlú jeden na 
druhého. Skladatelia. Podaktorí z princípu 
už aj na svoje vlastné premiéry, len aby sa 
v kašliarni s nikým nestretli. Čo svetovejší 
okašliavajú malú slovenskú kašliareň z ver
kých diaľok, cez internet. Nájdu sa aj takí, 
čo kaše!' decentne zadržiavajú ako Anička 
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dušička, aby nikto neočul, ako chrochtajú 
pri tom či onom koryte. Iní zasa tajne vy
púšťajú alergény, aby si potom vychutnali 
hromadný kaše!' postihnutých ... Sem-tam 
sa mihnú aj takí, ktorých nerozkašle nič na 
svete, a pritom kašlú na všetko okrem seba 
samých . .,Postmoderne" pokašliavajú na 
všetko, čo sa naivne a nechutne hlási k ne
jakým hodnotám, akcentom, z módy vy
šlým emóciám; vdychujú atmosféru bez
hraničnej slobody, no stopový prvok zod
povednosti v nej ešte ako-tak obsiahnutý 
ich dráždi na kaše!' tak silno, že si nedovi
dia ďalej od svojho skJadatel'ského nosa ... 

Ale pozor! Pružným skokom vniká do 
našej muzikantskej kašliarne chlapík s ná
ušnicou v uchu, s piercingom na obočí, aby 
šmahom rozprášil skupinku rozhádaných 
tradičných skladatel'ov; je mazaný všetký
mi mediálnymi masťami , pod pazuchou 
neskrýva notový papier so skladbami, ale 
spleť drôtov, hardvérov, softvérov a odérov. 
Neodolatel'ná energia mu srší zo sebave
domého pohľadu zvodnými reklamnými 
zábleskami. Prišiel sa vykašlať na samotnú 
muziku a jej staromódne ošatenie. Vyzle
čie, oblečie , prevlečie či odvlečie v okamihu 
a hocičo, len aby to zablikalo, zvriesklo a za· 
dupotalo na správnom mieste, v správnom 
čase ... 

S týmto týpkom ruka v rukáve džemu
je novinársky elegán; je tu na to, aby vý
znamne pokašliaval a upozorňoval tak na 
hodnoty z dielne svojho dynamického spo
lusúpútnika. Oboch ich sprevádza svorka 
mikrofonistov a kameramanov, ktorá chrb
tom k zarazenému publiku vyznavačov 
.. klasického hudobného haraburdia" zalie
va svetlom imidžu svet popkultúry a zá
bavného priemyslu ... 

A po nich sa to valí ďalej ... Hudobný re
daktorík, čo kašle na historické fakty; za
búdajúc na Brittena, Šostakoviča, Zimmer· 
manna, Martinu, Pendereckého ... sa vyte
šuje z postmodernej opernej produkcie 
(americkej i slovenskej) ako oslobodi telky 
spod jarma nudných zamilovaných' klišé 
opery včerajška, pričom včerajškom._ ako 
zvyčajne u týchto snaživých kašliarov - je 
samozrejme všetko to, čo bolo pred nimi, 
čo nie je v ich zornom uhle. Ako jeho zatial' 
trochu neduživejšie dvojča vchádza pobled
lý a neistý pisatel' textu do bulletinu vý
znamného koncertu na pôde významnej 
hudobnej inštitúcie a sprevádza poslucháč
sku masu priestorom, ktorým sa školácky 

prekašlal cez Mahlerovu symfóniu. Opäť 
tu zavonia ,.postmoderným" odérom; do
konca zo samotného Mahlera je zrazu po
smeškár, ktorý sa vysmieva z tých, čo delia 
umenie na uysoké a nízke, priamy pred
chodca dnešného kašlania na veľkosť, sak
rálnosť, monolitnosť a transcendenciu v hu
dobnom umení... Možno všetko to kašla
nie nejako súvisí s dnešnou snahou byť coal 
- je to jednoducho následok podchlade
nia. Ale sledujme scénu ďalej .. . 

S významným pokašliavaním sa sem 
a tam prechádzajú premúdrelí hudobní bá
datelia a bádatelky. Kritici a kritičky. Pro
pagátori a propagátorky. Podaktorí ešte 
príjemne voňajú novotou - a už ich berie 
na kašeľ ... 

V mediálnych reláciách zahlcujú hudbu 
prázdnym slovom, agresívnym obrazom -
robia z nej podkres, kašlú na to, že ide o ňu, 
a nie o ich truhlíkovské rečnenie, či reži· 
sérsky exhibicionizmus ... Je medzi nimi 
mnoho mladých - človek by nepovedal, že 
ich bude tol'ko. Viróza čierneho kašľa igno
ranstva sa zrejme šíri veľmi l'ahko a rýchlo. 
Z výšky kašlajúcich a pokašliavajúcich sno
bov a celebrít padá na mladé hlavy, vyháňa 
ich do kašliarne už na prahu dospelosti: 
mladých š tudentov hudobných učilíšť, čo 
spolu so svojimi pedagógmi kašlú na spo
lužiakov, najmä na tých výborných a kon
kurujúcich, študentov muzikológie a hu
dobnej teórie, čo kašlú na živú hudbu svo
jich rovesníkov-skladateľov ... Kliky okolo 
festivalov sa okašliavajú navzájom, akoby 
tým značkovali svoj finančný a akčný prie
stor. Okašlaní a inak voňajúci nemajú ná
rok. Ale patria k hre ... Vzájomný nezáujem 
všetkých spája do tajomného BRATSTVA 
KAŠLIARNE ... 

V pude sebazáchovy púšťam z krajiny 
pamäti do tejto vlastne nehybnej a prízrač
ne mŕtvej vízie (chvalabohu, nie všetci sme 
členmi Bratstva Kašliarne! ) svoju obl'úbe
nú postavičku z poviedky Dylana Thoma
sa Zvláštn[ Kaš/á/ek (preložiť do slovenčiny 
to neviem: Zvláštny Kašliarik?) - neduživé
ho, pokašliavajúceho chlapca, ktorý sa vy
hýba agresívnym chlapčenským rituálom 
a dokazovaniu sily; stojí placho a smiešne 
bokom, aby potom, v noci, nikým nevide
ný, sám sebe dokázal, že aj on to zvládne, 
len nepotrebuje, aby ho pri tom niekto vi
del... Beží scénou našej Kašliarne ako Jaku
biskov anjelik s ohníkom v rukách, aby 
nám posvietil na návrat k prirodzenej l'ud
skos!i. hoci aj k tej Aničke dušičke, ktorá 
v skutočnosti zadržiava kašeľ nie preto, aby 
milý neprišiel o šubu, ale preto, aby nik 
nenarušil ich lásku ... 

JuRAJ HATRIK 
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• DENISA HAMAROVÁ • MEZZOSOPRÁN • 

- nar. 1975 Bratislava 
- štúdium: 1989-1995 Štátne konzervató-

rium Bratislava, 1996-2001 VŠMU Bra
tislava 

- od 2001 sólistka Opery SND 
- hosťovanie: ŠD Košice, Divadlo J.K. Tyla 

v Plzni, ŠO Praha, ND Praha, Janáčkovo 
divadlo Brno 

- 2001 - finalistka medzinárodnej súťaže 
.,Hans Gábor Belveder", špeciálna cena 
za najlepší umelecký ajaviskový prejav 

- 2004 - nominácia na Cenu Thálie (ČR) 
za postavu Musetty v inscenácii Leon
cavallovej Bohémy v ŠO Praha 

- výber z repertoáru: Xerxes (G. F. Hän
del: Xerxes), Cherubin (W. A. Mozart: 
Figarova svadba), Romeo (V. Bellini: 
I Capuleti e I Montecchi), Rosina (G. 
Rossi ni: Barbier zo Sevilly), Gertruda (A. 
Thomas: Hamlet). Fenena (G. Verdi: 
Nabucco), Quickly (G. Verdi: Falstaff), 
Panna Orleánska (P. I. Čajkovskij: Pan
na Orleánska), Musetta (R. Leoncaval
lo: Bohéma), Judith (B. Barták: Modro
fúzov zámok), Omar (J . Adams: Smrť 
Klinghofera) 

Začnime tradične od začiatku ..• 
Od malička som bola spevavé dieťa. Ne
skôr ma zaujali záznamy inscenácií vo vie
denskej televízii. Na konzervatóriu som 
spočiatku nemala veľké šťastie, za štyri 
roky som prešla rukami štyroch pedago
gičiek. Prvé dve boli mladé, neskúsené, ich 
pôsobenie som vnímala ako experiment 
na mne, takže som požiadala o prestup 
k pani Marte Beňačkovej. U nej som zotr
vala opäť len rok, pretože práve vtedy do
stala angažmán v Prahe. Bola som z toho 
dosť nešťastná, rok u nej bol mojím prvým 
závažnejším speváckym posunom. Napo
kon si ma do svojej triedy vyžiadala pani 
Baricová. U nej som dokončila konzerva
toriálne štúdium, v jej triede som absolvo
vala aj vysokú školu. 
Striedanie pedagógov študenti spevu 
nemajú radi, nezvykne sa dobre podpí
sať na hlase ani na technike. 
Ani sa nepodpísalo. Až pani Baricová našla 
môj hlas, jeho farbu. 
V čom spočíva pedagogická metóda 
Ľubice Baricovej? 
Absolútne stavia na technike, tá je alfou 
a omegou všetkého. Najdôležitejšie bolo 
nájsť vôbec môj hlas, snažiť sa zachovať jeho 
farbu, rozsah, zväčšiť jeho velkosť. 
Potreb'\ie profesionálny spevák do hlad 
pedagóga? 

ta HUDOBNÝ ŽIVOT • 6 • 2004 

K svojej profesorke chodím na konzultá
cie stále. Napriek tomu, že žijem v Prahe, 
pravidelne ju vyhľadávam. Frekvencia ho
dín je u každého speváka individuálna, ja 
si určite nechám poradiť najmä pri každej 
novej role. 
Debutovali ste v opere Slovenského ná
rodného divadla" 
Áno, a bol to môj absolútny debut. Na scé
ne SND som vystúpila skôr, než na škol
skom predstavení. Na VŠMU sa v čase 
môjho štúdia inscenovala Rusalka, kde Je
žibabu spievali tenori, potom som bola 

chvíľu mimo kvôli materským povinnos
tiam. Takže skôr, než by som sa mohla pre
zentovať v študentskom predstavení, som 
bola obsadená do inscenácií SND. Najprv 
ako tretiačka v Kupkovičovej Trojruži a po
tom som dostala ponuku stvárniť Pani 
Quickly vo Verdiho Falstaffovi. To, že som 
ju prijala, bola z mojej strany odvaha, tá 
úloha typovo vôbec nebola pre mňa . Quic
kly je charakterová postava 57-ročnej ženy, 
je to úloha altová, komická, náročná na 

spievanie aj hranie. Nevedela som, do čoho 
idem, mala som požehnanie profesorky, 
ktorá mi potom pri štúdiu roly veľmi po
mohla. Aj po hereckej stránke. Po Quickly 
prišli Gertrúda v Hamletovi, Fenena v Na
buccovi, Flora v Traviate a po týchto štyroch 
postavách som bola angažovaná ako só
listka Opery SND. 
Na Slovensku ste okrem Bratislavy spie
vali v košickom Štátnom divadle Mad
dalenu v Bendikovej inscenácii Verdiho 
Rigoletta. Viac pôsobíte v českých di
vadlách. 
Po začiatkoch v SND som bola predspievať 
v Plzni, pripravovali Belliniho operu Mon
tecchi e Capuletti. Dostala som part Romea, 
čo bola z pohľadu hlasovej hygieny ideálna 
postava pre mladú speváčku. Po niekoľ
kých predspievaniach som sa dostala do 
pražskej Štátnej opery. Tu som debutovala 
postavou Gertrudy, ktorú som mala naštu
dovanú už v SND a účinkujem v krásnej 
inscenácii Leoncavallovej Bohémy. Práve 
som pred premiérou Humperdinckovej 
opery Hänsel und Grätel (premiéra 15. mája) 
v brnianskej opere a účinkujem v nemecko
českej koprodukčnej inscenácii Händlov
ho Xerxa, s ktorou pravidelne učinkujem 
v Nemecku. Stvárňujem titulnú postavu. 
Čo vás čaká v najbližších mesiacoch? 
4. júna bude premiéra Alciny, kde spievam 
Ruggiera. V ďalšej sezóne by som v SND 
mala naštudovať Ježibabu v Rusalke. 
Sú typy postáv, ktoré prednostne zara
d\yete do svojho repertoáru a ktorým 
sa, naopak, radšej vyhnete? 
Nesnažím sa špecializovať na konkrétnych 
autorov. Môj repertoár je dosť rôznorodý. 
Snažím sa všetko robiť čo najlepšie a tech
nicky to riešiť tak, aby som neublížila sebe 
ani štýlu, aby môj hlas vyznel čo najlepšie. 
Samozrejme by som mala spievať čo naj
viac Belliniho, Rossiniho, predverdiovské 
belcanto sa však u nás robí málo. 
Nechceli ste robiť Popolušku? 
Chcela. Veľmi. Ale nerobila ... Bola mi po
núknutá postava zlej sestry Tisbe, na kto
rú sa určite typovo hodím, mala som však 
pocit, že po mojich predchádzajúcich posta
vách bol čas na Angelinu. Takže nakoniec 
nerobím ani Angelinu, ani Tisbe .. . 
Vaša generácia má možnosť využívať 
otvorený trh práce. Je pre mladého spe
váka náročné presadiť sa? 
V dnešnej dobe je, žiaľ, asi najdôležitejšie 
mať dobrého agenta, ktorý vás dokáže 
dobre predať. Chodiť niekam na vlastnú 
päsť väčšinou nemá veľký význam. Na Slo
vensku, ale aj v Čechách je však tento typ 
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podnikania v začiatkoch. Ďalšou príležitos
ťou sú súťaže. Nie som súťažný typ, význam 
súťaží nevidím v získaní ceny, ale v možnosti 
získať pracovnú príležitosť, pretože práve 
sem chodia zahraniční impresáriovia a agen
ti hľadať nové hlasy. To je možnosť, ktorú 
určite mienim ešte využiť. 

Za postavu Musetty v LeoMcavallovej 
Bohéme v pražskej Štátnej opere ste boli 
nominovaná na Cenu Thalie. Napokon 
ju síce získala Yvona Škvárová, vy ste 
však zviditeľnili seba i slovenskú operu. 
Má táto nominácia pre vás širší výz~ 
nam? 
Neočakávam, že by nominácia niečo v mo
jom profesionálnom živote zmenila. Oo
konca som trochu sklamaná vnímaním 
opernej kategórie v hodnotovom rebríčku 
Thálie. Jej pozíciu nutného zla demonštru
je veta moderátora slávnostného večera: 
.. A teď se konečne dostáváme k činohre ... " 
Je mi to ľúto, pretože na rozdiel od čino
hercov je to jediná cena, ktorú v Čechách 
operní speváci môžu získať. Môj negatívny 
pocit umocnilo porovnanie miery pozor
nosti, ktorú médiá venovali víťazom čino
herných a ostatných kategórií. S víťazkou 
opernej kategórie som nezaregistrovala ani 
jediný rozhovor, žiadnu významnejšiu 
zmienku o nej. 

Českí kritici ocenili vaše herectvo v B~ 
héme, slovenská kritika vyzdvihla váš 
dramatický vklad v Bartókovom Mo~ 
rofúzovi, kdestvárňujeteJudith. Here~ 

ký talent sa teda zdá byť vašou veľkou 
devízou. 
Nebolo to všetko celkom jednoduché. 
Dlho som bola považovaná za herecké dre
vo, na škole a spočiatku aj v divadle. Pani 
Baricová mi po Modrofúzoui povedala, že 
neverila, že budem schopná takého výko
nu. Aleja som si vnútorne vždy verila. A keď 
si človek verí a vie, že to má v sebe, chce to 
len čas a skúsenosti. Sú typy, ktoré to ve
dia hneď a sú typy, ktoré sa k tomu musia 
prepracovať. 

Máte pocit prelomovej postavy vo sv~ 
jom umeleckom vývíne? 
Určite Leoncavallo. Cítila som sa slobod
ná. Keď človek príde zo školy do domáce
ho divadla, berú ho stále ako študenta 
a trvá dlho, kým sa tejto nálepky zbaví. Mu
sí si raziť svoje miesto a presviedčať, že je 
dobrý a má na to. Keď som prišla do Pra
hy, už som nebola študentka, bola som spe
váčka. 

Ste herečka tvá rna alebo vzdorujúca? 
Veľa záleží od režiséra. Ak má presnú pred
stavu a presvedčí ma o nej, rešpektujem 
ho. To bol práve prípad režiséra Leonca-

Slovenský rozhlas, Rádio Regina Bratislava 

8.00 
9.00 

Mýtno l, P.O.Box 55,81755 Bratislava, tel.: 5727 3750-9,5727 3764,lox: 5249 5585 

VKV l 04,4 MHz SV 792 kHz 

SOBOTA 16.00 Dychová hudba (RD) 14.00 správy (RS) 
R-MIX 16.30 Program Rádio Devín 14.05 Hudobné pozdravy 
RS 17.00 správy (RS) 15 .05 Bonbónik 

vallovej Bohémy Romana Hovenbitzera. 
On mal koncepciu inscenácie prepracova
nú do absolútnych detailov, bol teda málo 
otvorený kompromisom v zmysle narúša
nia jeho predstavy. Skúšobné obdobie bolo 
chvíľami náročné, skúšali sme dvojfázovo, 
jedno miesto bol schopný vrátiť aj dvadsať
krát, kým nebol úplne spokojný. Na dru
hej strane bola na skúškach skvelá atmo
sféra, mladý medzinárodný tím, inšpiratív
ne, uvoľnené, kreatívne prostredie ... No 
a výsledný efekt je taký, aký je, inscenácia 
má úspech u kritiky a predovšetkým u obe
censtva. 
Bratislavská inscenácia Modrofúza má 
dve úplne odlišné Judith. Znamená to, 
že vám Martin Bendik n echal väčší 

priestor pre váš vlastný výklad posta~ 
vy? 
Martin Bendik určite nebol despotický re
žisér, ktorý by nám vnucoval svoju pred
stavu. Veľa sme sa o svojom chápaní po
stáv rozprávali, nechal nám priestor pre 
.,režírovanie". Všeobecne som asi inštink
tívnejší typ herečky. Herectvo je o živote, 
čo prežívam, to prenášam na javisko. Prá
ve s Judith som na javisko preniesla aj kus 
svojho privátneho sveta ... 

PRIPRAVILA MICHAELA MOJliSOVÁ 

RS - Rádio Slovensko 
RO - Rádio Devín 
RR BB - Rádio Regíno Banská Bystrica 
RR Ko - Rádio Regina Košice 

10.00 Minižurnál SRo 
10.10 Predpoludňojšie SPEKTRUM 
12.00 Rádiožurnál 

--

9 .30 Bratislavská panorámo 17.05 Bakalári (RR Ko) 16.00 Pozvele nás áalej (RS) 13.00 Hudbo, publicistika 
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11 .30 
12.00 
13.00 
13.30 
14.00 
14.05 
15.00 

Hudba z muzikálov 17.30 Hudbo (RD) 

RS 
Hudba (RD) NED HA 
Dvorana slávy (RD) 9.00 rudío z križovatiek 
správy (RS) 9.30 Kultúrno revue 
Hudobné pozdravy 12.00 (RS) 
Štúdío Svel (RS) 13.00 Panoptikum (RR BB) 

KONKURZ 

do Mládežníckeho orchestra 

Gustava Mahlera v roku 2004 

odbor: všelky orcheslrálne hudobné nástroje okrem bicích 
termín: 20. júla - 17. augusto 

vekový limit: nar. medzi 1978 - 1988 

bez vstupného poplatku 
uzovierko: tri týždne pred turnusom 

info: Gustav Mohler Jugendorchester, 

Goethegosse l, A l O 10 Wien, 

tel.:+ 43 l 512 98 33, fox +43 l 512 98 35, 

ouditions @ gmjo.ot 
bližšie informácie: ODI HC, tel. 5920 4837 

17.00 Kalendár a umelecké relácie 
17.30 Ozveny dňo 14.00 Správy RRB 

14.05 Reprízové relácie Rádio 
VŠEDNÉ DNI: Slovensko a R Devín 

05.00 Ródiobudík 15.00 Správy RS 
08.00 Ródiotrh práce 15.05 Popoludňajšie Spektrum 
09.00 Hudobné pozdravy 17.30 OZVENY DŇA 

KONKURZ 
1--

Generálny riaditel' Slovenského národného divadlo 

v Bratislave vypisuje konkurz no obsadenie voľného miesia 
v orcheslri Opery SND 

• tutti hráč v skupine huslí 

Podmienkou prijotid je absolutórium konzervatória, 

VŠMU, JAMU, AMU. Konkurz so bude konot' dňo 22. 6. 2004 
o 9,30 h v skúšobni orchestra Opery SND, Gorkého 2, 

815 86 Brolislavo. 

Písomné prihlášky s krátkym životopisom posielajte no adresu 

Opery SND do 21. 6. 2004 

~ HUDOBN Ý Ž IVOT • 6 • 2004 



FESTIVAL 

v 

ŕY,;túlÚW 
d;ESTIVALOVÉ REMINISCENCIE 
Pamätníci žilinského medzinárodného hudobného festivalu sú 
opatrní pri prognózach na práve prebiehajúci ročn{k a pre každý 
prípad skeptickí tesne pred začiatkom festivalového virvaru. Ne
skrývane nadšení sú ku koncu, keď sa už vie, že dobrá vec sa predsa 
len podarila, výber účinkujúcich bol správny, zmien bolo málo, ale 
najmä, keď umelecká úroveň koncertných výkonov mala dobrú, 
v niektorých prípadoch vynikajúcu úroveň. 

Pod takýto úvod sa zmestí všetko. Oča
kávanie festivalového publika, triezvy 

odhad profesionálnov v hľadisku, úsudky 
medzinárodnej poroty vyhlasujúcej Cenu 
kritiky, aj umelecké ambície interpretov. 
S odstupom niekoľkých týždňov si chcem 
pospomínať na mojich päť dní na festivale 
a koncerty, ktoré by mohli zaujímať tých, 
ktorí nemali možnosť navštíviť podujatia 
v žilinskom Dome umenia Fatra. 

Kvôli chronologickej postupnosti na za
čiatok textu dám poznámky ku koncertu 
siedmich študentov slovenských konzer
vatórií, víťazov Súťaží študentov sloven
ských konzervatórií. Prezieravá empatia 
festivalovej dramaturgie urobila z tohto 
podujatia prestížnu udalosť pre mladé ta
lenty, tak sa už niekoľko rokov okľukou 
dostávajú na pódium medzinárodného hu
dobného festivalu. Podmienkou účasti na 
Cene kritiky (pre zahraničných koncert
ných umelcov) je dostatok cien zo zahra-
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ničných interpretačných súťaží, podmien
kou účasti v prípade študentov sú víťazné 
trofeje zo súťaží na slovenských konzer
vatóriách. Na koncerte 19. apríla sa pre
zentovali najviac poslucháči z bratislav
ského Konzervatória (9), a zo žilinského 
( 1 ). Bol to súhrn ocenených študentov via
cerých odborov (klavír, husle, dychové ná
stroje, b icie). Krátke životopisy umožnili 
spoznať súťažnú kariéru každého z nich 
na slovenskom teritóriu, pripomeniem 
mená: Konzervatórium Bratislava: Ida 
Chovanová (fagot), Jaroslav Repta (bi, 
cie nástroje), Eva Neuszerová (hoboj), 
Juraj Tomka (husle), Zuzana Band ú rO' 
vá (flauta) , Peter Fančovič (klavir), zo 
Žiliny: Zuzana Mečárová (marimba) -
majitelia prvých a druhých cien. Za ich po
zoruhodnými výkonmi na žilinskom kon
certe bola kvalitná príprava, dobré peda
gogické vedenie i pozorní klavírni partne
ri . Popri tom zvládli mladí umelci stres 

koncertného pódia aj prítomnosť mládež
níckeho publika. 

Po úvodnom orchestrálnom koncerte 
so sólistickou prezentáciou minuloročné
ho držiteľa Ceny kritiky (violončelistka Ta
tiana Vassilieva, Rusko) sa večer 19 . aprí, 
la začal skrytý súboj o Cenu krit iky za 
najvýraznejší interpretačný výkon na XIV. 
ročníku SFKU. Udelenie tejto ceny nepatrí 
k tým, ktoré prevrátia umeleckú kariéru 
naruby, ale znamená okrem iného záruku 
opätovného koncertného vystúpenia 
v Žiline. Kvôli úplnosti uvádzam mená po
rotcov, ktorí na moje potešenie udelili Cenu 
kritiky vynikajúcemu českému Penquin 
Quarte t : predseda: Mieczyslaw Komi, 
nek (Poľsko), Boris Kobrle (Česko), Anna 
Šerých (Česko), GáborWeisz (Maďarsko), 
Lýdia Urbančíková (Slovensko). Vybera
li zo šiestich komorných polorecitálov 
a štyroch vystúpení s orchestrom - to je 
bilancia práce poroty. 

Na prvom polorecitáli sa predstavil vý
borne pripravený ukrajinský huslista Ma-
xim Brylinsky (1985), ktorý je už študen
tom Universität fur Musik und darstellen
de Kunst. V minulosti usmerňovaný taký
mi osobnosťami, ako sú Jacques Kantorow 
a Vladimir Spivakov, potvrdil svojím výko
nom oprávnenosť dobrej povesti: veľmi 
starostlivo pripravený repertoár mu umož
nil preukázať ťažiskové schopnosti v roz
manitých skladbách: Bach - Sonáta pre s6-
lové husle č. 3 C dur (precízna štýlovosť), 
Ysaye - Sonáta č. 6 E dur (rapsodická vir
tuózna expresivita), Skorik - Capriccio 
(efektný vtip), Paganini -Introdukcia a va
riácie Ne! cor pi u non mi sento (abeceda vir
tuozity). Získal Cenu pre nl\imladšieho 
účastníka, ktorú udeľuje primátor mesta 
Žiliny. Cenu si plne zaslúžil nie kvôli veku, 
ale najmä pozoruhodnému výkonu. 

Druhú polovicu večera vyplnil estónsky 
hobojista Kalev Kuljus (1975). Aj jeho zo
stava diel bola pestrá a mohla plne uspo
kojiť žilinské publikum. Pravda, privítali by 
sme v hľadisku viac milovníkov hudby. 
Komorné koncerty na začiatku týždňa zjav
ne predstavujú návštevnícky problém. K. 
Kuljus podal dobrý pódiový výkon v poslu
cháčsky vďačnom repertoári - Händel, 
Beethoven, Schumann. Okrem toho vybral 
aj skladbu z 20. st. - Lutoslawski Epitaf 
a Tonu Korvits Poľné kvety. Posledné dielo 
sa vyznačovalo poetickou ilustratívnosťou, 
ktorú interpret uchránil od sladkastej bu
koliky vynaliezavou, farbistou tónovou kul
túrou. K. Kuljus má za sebou štúdiá vo fran
cúzskom Lyone a v nemeckom Karlsruhe. 
Okrem iného je víťazom súťaže Pražská jar 
2000, Bayreuth, Crussel vo Fínsku. Vyspe
lou technikou hry zaujal na mnohých kon
certných vystúpeniach s orchestrami: Ber
línski filharmonici, Bayreuthskí symfonici, 
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Bavorský rozhlasový orchester, Birming
hamský SO atď. S terajším klavírnym part
nerom vystupuje už desať rokov (Martin 
Marko). 

Na utorkovom koncerte vystúpil maďar
ský klarinetista GáborVarga (1974) a chor
vátsky gitarista Deja n Ivanovič (1976). 
Spoločne s SKO B. Warchala ;~Jd vedením 
Ewalda Danela sa postarali o vel'mi úspeš
ný koncert. Aspoň súdiac podl'a aktivity 
niekol'kých mladých roztlieskavačiek 
v prvých troch radoch. Nepadlo im 
zaťažko na tomto, aj na ďalšom kon
certe tlieskať odušu aj medzi časťa
mi, tak od srdca ... Chcem veriť, že 
preto, lebo sa im páčila hudba z pódia. 
No a hudba sa naozaj mohla páčiť, 
lebo Gábor Varga predniesol v dobrej 
koncentrácii Mozartov Koncert pre 
klarinet a orchester A dur a gitarista O. 
Ivanovič potešil romantickým, virtu
óznym Concierto del Sur od Manuela 
M. Ponceho. Čo sme sa dozvedeli o só
listoch? G. Varga po štúdiách doma 
zamieril do Paríža, od roku 2002 štu
duje klarinet v tomto meste, okrem 
víťazstiev na súťažiach v Maďarsku 
výrazne sa zaskvel v Španielsku (Se
villa 2001 ). V súčasnosti je 1. klarine
tistom v Symfonickom orchestri ma
ďarského rozhlasu. Veľa nahráva, 
koncertuje. Podobne gitarista O. Iva
novič pozbieral ceny zo súťaží najprv 
doma, potom v zahraničí (Madrid -
1998, Sinaia, Rumunsko -
1998, Andrés Segovia, Fran
cisco Tárrega - Španielsko, 
ďalej Taliansko, Belgicko, 
Portugalsko ... ). Ivanovič je 
naozaj súťažný typ, ktoré
mu sa darí. Túto etapu má 
už vlastne za sebou, teraz sa 
sústreďuje na koncertné vy
stúpenia a nahrávky. Pozor
nosť v druhej polovici kon
certu sa sústredila na českú 
esenciálnu romantiku ranej 
Sukovej Serenády Es dur. 
"Warchalovci" sú v Žiline 
vel'mi populárni. Ich hosťa
vačky v meste sú vždy ver
kým spoločenským lákad
lom a výrazne dvíhajú náv
števnosť v sále. 

21. apríla zavítali do Žiliny Komorní 
sólisti Bratislava, druhý súbor, ktorý sa 
tradične postará o dobré orchestrálne sprie
vody pre hosťujúcich sólistov. Ako vel'mi 
zručný, empatiou obdarený dirigent sa 
predstavil koncertný majster orchestra 
Westdeutscher Rundfunk, čiže náš huslis
ta Juraj Čižmarovič. Odviedol spoľah l i
vú prácu s orchestrom pre bieloruskú hus
listku Juliu Igoninovú (1978). Pucciniho 
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Chryzantémy ako predohra mali ten pravý 
romantický zvuk, Čajkovského Melancho
lická serenáda op. 26 tiež, o to viac sme ča
kali od sólistky v brilantnej Carmen fantá
zii Pabla de Sarasateho. Napriek zjavne vy
spelej technike huslistky predsa len sa 
ozvali miesta, ktoré ju nezaradili medzi fa
voritky festivalu. Julia Igonina má za se
bou štúdiá na Moskovskom konzervató
riu, súťaže v Rusku, Pol'sku, Švajčiarsku .. . 

Na tomto koncerte zaznela aj "svetová" 
premiéra Variazioni facili od Vladimí~a Go
dára. Len ten, kto pozná ostatnú ~dáro
vu tvorbu a polarity jeho autorskej nátu
ry, vie správne zaradiť skladateľskú hrač
ku v 3/4 takte (určenú iba pre veľmi dobré 
uši). Pianissimá a iné jemnôstky spomale
ného poetického valčíka zahrali Komorní 
sólisti s J. Čižmarovičom v dobrej pohode, 
podčiarkujúc najmä banálnu lyriku hlav
nej melódie. Kontrast - krásnu prácu s or-

chestrom odviedol J. Čižmarovič v slávnej 
partitúre skladby A. Schônberga 4asnená 
noc op.4. Bola to obojstranne plodná spo
lupráca medzi hráčmi a dirigentom, hudob
nému textu bolo na rozmernej ploche stá
le rozumieť aj napriek neskororomantic
kej tendencii hudbu dramatizovať. 

Ovenčení prestížnymi cenami zo súťaží 
pricestovali do Žiliny členovia českého Pen, 
quin Quartet, ktoré si v tomto roku pri
pomína 10 rokov od vzniku. Na koncerte 
uviedli diela českých romantikov (Ovorák 
a Janáček). Pripomínam, že práve za Janáč
ka dostali cenu za najlepšiu intepretáciu na 
Letnej akadémii. Súťažili v ČR, v kanad
skom Banffe, vo Francúzsku, Rakúsku atď. 
Okrem spoločných cien za hru v kvartete 
sú jednotliví členovia premiantmi svojich 
súťaží. "Penquinovci" hrali v Žiline "nado
raz". Boli strhujúci, presní v súhre aj súbo
rovej poetike, vášnivé gestá a expresívna 
lyrika slúžili skladbe. Janáčkovo Sláčikové 
kvarteto č. 1 "Kreutzerova sonáta" má svoje 
úskalia v autorovej osobitej hudobnej reči. 
Jej rapsodickosť členovia kvarteta vynika
júco rozlúštili. Najmä fragmentárnu tekto
niku 1. časti modelovali obdivuhodne. Vio
lista sa viackrát vo svojich témach výrazne 
otáčal do hl'adiska, čím dával vyniknúť 
temnejšej farebnosti tém zároveň s dôra
zom na zemitý charakter expresívnej te
matickej polarity. Náročné Ovorákovo Slá
čikové kvarteto č. 14 As dur predniesli 
s rovnakou presvedčivosťou a v súhre, akú 

nepočuť na pódiu často. Na
ozaj s radosťou som neskôr 
prijala správu o tom, že prá
ve Penquin Quartet dostal 
Cenu kritiky, a potešilo ma 
aj to, že ani publikum ne
ostalo nič dlžné týmto mla
dým umelcom (František 
Souček - Petr Stfížek -
Petr Holman - Vladimír 
Fortin). 

Sólistka druhej polovice 
koncertu, ruská mezzosop
ranistka Ajtalina Afana, 
sieva Adamova (1969), aj 
napriek svojmu vel'mi pek
nému hlasu a rozmernému 
repertoáru (Čajkovskij, Rach
maninov, Musorgskij, Min

kov - piesne, Verdi, Bizet, Cilea - árie) ne
mala šancu ohroziť vedúce postavenie kvar
teta. Speváčkin jediný problém bolo vel' mi 
jeml)é neladenie na zopár miestach. Pamä
tám si, že aj na predminulom ročníku hos
ťovala ruská speváčka (T. Menčikova) s po
dobným rušivým prvkom. Inak - pôvo
dom jakutská mezzosopranistka - sa vy
značovala naozaj vyspelým muzikálnym 
prejavom, príjemnou farebnosťou hlasu vo 
všetkých polohách, aj zmyslom pre zmeny 
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výrazových polôh najmä dramatických 
piesní Mark Minkov: Plač gitary. Cit pre 
spevácku frázu uplatnila najmä v ruskom 
piesňovom repertoári. Vel'mi precítene 
predniesla napr. Jakutskú pieseň od M. Ti
mofejevovej, ale strhujúci výraz dosial}la 
aj v Bizetovej Habanére z opery Carmen a v 
Musorgského piesni Copak. Mala vynika
júcu klavírnu partnerku Juliu Kerimovu , 
ktorá pôsobí v Turecku. Ajtalina Adamova 
študovala na Uralskom štát
nom konzervatóriu. Jej naj
väčším úspechom je prven
stvo a zlatá medaila na Čaj
kovského súťaži v roku 
2002, ďalšie ceny v Španiel
sku, Bulharsku, Sulmone. 
Neviem celkom presne, kde 
je na mape Jakutsko, ale teší 
ma, že táto krajina má svoj 
operný súbor, v ktorom je 
sólistkou operného súboru 
Ajtalina Adamova. 

Na záver zopár pozná
mok k piatkovému komor
nému recitálu, na ktorom vy
stúpili ďalší cenami ovenče
ní umelci -poľský violonče
lista BartoszKoziak (1980) 
a rumunský klavirista Ferenc Vizi 
(1974). Poliaka Bartosza Koziaka 
predchádzala vynikajúca povesť. Na 
súťaži W. Lutoslawského 2001 bol ví
ťazom, v roku 2002 na Čajkovského 
súťaži získal cenu za interpretáciu l. 
Xenakisa, ďalej má na konte ceny 
z domácich súťaží a ocenenia rôznych 
nadácií a asociácií. Po skončení štú
dií vo Varšave pokračuje v Paríži na 
Conservatoire National Supérieur. 
Táto škola je ciel'om mnohých mla
dých interpretov zo stredoeuróp
skych krajín. Samozrejme, nahráva 
a koncertuje, rád uvádza súčasnú 
tvorbu. Ako dobrý Poliak si Koziak 
aj na žilinskom koncerte, kde sa vlast
ne súperí o Cenu kritiky, pribral do 
repertoáru Lutoslawského náročný 
text skladby Crave Metamorfózy pre 
violončelo a klavír, in memoriam Ste
fan Jarociríski. Vo vel'mi dobrej kon
štelácii s klaviristkou Danou Šašino
vou,Satury predviedli Debussyho Sonátu 
d mol a Schubertovu Sonátu pre arpeggione 
a mol (v úprave pre violončelo). Jedine po
sledne menované dielo bolo poznačené 
úvodnou nervozitou, ktorá sa podpisuje 
pod prvé skladby koncertov. 

Tridsaťročný Rumun Ferenc Vizi sa na 
pódiu celkom ponoril do svojho sveta, hral 
akoby pre seba, ale tak, že publikum sa 
nemohlo cítiť vyradené. Úvodnú Schuber
tovu Sonátu 8 dur predniesol v umierne
nom klasicizujúcom štýle, temer ako "mo-
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me nt musicaux", technicky bezpečne, de
centne, s kultivovaným dynamickým roz
pätím. Vizi nepotreboval zdôrazňovať Schu
bertovu romantickú dušu cez výrazové po
lohy. Venoval sa detailne hudobným myš
lienkam, témam, ich rozvedeniu a zmys
luplnému spájaniu malých celkov do velkej 
štruktúry schubertovskej rozvláčnej formy. 
Výrazný kontrast predstavovala klavírna 
poetika druhej skladby jeho polrecitálu. 

Roky putovania od Franza Liszta tvorili do
konalý kontrast k predošlej skladbe. Veľ
ký romantický pátos a rétoriku oktávových 
pasáží citlivo vyvažoval farebnou tónotvor
bou lyrických myšlienok. Technicky zdat
ný klavirista s i s Lisztom vždy poradí, Lisz
tove skladby však začínajú byť krásne až 
od okamihu, keď klavirista objaví vnútor
nú hudobnosť pod nánosom techniky 
a vdýchne témam ten pravý výrazový 
"look". Ferenc Vizi študoval na tom istom 
konzervatóriu ako B. Koziak. V Paríži skon-

čil po 6 rokoch ako najlepší absolvent roka. 
Jeho ceny? V roku 2000 víťaz v Saratove 
a laureát v Japonsku, laureát v Lisabone, 
2. cena na Rubinsteinovej súťaži v Tel-Avi
ve, 2. cena v Mníchove pred 2 rokmi - do
teraz najväčší úspech. No a zároveň asi aj 
posledný, lebo vek klaviristu je za súťaž
ným zenitom. Koncertuje, nahráva. Ešte 
pripomeniem, že rumunský študent mo
hol vyštudovať vďaka podpore francúzskej 

vlády, ktorá mu udelila šti
pendium. 

S Lisztovou skladbou Ro
ky putovania som doputo
vala na záver mojich remi
niscencií na 14. ročník Stre
doeurópskeho festivalu kon
certného umenia. Summa 
summarum: festival naplnil 
svoje základné poslanie. 
V mieste "bydliska", v Žiline, 
sa uskutočnil týždeň pre
hliadky úspešných mladých 
koncertných umelcov z eu
rópskych krajín. Ich komor
né recitály a vystúpenia s or
chestrom boli súčasťou uce
lenej dramaturgie ako výsle-
dok kompromisu medzi tým, 

čo môžeme a čo chceme mať. Celok je pod
mienený možnosťami, jednotlivé koncer
ty sú podmienené kvalitou koncertného 
výkonu, a ten je podmienený celistvou 
umeleckou a ľudskou zrelosťou ľudí. Mys
lím si, že na tomto ročníku sa v Žiline stret
li umelci s dobrými dispozíciami pre kon
certnú kariéru. 

Uvediem ešte jeden údaj: okrem úvod
ného a záverečného koncertu bol celý fes
tival pod mikrofonickým dohľadom Slo
venského rozhlasu, ktorý uskutočnil 6 
záznamov z večerných koncertov. Sloven
ský rozhlas je trad ične spolu usporiadate
rom SFKU v Žiline. Je to nielen fo rma pod
pory festivalu, ale aj významné obohate
nie hudobných fondov tejto inštitúcie. 
O rok sa uskutoční 15. ročník. Malé jubi
leum koncertnej prehliadky azda upúta vo 
väčšej miere pozornosť domáceho publi
ka. Vo všetkých európskych krajinách, kde 
sme 1. mája "pristúpili", je hudobný festi
val vážnej hudby považovaný za vel'kú spo
ločenskú slávnosť, ktorej venujú primera
nú pozornosť najmä miestne orgány. Pre
to by na ňom nemali absentovať vo väčšej 
miere študenti miestnej univerzity, konzer
vatória, škôl, významných mestských in
štitúcií, ale aj rozliční donátori, aj hodnos
tári mesta, a vôbec všetci, ktorí ešte veria, 
že hudba poskytuje krásne duchovné zá
žitky. 

MELÁNIA PuSKASovA 

15 



FESTIVAL 

PRESTÍŽNE 
pódium mladých 

V to mal príležitosť v os!atných 14 ro-
1"'-t<och pobudnúť na žilinskom Stredo
európskom festivale koncertného umenia 
- podobne ako niekedy na Prehliadkach 
mladých interpretov v Trenčianskych Tep
liciach - musel konštatovať pozitívny výz
nam tejto formy stretávania sa mladých 
koncertných umelcov s odborníkmi, orga
nizátormi, návštevníkmi koncertov. Festi
val sa oproti predchádzajúcim ročníkom 
v mnohom zmenil, v zásade však ostal rov
naký. Rovnaké je inšpirujúce prostredie 
Domu umenia Fatra v Žiline, spolupráca 
hlavného organizátora Hudobného centra 
so Štátnym komorným orchestrom, víta
nou novinkou na tomto ročníku bolo kla
vírne krídlo zn. Steinway s nádherným zvu
kom. Rovnaká bola aj osvedčená drama
turgická a organizátorská aktivita Hudob
ného centra, znova nechýbal nahrávací štáb 
Slovenského rozhlasu z Bratislavy, ktorý 
patrí k neodmysliteľnej súčasti podujatia 
(čo tak využiť nahrávky aj na CD - tip do 
jubilejného 15. ročníka? ... ). Pravidelne sa 
stretáva s dobrou odozvou predajná výsta
va nôt, knižných publikácií a CD z produk
cie slovenských vydavateľstiev. Tak ako 
v predchádzajúcich rokoch, aj tento raz 
bola dramaturgia rámcovaná orchestrálny
mi večermi - na úvod s orchestrom Štát, 
nej filharmónie Košice, na záver s domá
cim ŠKO Žilina. Otvárací koncert bol tak 
ako tradične príležitosťou vypočuť si mi
nuloročnú držiteľku Ceny kritiky SFKU 
2003 ruskú violončelistku Tatianu Vassi, 

lievovu. Koncert pre violončelo a orchester 
od A. Dvoráka znel v jej interpretácii v pl
nom virtuóznom lesku, s osobitou dávkou 
muzikality a nádherného tónu. Partnerom 
v kompaktnom dynamickom sprievode jej 
bol orchester Štátnej filharmón ie Košice 
pod taktovkou Igora Dohoviča, dirigen
ta opery ŠD v Košiciach. Menej sa telesu 
darilo v Dvorákových Legendách 1-3 a sym
fonických impresiách pre klavír a orchester 
Noci v španielskych záhradách od M.de Fal
lu. Sólista Roberto Plano (z Talianska) 
upútal nielen klaviristicky bezchybne zvlád
nutým partom, ale najmä schopnosťou 
vytvárať množstvo farieb, nálad a taneč
ných rytmov, ktorými vyniká Fallova par
titúra. V orchestri sme však konštatovali 
nedostatky vo vzájomnej súhre aj štýlovej 
rezonancii. 

Pod názvom Mladý violončelista Slovenska sa v dňoch 2. a 3 . aprila usku
točnil už druhý ročník súťaže, ktorú organizuje v Kežmarku miestna Základná 

umelecká škola A. Cígera. Ukázalo sa, že záujem o toto podujatie, rovnako ako 
úroveň súťažiacich majú stále stúpajúci trend. Dôkazom toho boli výkony účastní
kov, súťažiacich v štyroch kategóriach. 

1. kategória - udelené dve 3. ceny pre ZUŠ Banská Bystrica a ZUŠ Rajec 

2. kategória - 1. cena E. Calyasová (Prešov), J. Petrucha (Bratislava) 
2. cena O. Ogurčáková (Košice) ' 
3. cena P. Krajňák (Spišská Nová Ves), M. Lučivjanská (Popra'd) 

3. kategória - 1. cena K. Oláh (Senec) 
2. cena P. Šoltisová (Košice) 

It. kategória - 1. cena H. Bajtošová (Senec) 
2. cena C. Regeš (Kežmarok) 

Čestné uznanie -žiaci ZUŠ Jantárová Košice a ZUŠ Rajec 
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Záverečný orchestrálny koncert festiva
lu priniesol jednu z mála programových 
zmien - namiesto ohláseného L. Svárov
ského bol dirigentom Oliver Dohnányi, 
sólistom bol český organista Pavel Ko, 
hout. Dramaturgicky zaujímavo, symbo
licky postavený program bol prvým sl'ub
ným predpokladom "pohodového" veče
ra. Na úvod v plnej kráse (spočiatku s tech
nickým zaváhaním) zaznela Dvorákova 
Česká suita D dur. Koncert pre organ, sláči
kový orchester a tympany od F. Poulenca 
utrpel v 1. časti zvukovou prevahou sólo
vého nástroja, ktorú sa však v ďalšom prie
behu podarilo prekonať a poslucháč mo
hol vnímať kvality sólistovho výkonu, ako 
aj orchester vedený obdivuhodnými gesta
mi dirigenta. Presnosť, znalosť schopností 
každého orchestrálneho hráča či skupiny, 
vzájomná harmónia a nadšenie z výkonu 
boli hlavnými znakmi záverečného diela fes
tivalu Beethovenovej Symfónie č. 5 c mol. 
V ostatných rokoch sa umelecká úroveň 
ŠKO Žilina v mnohom zlepšila, spontaneita 
a presvedčivosť výkonov si dokážu získať 
nielen domáceho poslucháča. 

Ďalšími reprezentantmi Slovenska na 
festivale boli aj "ne
súťažiaci" posluchá
či slovenských kon
zervatórií, laureáti 
tohtoročných súťaží 

týchto hudobných 
učilíšť. Pozoruhod
nými výkonmi zau
jali fagotistka I. ChO' 
vancová, hráči na 
bicích nástrojoch J . 
Repta a z. Mečá, 

rová , hobojistka E. 
Neuszerová či flau
tistka z. Bandú, 
rová, inteligentný 
huslista J . Tomka 

a úspešný klavirista P. Fančovič. Hoci spo
mínaný koncert zostal v tieni atraktívnej
ších mien, a aj jeho zaradenie v popolud
ňajšom termíne naznačovalo pozíciu "ved
ľajšej koľaje", predsa dosť výrazne naznačil, 
že nám dorastá ďalšia generácia mladých 
perspektívnych umelcov. Budúci jubilejný 
ročník - ako naznačila riaditelka Hudob
ného centra Oľga Smetanová, by mal pri
niesť viacero noviniek a obohatenie festi
valu, ktorý si už získal svoju tvár, obľubu 
a vážnosť, potrebuje sa však viac prezento
vať-u miestneho obyvateľstva, zatraktívniť 
prostredníctvom sponzorov, komerčných 
akcií a hlavne aktívne zapojiť miestne, ale 
aj mimožilinské školy. O umeleckú úro
veň festivalu, ako znova dokázal jeho 14. 
ročník, netreba mať obavy ... 

LÝDIA URBANČIKOVÁ 

SNIMKY MILAN Kosec 
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KONCERTY 

S om rád, že som sa mohol zúčastniť sláv
nostného koncertu k 55. výročiu zalo

ženia Slovenskej filharmónie {23. apríla) 
a skôr než sa vyjadrím ako recenzent tohto 
sviatočného podujatia, na ktorom účinko
val Orchester SF s dirigentom Jifím 8 & 
lohlávkom a klavirista Ivan Moravec, 
žiada sa mi povedať zopár viet - nie však 
z pohl'adu sumarizácie histórie činnosti SF, 
ale skôr z môjho osobného pohl'adu. 

V spomienkach sa vrátim späť, do svoj
ho detstva. Navštevoval som Základnú ško
lu na Palackého ulici a vel'mi živo si pamä
tám na rok 1949. Plagáty na drevených 
plotoch oznamovali slávnostný okamih 
zrodu Slovenskej filharmónie; keďže Re
duta a naša škola boli na jednej ulici, ne
mohli sme nespozorovať ten vel'ký šum 
okolo nás. Detská zvedavosť nás hnala do 
Reduty na prvé koncerty či generálne skúš
ky. Nakol'ko sme boli v tom čase izolovaní 
od okolitého sveta, prví zahraniční umelci, 
dirigenti a sólisti, ktorí účinkovali s orches
trom SF, znamenali pre nás živý kontakt so 
svetom. Zbierali sme do pamätníkov auto
gramy - no čo bolo najdôležitejšie, preží
vali sme naše prvé krásne dotyky so živou 
hudbou. V Redute sme spoznávali základ
nú svetovú hudobnú literatúru, na gene
rálkach sme sledovali prácu dirigenta 
s orchestrom. Boli to nezabudnutel'né oka
mihy (Beethovenova 9. symfónia s Herman
nom Abendrothom, Schumann so Sviato
slavom Richterom, Beethoven s Emilom 
Gilelsom či vystúpenie Vášu Príhodu ... ). To 
boli moje - naše zážitky v časoch, keď sme 
chodili na základnú školu. To bol náš život 
pred 55. rokmi ... 

Vedenie Slovenskej fi lharmónie prizva
lo na koncert cyklu C 28. apríla hos

ťa, charizmatického českého dirigenta on .. 
dfeja Kukala. Tento umelec sa realizuje 
ako inštrumentalista - sólista, komorný 
hráč (husle), aj ako skladatel'. O úspechoch 
jeho kompozičných prejavov svedčí rozhla
sová fonotéka a nahrávky na CD. Všetky 
sféry jeho muzikantských aktivít sa navzá
jom prekrývajú , podporujú a zrejme na
pomáhajú pocitu istoty aj za dirigentským 
pultom. Aj v tejto oblasti má už za sebou 
bohatú spoluprácu s viacerými českými te-
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Svet sa okolo nás menil - no Slovenská 
filharmónia vo všetkých svojich generač
ných premenách a zlomoch bola čímsi kon
štantným. Bola večnou oázou živej hudby. 

Dnes, keď píšem recenzie o filharmo
nických koncertoch, netrúfam si napísať 
všetko, čo sa vybavuje v pamäti. Boli by to 
marginálne vybočenia, nostalgické spo
mienky. Na slávnostnej recepcii generálny 
riaditeľ SF Jozef Tkáčik stručne načrtol his
tóriu SF, spomenul významné dirigentské 
osobnosti: V. Talicha, Ľ. Rajtera, T. Freša, 
L. Slováka, Z. Bílka, Z. Košlera, L. Pešeka, 
A. Ceccata, B. Režuchu, O. Lenárda, J. Belo
hlávka ... V tomto jubilejnom roku zaznie 
zaiste ešte vel'a krásnych a hodnotných 
myšlienok na tému významu tejto inštitú
cie v našom živote. Jedno je však isté- naša 
filharmónia je umeleckým telesom, bez kto
rého by náš duchovný život bol nepredsta
vitel'ne ochudobnený. Z celého srdca si 
želám, aby filharmónia v rámci Európskej 
únie vstúpila do povedomia nášho staré
ho kontinentu a aby sa pod kval itným ve
dením stala medzinárodne uznávaným 
umeleckým telesom. 

A teraz k samotnému slávnostnému 
koncertu. Prokofievova Láska k trom parna
rančom, suita op. 33a patrí k vel'kým zázra
kom svetovej hudobnej literatúry. Táto 
opera - balet - pantomíma našla svoju 
maximálne zostručnenú podobu v orches
trálnej suite - čo bol vlastný skladatel'ov 
tvorivý zámer. Belohlávkov Prokofiev bol 
presne taký, aký má byť; bizarný, grotesk
ný, precízny vo svojej hravosti a plný kon
trastov. Dialóg dirigenta s orchestrom bol 
taký živý, akoby spolupracovali dlhé roky. 

* * * 

!esami, stály kontakt mu umožňovalo aj 
šéfovanie niektorým súborom. 

Dirigentský rukopis O. Kukala sme 
mohli abstrahovať zo Symfónie č. 4 f mol op. 
36 od Piotra IlJiča Čajkovského, ktorá po
skytuje široký diapazón nálad . Vyhrotený 
dramatizmus, melancholická nostalgia až 
rezignácia, aj vzdorovanie náporu nel'útost
ného osudu vystihol dirigent vel'mi suges
tívne. Prepojenie náladových rovín malo 
svoju logiku, výrazovú silu. Kukal je inteli
gentný hudobník, svoje interpretačné prí
stupy má premyslené, na pódiu ich preža-

V duchu som si povedal: je to presne to, čo 
Slovenská filharmónia potrebuje. 

Mozartov Koncert pre klavír a orchester 
A dur KV 488 s Ivanom Moravcom bol stret
nutím trochu odlišnejších koncepcií. Mo
ravec reprezentoval istú interpretačnú as
kézu, zdržanlivosť vo výraze, vedome ob
chádzal prudké dynamické kontrasty. Or
chester s dirigentom pristupovali k orches
trálnemu partu koncertantnejšie, dynamic
kejšie. V osobnom rozhovore s J. Belohláv
kom som spomenul tento svoj postreh. 
Dirigent ho akceptoval - len dodal, že sa 
v priebehu koncertu nechal stále viac in
špirovať prístupom sólistu, jeho uvol'ne
nosťou aj askézou. Bol to Mozart obráte
ný do seba, hraný s vel'kou preduchovne
nou víziou - a tu bol klavirista Ivan Mora
vec tou najrozhodujúcejšou sprostred
kovatel'skou osobnosťou. Pomalá časť Ada
gio bola chápaná skoro ako Rekviem -
smútočne, s pokorou a odovzdanosťou. 

V záverečnej časti koncertu odznela rap
sódia pre orchester Taras Buľba od Leoša 
Janáčka. Programová fabula heroizmu, bo
ja, smrti a nádeje bola taká silná a nal ie
havá, že vyburcovala Janáčkovho génia až 
do extatického vypätia . No aj v tom naj
spontánnejšom výkriku stojí pred Janáč
kom nekonečná túžba po pocite slobody 
a vízia duchovnej vznešenosti. Belohlávek 
(podobne ako kedysi dávno Bakala či Vo
ge!) pochopil Janáčka v priepastných kon
trastoch, otvoril nekonečný diapazón dy
namických a výrazových možností orches
tra a predznamenal, že toto teleso pod jeho 
vedením môže byť ozdobou najväčších 

kultúrnych centier nášho kontinentu. 
IGOR BERGER 

ruje citovým vkladom. Nateraz uprednost
ňuje vzrušenejšie tempá, necháva sa strh
núť naliehavosťou výrazu a dodáva tak svo
jim kreáciám punc presvedčivosti a su
gestívnej bezprostrednosti. Orchester do
kázal na jeho pokyny reagovať pohotovo 
a tých niekol'ko nedotiahnutostí - najmä 
v harmóniách dychov (3. časť) vyvažovala 
plastická krása a spevnosť sólových vstu
pov viacerých, najmä dychových nástrojov. 
Ocenili sme aj intonačnú istotu skupiny ple
chov, ktoré sú v tomto opuse značne expo
nované. 
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Je dobré, že Moyzesovo kvarteto poci
ťuje tvorivú potrebu vstupovať do dia

lógu s novými umeleckými partnermi, hl'a
dá nové zoskupenia a novú hudobnú lite
ratúru. Na komornom koncerte v rámci 
cyklu G 4 . máj a to dramaturgická skladba 
programu potvrdila . V Malej sále SF, tak
mer pred zaplneným audi~riom, si Moy
zesovo kvarteto prizvalo J;l1ladého klarine
tistu Branislava Dugoviča, cimbalistku 
Eniko Ginzeryovú a mezzosopranistku 
Máriu Henselovú. 

V Brahmsovom Kvintete pre klarinet, 
dvoje huslí, violu a violončelo h mol op. 125 
došlo k prekrásnemu komornému dialó
gu kompaktného sláčikového kvarteta s kla
rinetom. Brahms, vedomý si takéhoto in
štrumentálneho rozloženia, využíva klari
net nielen ako koncertantný nástroj, ale 
práve prostredníctvom neho vytvára novú 
komornú atmosféru. Moyzesovo kvarte
to od prvého okamihu potvrdilo túto svo
ju dvo.ijedinú úlohu a s absolútnou ume
leckou zrelosťou tlmočilo tento Brahmsov 
tvorivý zámer. Klarinetista B. Dugovič bol 
moyzesovcom skvelým partnerom. Ideá
lom bolo vytvoriť kompaktné komorné te
leso s víziou bohatej výrazovej a zvukovej 
premenlivosti . Rozsah tohto diela zaplnil 
celú prvú časť programu. Mohli by sme ho 
preto pokojne nazvať Kvintetovou symfó
niou. 

V druhej časti programu nastal nový dia
lóg Moyzesovho kvarteta s cimbalistkou 

O tom, že Kukal je talentovaný dirigent, 
sme sa presvedčili už v prvej časti večera 
pri jeho vedení orchestrálneho sprievodu 
huslistu Ivana Ženatého ako sólistu Kon
certu pre husle a orchester a mol op. 3 od 
Antonína Dvoráka. Prvotriedny sólista, 
geniálny skladatel', citlivý a pohotový diri
gent, pružne reagujúci orchester spoluvy
tvárali zážitok najvyššej kvality. Ženatý bez 
akýchkoľvek efektov bezduchej virtuozity, 
so závideniahodnou ľahkosťou a vrúcnos
ťou vychutnával všetky polohy krásneho, 
výsostne na výraz zameraného opusu. Ce
lou svojou osobnosťou s obdivuhodným 
technickým zázemím, s delikátne usmer
ňovanou fantáziou, eleganciou a ušľachti
losťou sa príkladne stotožňoval s dielom. 
Tak ako interpretovaná skladba, aj huslis
tovo vonkajšie vystupovanie bolo prirodze
né, bez akýchkoľvek efektov či póz a ideál
ne korešpondovalo s charakterom diela. 
Zožal zaslúžený obdiv a ovácie obecenstva 
(prídavok J. S. Bach). 

VLADIMIR ČI21K 
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E. Ginzeryovou, a to v Sonáte pre troje hus
lí, violončelo a basso continuo. Cimbal spo
lu so sláčikovými nástrojmi dodal hudbe 
G. Gabrieliho zvláštny kolorit, salónny lesk 
- čo je celkom neopakovatel'né, ak berie
me do úvahy to, že skladatel' stojí na roz
hraní dvoch slohových období. Z roku 
1600 sme sa zrazu ocitli v 21. storočí, a to 
vďaka Cimbalovému kvintetu (bola to pre
miéra novej verzie z roku 2003) od Lajosa 
Pappa. Koncepcia kvinteta je postavená na 
mozaike 13 miniatúr. Názvy jednotlivých 
kompozičných segmentov jasne predurču
jú, o aký charakter hudby pôjde (napr. 
Moderato- Giocoso- L'istesso tempo ... atď.). 
Charakter Pappovej hudby je silne expre
sívny s prvkami výraznej zvukomaľby, 
v rámci ktorej práve cimbal so zvonivým 
doznievaním harmónií zohráva významnú 
úlohu. I keď cimbal v tomto diele nemá 
koncertantný charakter - predsa je domi
nantný a zohráva v každom okamihu kľú
čovú úlohu. 

Ďalším výrazným dramaturgickým obo
hatením programu bolo predvedenie Kon
certu pre cimbal, dvoje huslí a basso conti
nuo G dur od Pavla Saluliniho. Skladba uka
zuje poslucháčovi cimbal v rôznych histo
rických podobách a úlohách. Iná bola úlo
ha cimbalu vo funkcii bassa continua, iná 
v cimbalovom kvintete a, prirodzene, iná 
v koncertantnom diele, kde sa jednoznač
ne tento nástroj prezentuje ako sólistický 
v duchu predklasického štýlového obdobia. 

* * * 

Ako dobre, že dielo Antonína Dvoi'á
ka nepatrí do kategórie "spiacich hu

dobných krásavíc", príležitostne prebú
dzaných len pri slávnostiach výročí. Jeho 
umelecký odkaz, našťastie, žije, dýcha 
a ozýva sa nepretržite zo scén, pódií, mé
dií. Ten, kto však patrí kjeho ctiteľom 
a obdivovatel'om, môže sa radovať zo 
zvýšenej hladiny dvorákovskej nádhery, 
vďaka prebiehajúcemu Uednostaj verbál
ne pripomínanému) Roku českej hud
by. Z filharmonického pódia tak v práve 
zavŕšenej 55. sezóne zaznievali Majstro
ve symfónie, koncertantné op~sy v rôz
nych interpretáciách -a celko~ v závere 
prispel so svojím vkladom aj Slovenský 
komorný orchester Bohdana War .. 
chata s projektom nazvaným Homma
ge a Dvorák. Programovú kostru tvorili 
Serenáda pre sláčikový orchesterE dur op. 
22 a Biblické písne op. 99, doplnené ko
mornými skladbami v podaní mladých 

Sólistka Enikä Ginzeryová sa nám pred
stavila ako inteligentná a muzikálna inter
pretka, ktorá sleduje jedinečný a zmyslu
plný ciel" - oživiť krásu tohto prekrásneho 
nástroja. 

V bohatej spleti dramaturgickej mozai
ky sa ocitol aj Otto ri no Respighi a jeho ll 
tramonto pre mezzosoprán a sláčikové kvar
teto. Respighi sa nechal inšpirovať poémou 
P. B. Schelleyho (Západ slnka). Sila roman
tickej poézie tu vrhá svoj tieň aj na hudbu. 
Respighi vo svojej hudbe ešte nevykročil 
do duchovných sfér svojej kompozičnej 
moderny. Jeho romantizmus má však 
v sebe náboj nostalgickej rozlúčky s mi
nulosťou. Výrazovo mimoriadne náročný 
vokálny part diela stvárnila mezzosopra
nistka Mária Henselová s vel'kým nadhl'a
dom - bez pátosu, úprimne a spontánne. 
Uvedomila si hlbokú tvorivú spätosť hud
by s básnickým slovom. Veď Respighi 
úzkostlivo sleduje každý záchvev poézie 
Schelleyho v snahe čo najhlbšie sa ponoriť 
do tragickej vízie smrti, žial'u a utrpenia. 
Henselovej prejav vytváral atmosféru, do 
ktorej vstupovali obrazy prírodnej scené
rie, západu slnka, zlatých lúčov, zelenej pa
žite, zapálenej luny, roztúžených hviezd ... 
atď. 

Na záver azda iba tol'ko: Moyzesovo 
kvarteto na tomto koncerte dalo priestor 
svojim hosťom- vytvorili tak spoločne zau
jímavú a podnetnú programovú skladbu. 

IGOR BERGER 

interpretov. Na tejto produkcii som, žia!', 
nebola, vypočula som si program v repríze, 
v redukovanej podobe (so spomínanými 
dvoma opusmi) 12. mlija. 

SKO BWv ostatnom čase prešiel (či pre
chádza?) personálnymi modifikáciami. 
Pomaly a iste sa do presilovky dostáva dám
ska zostava, čo do istej poznateľnej miery 
poznamenáva aj zvukový imidž orchestra. 
Ten pôsobí subtílnejšie, akoby sterilnejšie, 
vo vypätých amplitúdach expresie azda 
obozretnejšie, krotko. S takým, či podob
ným výpočtom atribútov som vnímala Se
renádu, krásnu, nekonečne rozospievanú 
skladbu, clivú, nežnú, aj roztancovanú. Za
\!Še sa mi zažiadalo väčšmi pritvrdiť (Scher
zo), roztopašnejšie rozvlniť tanečný nerv 
(Tempo di Valse), okoreniť zemitosťou (fi
nálne Allegro vivace). Je to však vec zakódo
vaných predstáv, aj mojej, ktorá sa v tomto 
prípade nevzpiera väčšej živelnosti. Napo
kon čo viac chcieť, veď Serenáda zaznela 
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Záverečný koncert v rámci cyklu D a E 
13. a 14 . máj a sa konal v spolupráci 

s Francúzskym inštitútom v Bratislave. Roz
lúčili sme sa vlastne i s 55. koncertnou se
zónou, ktorú možno začať bilancovať a su-
marizovať. • 

V programe tohto koncertu bola Mah
lerova Symfónia č. 3d mol so Slovenskou 
fiharmóniou, s dirigentom Pierrom-Do-
miniqueom Ponnelleom , sólistkou Ha~ 
nou Štolfovou~Bandovou - alt, so Sp~ 
váckym zborom mesta Bratislavy - žen
ský zbor a Bratislavským chlapčenským 
zborom (zbormajstri L. Holásek a M. 
Rovňáková). 

Každá Mahlerova symfónia má v sebe 
novú a neopakovatel'nú víziu duchovného 
posolstva. Tú tretiu nazval skladatel' "Sen 
letného poludnia" skôr preto, aby dokázal 
vôbec pomenovať a "zastrešiť" impulzy; 
okruh inšpirácie a duchovný svet, v kto
rom žil a tvoril v letných mesiacoch roku 
1895. Už v prvej časti - Kräftig Entschieden 
- nám Mahler prezrádza- "Pan" sa prebú
dza. Prichádza leto. Zdá sa teda, že na pre
chádzkach v Steinbachu pri Attersee ho 
sprevádza múza (slovo inšpirácia vo svo
jom archaickom význame kumulujúce spi
rit a rácio). Nuž a prečo práve "Pan"? Azda 
preto, že Pan bol v predstavách tou duchov
nou bytosťou, ktorá sa viazala k prebúdza
júcej sa prírode. Bola to teda najkompe
tentnejšia Inšpirácia, ktorá v dvojhodino
vom symfonickom projekte ospevuje 
prírodu, svet zmyslových vecí, opar letnej 
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horúčavy, spev vtákov, idylu dedinského 
života, slovom všetko, čo nás v znejúcom 
svete obklopuje a sprevádza. Triviálne kví
lenie dedinskej dychovky, falošný lesk a po
zlátka salónnej hudby .... V tomto zdan livo 
nesú rodom obraze sveta v zámernej mo
zaikovitosti dospieva Mahler spolu s Pa
nom do bludného kruhu pominutel'nosti. 
Nastolené hudobné obrazy sa strácajú -
prepadávajú, rodia sa a zanikajú. Sprevá
dzajú nás asociácie na Šalamúnove myš
lienky ... Márnosť nad márnosť ... 

No práve táto roztrieštenosť sveta zmys
lov je intepretačne najnáročnejšia. Prudké 
kontrasty, agogické a dynamické zmeny 
majú svoju hlbokú vnútornú logiku - svoj 
poriadok. Žiaľ, dirigent Ponnelle nedoká
zal navodiť práve v tejto výrazovej a fareb
nej mnohorakosti jednotu. Všetko bolo 
približné a náhodilé. No najväčším problé
mom boli dychové nástroje (drevá, no naj
mä plechové nástroje), ktorým dirigent pri 
naštudovaní zrejme nevenoval náležitú 
pozornosť. Viem, že celú sekciu dychových 
nástrojov reprezentujú mimoriadne kva
litní orchestrálni hráči, schopní splniť aj tie 
najnáročnejšie kritériá. V úsekoch ako Gra
zioso, Go modo, ale i Scherzando ... atď, je 
často potrebné jemné, priam ušl'achtilé na
sadenie tónu. Spev krásnych kantilén, sú
zvukov. Okrem intonačných a technických 
problémov som nepočul ani spevnú kan
tabilnosť - mäkkosť. Všetko bolo tvrdé, 
často intonačne približné. Viem, že počet 
skúšok na takúto symfóniu je naprosto 

* * * 

v ten večer akurátne, so všetkou dekorá
ciou a muzikantskou výbavou, ušl'achtilo, 
v pohode. A za to vďaka ... 

V druhej časti programu popri orches
tri vstúpili do akcie Bratislavský detský 
zbor (vedie ho Elena Šarayová) a mládež
nícky zbor Echo (Ondrej Šaray). Táto 
kvalitná interpretačná zostava pod dirigent
ským gestom Ewalda Danela predviedla 
čosi, čo ma dosť udivilo - a síce - pre me
novanú konšteláciu adaptovaný Dvoi'ákov 
cyklus Biblické pfsne. Zaiste nie som jediná, 
kto ho (v pôvodnej verzii) počúva s poci
tom toho najhlbšieho obdivu, pokory a úc
ty, stiahnutá do hfbky svojho privatissima. 
Azda len tak možno skutočne vychutnať 
a stotožniť sa s osobným pravdivým vyzna
ním skladatel'a, jeho vrúcnym, stfšeným 
dialógom s Bohom. Autor zaiste cielene vo
kálny part určil hlbokému (hlbšiemu) hla
su, apriori symbolizujúcemu zrelosť, váž
nosť, intimitu. Ak som prednedávnom na 

nepostačujúci; no v budúcnosti treba tým
to "detailom" venovať zvýšenú pozornosť 
- najmä ak berieme do úvahy, že sa tento 
koncert nahrával. 

Pred časťou Sehr langsam. Misterioso. 
nastupuje zbor so sólistkou. Evidentne Mah
lera "opúšťa" Pan a pristupuje k nemu nový 
- iný inšpiračný fenomén. Je to nová du
chovná bytosť - iný anjel. Časť, v ktorej 
zaznieva kvílivé altové sólo "0 Mensch ... " 
"Čo mi rozpráva človek" je celkom jedno
značne spirituálnou anticipáciou ďalšej čas
ti, ktorá má názov "čo mi rozpráva anjel". 
Tu je povedané všetko. Údel človeka, jeho 
smrtel'nosť (no v orchestrálnom dopove
daní aj nádej), ktorú vystupňuje ženský 
zbor. Je evidentné, že Mahler spolu so svo
jou novou múzou sa obracia chrbtom od 
sveta zmyslových vecí. Obracia sa k Stvorite
ľovi, na počesť ktorého vytvoril v závereč
nej časti nesmrtel'ný chorál lásky, ktorý 
nemožno pretlmočiť do slov. Velký oblúk 
s obrovskými gradáciami je modlitbou 
a víziou o ubiedenej l'udskej duši, ktorá 
spočinie v pokoji. Slová a slová by len po
kazili majestátnosť tejto hudby. 

V tejto časti pôsobil dirigent s orches
trom SF presvedčivejšie, kompaktnejšie. 
Záverečnú časť Langsam. Ruhevoll. Empfun
den. vybudoval so zmyslom pre architek
tonickú celistvosť. Kvalitatívne to boli teda 
dva rozdielne polčasy jednej a tej istej sym
fónie, v ktorej ako povedal Mahler, sa zr
kadlí celý svet - dodal by som, že celý 
vesmír. IGOR BERGER 

margo interpretácie tohto cyklu mladé
mu výbornému basistovi pripočítala ur
čitú rezervu v zmysle zrelosti, dnes sa mu 
môžem len ospravedlniť .. . Oba prizvané 
zbory sú naozaj výborné, vďaka svojim 
vysoko profesionálnym lídrom smeru
jú k vysokým umeleckým métam. Na 
dvoi'ákovskom koncerte to všetko chceli 
dávať k dobru, Dvoi'ákove preduchov
nelé Biblické pfsne neboli však na to tým 
priliehavým terénom. Svieže, presne in
tonujúce a deklamujúce spanilé hlasy 
svietili kdesi vysoko, ďaleko nad pro
fondnou a zvnútornelou filozofiou zhu
dobnených textov z Knihy žalmov. Vzná
šali sa, jasali, oddane hudbe, míňajúce 
však cieľ - jadro obsahu Dvoi'ákovho 
pôvodného zámeru. Škoda ... 

L'i'DIA OoHNALOVA 
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KONCERTY 

MATINÉ v MIRBACHU 

Pri prvom pohľade do programu mati
né 2. mája sa mohlo zdať, že komorné 

duo - violončelistka Carmela 'l'ttarino 
a klaviristka Barbora Tolarová s1ce zohľad
nili chronológiu vzniku zaradenj>ch skladieb 
a ich autorov, ale po dvoch cyklických die
lach siahli k menším formám, ktoré majú 
skôr funkciu doplnku. Tento prvotný postreh 
sme však po koncerte museli skorigovať. 

Úvodná Beethovenova Sonáta pre vio
lončelo a klavír C dur č. 4 op. 102 upútala 
zreteľnou kresbou, správnou artikuláciou, 
primeranými tempami a popri zohľadne
ní jednotlivých zložiek interpretácie aj prí-

Výber z tvorby slovenských skladateľov 
tvoril program matiné 9. mája. Stretli 

sa tu výlučne sólové opusy pre klávesové 
nástroje. Tri z nich vyšli z tvorivej dielne au
torov už v tomto 21. storočí. Aj transkrip
cia z pera V. Bokesa vznikla zo staršej sklad
by po roku 2000. Ide o Albrechtovskú suitu 
op. 47- vydarenú ukážku kompozičnej vy
spelosti svojho tvorcu. Je klavírnou verziou 
pôvodne violončelovej skladby z roku 
1985, vznikla ako prejav úcty k albrechtov
skej rodine (čo autor proklamuje aj jej štý
lom a charakterom), k Alexandrovi, býva
lému dirigentovi KMVajeho synovi Hansi
mu. Obaja, každý v iných spoločenských 
a historických podmienkach reprezentova
li úsilie o syntézu hudobnej tradície s nový
mi prúdmi v oblasti tvorby a interpretácie. 
Bokesova skladba je ovocím retro-tenden
cií, ktoré ovplyvnili aj náš vývoj. Autor medzi 
záverečné časti barokovej suity vložil pô
dorys klasického scherza, každá časť je rie
šená kompozične inak, no v každej zostá
va zachovaný jednotný štýl. Prvá časť (Pre
lúdium), aj záverečná (Gigue) majú spoloč
ného menovateľa v pohybe na spôsob ne
očakávane prerušeného motto perpetua. 
Všade dominuje rovnomerné rytmické pul
zovanie, no napriek tomu spôsobom sadz
by a výrazom sotva pripomínajú štylizova
né barokové tance. V Gavotte sú to zas sú
časne znejúce krajné polohy (diskant a bas) 
klavírneho zvuku. Rytmicky zaujímavé je 
scherzo, vložené pauzy v ňom majú svoje 
opodstatnenie a dotvárajú žartovný charak
ter. Sarabanda, ktorá podobne ako ostatné 
časti tiež pretrváva v disonantných polo
hách, nepredstavuje - ako by sme mohli 
očakávať- upokojujúcu náladu: svojou mo
zaikovitou stavbou, prerušovanou náhlymi 
výbuchmi skôr poslucháča dráždi. V Menuete 
akoby sa bol Bokes inšpiroval prokofievov
ským sarkazmom, preto táto časť vyznieva 
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kladnou tvorivou nadstavbou. Tolarová sa 
rozhodla hrať na celkom zatvorenom kríd
le, čo sa ukázalo vzhľadom na známe akus
tické parametre koncertného priestoru ako 
opodstatnené. Najmä vo Franckovi a jeho 
Sonáte A dur pre violončelo a klavír to bolo 
potrebné. V Beethovenovi sa usilovali umel
kyne vtesnať svoje tvorivé prínosy do rám
ca klasických schém a línie výstavby oko
reňovali vrúcnosťou s iskrivým vzruchom, 
ale aj skromnou agogikou. 

Vzrušený svet Franckovej Sonáty sa zasa 
stal pre šarmantné duo priestorom, ktorý 
im dovolil vložiť sa naplno pri zohľadňova-

* * * 

ako karikatúra tanca. S presvedčivou inter
pretáciou Albrechtovskej suity sa predstavil 
výrazný mladý klavirista Ivan Buffa. 

Špičkový hráč na akordeóne Boris Len, 
ko uviedol na podujatí tri skladby. Hatrí
kov Melancholický monológ pochádza z po
lovice 60. rokov, vznikol v čase, keď sa akor
deón začal aj u nás výraznejšie presadzovať 
ako koncertný nástroj. Do tých čias akor
deonisti interpretovali zväčša transkripcie 
skladieb písaných pre niektorý klávesový 
nástroj (čembalo, organ ... ). Hatrík a ďalší 
autori túto spoločenskú potrebu a medze
ru postupne vypÍňali tvorbou pôvodných 
skladieb. Využívali výrazové, aj špecifické 
technické možnosti tohto inštrumentu. Po 
rytmicky výraznom Bokesovi Hatríkov 
opus predstavoval šťastne zvolený, účinný 
kontrast. Začína nostalgickou meditatív
nou atmosférou, ktorá na nás pôsobí ako 
šíravy ruskej krajiny. Do tohto pokoja po
stupne prenikajú znepokojujúce disonant
né akordické zhluky meniace sa nad dlhšie 
preznievajúcimi tónmi. V rozvíjaní línií na
stupujú ďalšie náladové polohy, spájajú sa 
so zahusťovaním či zjednodušovaním 
a záver vyznie ako katarzia, vyvolávajúca 
asociáciu návratu do úvodnej polohy. 

Concetto rituale od Jevgenija Iršaia, po
merne nový produkt svojho tvorcu, na mňa 
veľmi zapôsobilo. Jednotvárne pulzovanie 
rytmu a spôsob repetície tónov s využitím 
mechovej techniky (bellow shake) sa stali 
základom pre osobité budovanie línií. Iršai 
využil majstrovstvo interpreta a toto dielo 
mu dedikoval. Aj z interpretačného hľadis
ka som obdivoval sotva počuteľné (asi 
štvornásobné) pianissimo, ktorým Iršai 
začal hudobný prúd. Bolo počuť akoby 
vzdialený šum, vírivý klepot, ktorý sa veľ
mi nenásilne sunul vpred až do zreteľnej 
počuteľnosti, vzápätí sa vracal takmer do 
stratena. Už toto vlnenie jemných dynamic-

ní náladových odtienkov neraz v krajných 
polohách vášnivosti, ale aj vrúcnej či zasne
nej citovosti. Obe umelkyne naplno vychut
návali metamorfózy atmosféry vedúcej 
myšlienky, prechádzajúcej všetkými časťa
mi. Azda najvýstižnejšie možno konštato
vať, že k najvydarenejším rovinám nálad 
patrili úseky spevné, lyrické, meditatívne. 

To, čo je skryté v hfbke vnútra mladej 
violončelistky, prejavilo sa aj v posledných 
dvoch číslach. Po rozmerných a na výstav
bu náročných opusoch upútala v závereč
ných náladových bonbónikoch (Gabriel Fau
ré Aprés un reve op. 7/1 a Vokalíza od Serge
ja Rachmaninova) pôvabnou exhibíciou 
s dominujúcou krásou tónu, hlbokým ci
tovým vkladom a eleganciou. 

VlADIMÍR Č ížiK 

kých oblúkov pútalo pozornosť posluchá
čov. Za neustáleho pulzovania sa v ďalšom 
priebehu skladba zahusťovala až dosiahla 
príkro vyhrotené dynamické vrcholy, s ná
sledným upokojením, akousi formou otáz
ky. Očarení poslucháči prijali dielo a jeho 
skvelú interpretáciu s nadšením. 

Canticum od Iris Szeghyovej uzavrelo 
matiné- opäť v skvelej interpretácii. Sklad
ba aj tento raz vychádzala z piana , ktorého 
šepot veštil búrku, ktorá sa ťaživo a need
vratne blížila. Vadilo, že celkovú líniu akosi 
násilne prerušovali pomerne časté pauzy, 
čím dochádzalo k istej dvojpólovosti. Prie
beh skladby vnucoval potom dojem, že au
torka príliš popustila uzdu svojej vynalie
zavosti a do značnej miery zabudla rešpek
tovať poslucháčovu schopnosť preciťovať 

jednotnú líniu. Počas skladby sme si kládli 
otázku, či Szeghy dospeje k zmiereniu, na
pokon sme sa dočkali. 

V rámci programu účinkovala aj klavirist
ka Elena Letňanová. Patrí k interpretom, 
ktorí s nadšením a láskou propagujú slo
venskú klavírnu tvorbu v zahraničí. Pred
stavila sa ako tlmočiteľka dvoch opusov: 
Blumentálskeho tanca od Petra Zagara a Bo
lero-blues od Iris Szeghyovej . U oboch bol, 
pochopiteľne, výrazný rytmický parameter. 
U Zagara rytmické pulzovanie (asi v súlade 
s názvom) malo do istej miery slovenský 
"nádych". Szeghyovej opus začal netradič
ne vyklepávaním ostinátnej rytmickej figú
ry. Postupne sa k nej pridávali aj ďalšie 
vrstvy. Dynamický oblúk stúpal, sadzba sa 
zahusťovala až dosiahla príkre, priam hys
tericky vyznievajúce polohy, až sa príval zvu
kov v závere pretrhol. Získali sme presved
čenie, že interpretke sa podarilo predstavu 
tvorkyne diela realizovať dostatočne prilie
havo. Akoby sa svojím založením s charak
terom a priebehom skladby dokázala pre
svedčivo stotožniť... VLADIMíR ČížiK 
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Už niekoľkokrát sme konštatovali dis
proporciu medzi nástrojom s objem

ným zvukom a malým priestorom v Mirba
chovom paláci, kde sa v priebehu koncert
nej sezóny realizujú známe nedeľné mati
né a najnovšie aj komorné podujatia Kul-. 
túrneho leta. Tento problém azda najvy
puklejšie vyčnieval v súvislosti s matiné 
16. mája. Dramaturgia do jeho programu 
zaradila kvalitného trubkára, člena orches
tra SND a viacerých komorných zoskupe
ní Ľubomíra Kamenského. Prierazný 
zvuk trúbky mnohonásobne predimenzo
val koncertnú sieň až natoľko, že posluchá
čovi zaliehalo v ušiach . Kamenského part
nerkou pri klavíri bola súčasná dokto
randka VŠMU Petra Adamová, ktorá 
okrem spolupráce s dychármi na škole pô
sobí aj ako pedagogička na Cirkevnom 
konzervatóriu v Bratislave. 

Kamenský prezentoval svoje kvality vo 
dvoch skladbách, pre ktoré tvorcovia pô
vodne určili ako sprievod sláčikový orches
ter. Ich úprava s klavírom nie je práve naj
šťastnejšia ajej realizátorom sa iste nehrá 
najpohodlnejšie. V podaní Kamenského od-

v 

SFK v APRÍLI 

Chvályhodné dramaturgické kroky -
uvedenie Kančeliho 5. symfónie, sloven

skej premiéry Schänbergovho Koncertu pre 
sláčikové kvarteto a orchester, výborné inter
pretačné výkony, priestor pre mladých 
umelcov a k tomu inšpirujúce umelecké 
zázemie v podobe dvoch vernisáží, ktoré 
sa stali už pravidelnou súčasťou umelec
kých aktivít ŠFK, zaslúžene priťahujú po
zornosť. 

Na súťažnej výstave Hudobné variácie 
študenti katedry dizajnu FU-TU prezento
vali svoje návrhy na plagát 49. Košickej 
hudobnej jari - víťazný návrh vidíme na 
titulnej strane bulletinu. Na druhej z nich 
sme mohli obdivovať obrazy Natalie Palo
tašovej rôznorodého tematického zamera
nia (od krajiniek cez rustikálne vzory až po 
moderné portréty) , ktorá tvorí osobitou 
japonskou technikou osibana, lepením 
z rýdzo prírodných materiálov. 

Na prvý marcový koncert (4. marca) 
som sa tešila od vydania informačného 
bulletinu o plánovanej 35. koncertnej se
zóne ŠFK. Počuť dielo Gruzínca Giju Kanče
liho, jedného z najvýraznejších skladateľ
ských osobností, už overeného "klasika" 
súčasnej hudby, je u nás ojedinelým hudob
ným sviatkom. 

5. symfónia, dielo vyžarujúce obrovský 
emocionálny diapazón autora, vyjadrený 
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znel tak Koncert Es dur pre trúbku H 7a1 
od Josepha Haydna a Koncert f mol op. 18 
od Oskara Bohmeho. Na záver podujatia 
predniesol interpret Rustique pre trúbku 
a klavír od francúzskeho skladateľa minu
lého storočia Eugene Bozzu. Všetky tri trúb
kové skladby mali spoločného menovate
ľa v invencii, v komunikatívnosti a samo
zrejme aj v poskytovaní príležitosti sólisto
vi demonštrovať technické a muzikantské 
kvality. Medzi výsledky technickej vyspe
losti patrí však nielen spoľahlivá intonácia, 
ktorou Kamenský disponuje, ale aj spek
trum dynamických odtienkov. V tomto 
ohľade sme nenadobúdali presvedčenie, že 
by boli vyčerpané všetky možnosti, ktoré 
nástroj môže produkovať. Záverečná sklad
ba od Bozzu sa použitými prostriedkami 
nehlási k avantgardným výbojom. Skôr, 
a myslím úspešne, snaží sa byť náladovým 
bonbónikom, ktorý má získať poslucháča 
a hráčovi umožniť z viacerých uhlov de
monštrovať svoje umenie. 

Kamenského partnerka Petra Adama
vá sa predstavila aj sólisticky. Jedno z po
sledných diel Fryderyka Chopina Noktur-

bohatým, pestrým tematickým a harmo
nickým materiálom, invenčnosťou v jeho 
spracovaní, meditáciou, vášňou, majestát
nymi farmovými kontúrami, zlomami 
a kontrastmi všetkých druhov, osobitosťou 
inštrumentácie, prekvapujúcimi sólovými 
vstupmi čembala (A. Ličková) so zámer
ne infantilnou dikciou, akoby reminiscen
ciami na "kúsok chlapca, obsiahnutý v kaž
dom mužovi" ... Hudba silná a rôznorodá, 
ako život sám. Umocnená vynikajúcou in
terpretáciou pod taktovkou Pio tra Griba, 
nova (Rusko), ktorý opäť potvrdil svoju 
doménu - vytvoriť formovo súdržný ce
lok pri zachovaní detailnej súhry aj v takej 
náročnej kompozícii. 

Vzhľadom na kľúčové postavenie Kan
čeliho symfónie v dramaturgii koncertu sa 
predchádzajúce skladby viedenského kla
sicizmu javili ako "predskokani", ale akí! 

Koncertné árie od W. A. Mozarta "Vor
rei spiegarvi, oh Dio" a najmä recitatív a ária 
"Po poli di Tessaglia ... "KV 316 z pódia neza
znievajú často a niet sa čo diviť. Nie je vefa 
sopranistiek, ktoré zvládnu ich extrémnu 
technickú náročnosť a hlasový rozsah 
(v druhej z nich po g3!). Ľahký, krištáľovo 

čistý, vo výškach "štíhly" hlas mladej sop
ranistky Alexandry Lubchanskej (Izrael) 
s fascinujúcim mezza voce nám nie je ne
známy, práve naopak, po dvoch rokoch, 

no E dur op. 62 č. 2 sa vyznačovalo serióz
nym zvládnutím faktúry, vyváženosťou 
a kvalitou interpretačných parametrov, 
teda tým, čo nazývame vyspelým re
meslom. Adamová sa nerozpakovala na
plno otvoriť klavír a tým zablokovala cestu 
k tomu, aby poslucháč nadobudol dojem 
meditatívne krehkej intimity. 

Rozsiahle Soirées de Nazelless sú repre
zentatívnou ukážkou kompozičného sna
ženia neokasicistu Francisa Poulenca. Sú 
suitou, ktorej súčasťou je aj osem variácií. 
Aj keď svojou sadzbou nie sú azda dosta
točne osobité a v mnohom smere priam 
eklektické (cítiť v nich vplyvy viacerých 
majstrov klavírnej literatúry, o.i. Sch u man
na, Rachmaninova ... ) sú nesporne klaviris
ticky a poslucháčsky vďačné. Adamová roz
vinula širokú paletu nálad, tvorivej inven
cie, vychutnávania elegancie, vtipu, lyriky 
i vášne. Svojou interpretáciou zanechala 
veľmi priaznivý dojem, ktorý presvedčil 
o kvalitnom školení, ale aj vysokej profesio
nalite v komornej hre, ako aj sólistickej 
produkcii. 

VLADIMiR ČižiK 

kedy sme ju mali možnosť počuť na pôde 
ŠFK, interpretačne ešte vyzretejší, aj keď 
v druhej koncertnej árii už bolo cítiť určitú 
hlasovú únavu. 

85. symfónia D dur, jedna z Parížskych 
symfónií, kompozične zaujímavé, uchu la
hodiace svieže dielo Josepha Haydna, vsu
nuté medzi koncertné árie, interpretačne 
trochu doplatilo na pozornosť dirigenta, 
venovanú hlavne ostatným skladbám. 

Každý literárno - hudobný večer nesie 
pečať osobitosti vzhľadom na výber poé
zie, resp. prózy a hudobných "medzihier", 
do veľkej miery determinovaných osob
ným vkusom a umeleckým cítením akté
rov. S týmito skutočnosťami korešpondu
je zvyčajne "komorná" účasť podobne vnú
torne naladených poslucháčov. 

Program 9. marca však vyvolal priam 
masovú odozvu. Magnetom bola návšteva 
známej osobnosti slovenskej kultúry Jána 
Sucháňa, ktorého duchovná činnosť, ale 
určite aj neobyčajné verejne známe život
né peripetie posledných rokov vyvolali ta
kýto neobyčajný záujem. 

Skutočnosť, že Dopisy mladému básniko
vi Reinera Mariu Rilkeho nečítal herec, sa 
logicky premietla do "civilnej" atmosféry, 
ktorá podľa môjho názoru vel'mi dobre 
ladila s duchom rád skúseného poeta mla
dému básnikovi Kapusovi. J. Sucháň s hl
bokou osobnou zaangažovanosťou tlmočil 
Rilkeho názory o zmysle, nevyhnutnosti 
umeleckej tvorby, o láske ako "zodpoved
nosti jednotlivca - zrieť", ale aj o povrch-
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nosti v dnešnej dobe a nevyhnutnom návra
te k sebe samému vo vlastnom "doslove". 

Vzhľadom na jednoznačne literárny ak
cent večera hudobné vsuvky v podobe 
Schubertovej Sonáty A dur a Bachovej So
náty h mol pre husle a klavír boli Ivanou 
Pristašovou (husle) a Eleonórou Škuto-
vou (klavír) vhodne tlmočené t.l., aby ne
dominovali, ale naopak podpo~;ovali intím
nosť a umeleckú hodnotu prózy vysokou 
interpretačnou kvalitou a korelujúcim intro
vertným hudobným svetom skladateľov. 

Prvá časť koncertu 11. marca sa niesla 
v znamení violončela. Pod taktovkou Mar~ 
ka Kadina (Rusko) so ŠFK uviedol Eu~ 
gen Prochác neobvykle až tri skladby pre 
violončelo a orchester: Dvorákov zádum
čivý K.lid lesa, preinštrumentovanú časť kla
vírneho cyklu Zo Šumavy a vážne, v stred
nom dieli rozšafné Rondo g mol op. 94. 

V Koncerte pre violončelo a orchester č. 1 
op. 136 od Dariusa Milhauda mohol ešte 
v plnšej miere uplatniť svoj zmysel pre cha
rakterové nuansy s dôrazom na hravosť, 
humor prvej časti, autorom príznačne na
zvanej Nonchalant, na hlboký ponor a zvu
kové delikatesy disonantnej harmónie 
v druhej časti Grave a na sarkastické, mies
tami až cirkusové hudobné parafrázy v tre
tej časti Joyeu.x. Dobre si rozumel s dirigen
tom M. Kadinom, ktorý v orchestrálnom 
zvuku dokázal zvýrazniť inštrumentačné 
finesy Milhauda. 

E. Prochác mi nevdojak pripomenul hos
ťovanie Gautiera Capw;:ona na KHJ pred 
dvoma rokmi - nie štýlom interpretácie, 
ale prídavkom. Opäť tá istá, prokofievov
ským štýlom sa honosiaca, brilantne kom
pozične upravená (ktovie kým?) téma 
2. časti slávnej Haydnovej Symfónie s úde
rom tympanov. 

Pomerne často na pódiu ŠFK zaznieva 
Čajkovského hudba a tak môžeme vnímať 
rôzne, často veľmi odlišné zvukové "zhmot
nenie" jeho partitúr. Mark Kadin prišiel 
s vlastnou interpretačnou predstavou Čaj
kovského 4. symfónie f mol op. 36. Bez vnú
torných vzruchov, romantizujúcej agogic
kej uvoľnenosti a sentimentu. Namiesto 
toho pokoj, hladké gradácie s plynulou 
krivkou dynamického rastu a s vyzdviho
vaním protihlasov, čím zastieral miestami 
predsa len pridlhé Čajkovského sekvencie. 
Najviac ma prekvapilo finále, v ktorom 
zámerne potlačil folklórny kolorit v záujme 
celistvosti hudobnej drámy. Takže Čajkov
skij opäť inak, opäť presvedčivý. 

Mimoriadny koncert (18. marca) z tvor
by Johanna Straussa st., jeho populárnej
šieho syna a Josefa Straussa, mohol milov
níkom tohto žánru pripomenúť, že nielen 
Na krásnom modrom Dunaji (zaznel ako 
prídavok), ale mnoho ďalších menej zná
mych valčíkov, poliek a galopov menej zná-
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mych Straussov patrí k hodnotným kús
kom romantickej ľahkej múzy. Predohry 
Indigo a Karneval v Ríme, pochod Živio 
op. 456 od J. Straussa ml. , Radetzkeho po
chod op. 228, polka Oblubená Ann en op. 137, 
Čínsky galop op. 20 a Galop vzdychov op. 9 
J.Straussast. , u nás takmer neznáme sklad
by Josefa Straussa valčíky Dynamiden op. 
173, Môj život je láska a radosť op. 263, polky 
Ohňovzdorná op. 269, Klebetnica op. 245 
a polka - mazur Be/lona op. 94. Dramatur
gicky v súlade s charakterom hudby bola 
preferovaná pestrosť z hľadiska striedania 
autorov aj tanečných druhov. 

Koncert interpretačne gradoval. Z diri
gentského rukopisu Zdeňka Macháčka 
bola zjavná skúsenosť, pevne ohraničujúca 
mantinely, neprepúšťajúce žiaden extrém 
a zaručujúce vkusnosť vo všetkých zložkách 
interpretácie. 

Posledný marcový koncert (25. mar~ 
ca) bol pôdou pre nemeckú romantickú 
tvorbu. Zo scénickej hudby k Byronovmu 
Manfredovi zaznela predohra op. 115. Dielo 
interpretačne veľmi náročné, neobvyklé 
v kontexte Schumannovej tvorby, keďže je 
takmer nepretržitým stupňujúcim sa to
kom hudby s filozoficko-tragickým cha
rakterom bez výraznejších kontrastov. Di
rigent Jerzy Swoboda však zvýšil zrozu
miteľnosť diela pre poslucháčov tým, že 
v jednotlivých úsekoch zvýrazňoval rôzne 
stránky hudobného procesu - plynulú dy
namickú gradáciu orchestrálnej "masy" či 
vyťahovanie jednotlivých nástrojových sku
pín, kantabilnosť sláčikov, "preryvy" ple
chových dychových nástrojov a pod. 

Schumannov Koncert pre klavír a orches
ter a mol op. 54 je kmeňovým kusom re
pertoáru snáď každého klaviristu a práve 
preto aj interpretačne háklivý. V podaní 
Zuzany Štiasne}Paulechovej vyznel vir
tuózne, bez klaviristickej exhibície, drama
tický, ale nie kŕčovito, s neodmysliteľnou 
ženskou nehou. Zhodné vnímanie Schu
mannovej hudby klaviristkou a dirigentom 
bolo najciteľnejšie v 2. časti, v dialógu kla
víra a orchestra, kde napr. pri krásnej téme 
v skupine violončiel Z. Paulechová tvorila 
jednoduchý sprievod, vystupujúci z nená
padnosti len v úsekoch so zaujímavými 
proti hlasmi v klavíri, čo v sólistickej hre nie 
je vždy samozrejmosťou. 

Tmavé orchestrálne farby Brahmsovho 
symfonizmu sa veľmi dobre snúbili s hlbo
kou meditáciou a drásavým dramatiz~om, 
ktoré boli charakteristické pre Swobodo
vo interpretačné poňatie 3. symfónie F dur 
op. 90. 

Večer 1. apríla s neobvyklou dramatur
giou - bez koncertantnej skladby, bol za
meraný na orchestrálne suity Christopha 
Willibalda Glucka, Edvarda Hagerupa Grie
ga a Sergeja Prokofieva. 

Štvorčasťová baletná suita č. 1 vznikla 
výberom baletných úsekov z Gluckových 
opier Jfigénia v Au/ide, Orfeus a Armida, kto
ré upravil (zreteľné aj z inštrumentácie) 
podľa údajov v bulletine Felix Mott!. Diri
gent Jakub Hrôša vyzdvihol gracióznosť 
(v 2. časti Tanec blažených duchov z Orfea), 
ale i zemitý temperament (4. časť Air gai 
z Jfigénie v Au/ide - Sicilienne z Armidy) 
v trojdielnych reprízových tanečných for
mách so zreteľom na štýlovosť interpretá
cie. 

Výborne naštudovaná suita č. 2 op. 55 
Peer Gynt od E. H. Griega bola J. Hrušom 
pretlmočená ako 4 vábivé hudobné ob
rázky. 1. časť Únos nevesty- lngridin nárek, 
vnútorne pulzujúca, ale zároveň zachová
vajúca nenáhlivosť kantilén, orientálny 
kolorit Arabského tanca s pekným sólom 
flauty a piccoly v úvode a detailne vypra
covaným dialógom huslí a violončela (kon
certný majster P. Sklenka a M. Orálek). 
Vášnivá 3. časť Návrat Peera Gynta evoko
vala až mahlerovský zvuk (nečudo - 8 vio
lončiel, 4 kontrabasy, 3 pozauny ... !).Suitu 
uzavrela jemná, poetická SolVIjgina pieseň 
s vrúcnym spevom huslí. 

Často hrávaná suita č. 2 z baletu Rómeo 
a Júlia vždy zaujme kompozičným maj
strovstvom S. Prokofieva. Jednotlivé časti 
na seba nadväzujú charakterovo, tempo
vo, prinášajú žiaduce kontrasty v logickom 
slede, preto nerozumiem, prečo bolo po
trebné vymeniť v suite poradie 5. a 6. časti 
(Romeo a Júlia pred rozlúčkou zaznela až po 
Tanci antilských dievčat) . 

Výborná interpretácia, akceptujúca celú 
širokú výrazovú škálu tejto hudby, vynáša
júca na povrch zaujímavé orchestrálne far
by a hráčsku brilanciu jednotlivcov aj or
chestra ako celku, a to aj vo veľmi rých
lych tempách, ešte umocnila umelecký 
zážitok z diela. 

Na druhom klavírnom recitáli Daniely 
Varínskej zazneli ďalšie 4 klavírne sonáty 
Ludwiga van Beethovena: menej "populár
ne" tri "sestričky" op. 10 a klaviristami 
obľúbená Waldsteinská C dur op. 53. 

Tri sonáty opusu 10 majú k sebe naozaj 
blízko, preto bolo vhodné, že ich O. Varín
ska uviedla spolu a "zastrešila" aj príbuz
ným emocionálnym rámcom. Interpretá
cia obsahovala všetky atribúty, ktoré som 
vyslovila po jej prvom recitáli, preto sa 
dotknem len niektorých momentov. 

V 1. časti Sonáty c mol op. 10 č. 1 Allegro 
molto-con brio bol koncepčne veľmi dobre 
rozvrhnutý a odstupňovaný každý vrchol , 
kontrast, detail v artikulácii, a to všetko 
prirodzene vyznievajúce, efektné, ale nie 
afektované. Druhou časťou Adagio molto 
opäť potvrdila, že dokáže vytvoriť "ťažké", 
no pritom súdržné pomalé tempá. V soná
tovej forme 3. časti pokojne doznievali všet-
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ky celky napriek virtuóznemu tempu. Zau
jal ma dualizmus razantne hranej hlavnej 
témy a oproti nej mäkkej vedľajšej témy, 
ktorý podporil dramatické vyznenie finále. 

V Sonáte F dur op. 10 č. 2 v nadväznosti na 
charakter hudobného materiálu dominova" 
la hravosť, spevnosť, v poslednej 3. časti 
Presta vtipnosť navonok seriózne pôsobia
ceho trojhlasného fugáta hlavnej témy a jej 
následného motivického spracovania. 

V Sonáte D dur op. JO č. 3 najviac vyniklo 
vynaliezavé tvarovanie recitatívnej 2. časti, 
v určitých úsekoch ťažkopádne, "plačlivé", 
v iných jednoducho plynúca meditácia. 
V rande poslednej 4. časti krásne vyzdvih
la harmonické bohatstvo Beethovenovej 
hudby. 

Po prestávke nás čakalo veľké prekva
penie. Sme zvyknutí, že Waldsteinská soná
ta sa často interpretuje s vrcholom v 1. čas
ti, vo veľmi rýchlom, prípadne ešte rých
lejšom tempe s dramatickým akcentom. 
O. Varínska z nej "vytiahla" úplne iný roz
mer. Kombinácia mierne rýchleho tempa, 
motorického pohybu hlavnej témy a pianis
sima vytvorili tlmenú, tajomnú atmosfé
ru, vplývajúcu aj na poetickú vedľajšiu té
mu. Neobvyklé bolo aj rozvedenie. Zvole
né tempo umožňovalo viac gradovať na
pätie v prípravných úsekoch (hlavne vo 
vstupnom a návratnom úseku rozvedenia) 
a následne jednoduché stvárnenie tematic
kého materiálu v repríze s dramatickým vy
ústením až v kóde. Formovým vrcholom 
sonáty sa stala finálna 3. časť s pastorálnym 
charakterom a efektným zrýchlením v zá-

V posledných aprílových týždňoch, keď 
sme očakávali skôr "pôstne" obdobie 

pred najväčším hudobným sviatkom roka -
Košickou hudobnou jarou, dostali možnosť 
prezentovať sa mladí začínajúci umelci. 

Je chvályhodné, že najtalentovanejší 
a najusilovnejší študenti Konzervatória 
v Košiciach dostávajú pravidelne priestor, 
aby si svoje schopnosti overili na koncert
nom pódiu oficiálnej hudobnej inštitúcie 
a získavali skúsenosti v spolupráci s diri
gentom a orchestrom, ktoré sú nevyhnut
né pre hudobnú prax. Prirodzene, že rov
nako dôležitá je aj spätná väzba- konfron
tácia pedagógov s umeleckými výsledkami 
práce a zadosťučinenie voči rodičom, ktorí 
síce stoja v pozadí, ale v skutočnosti ich 
veľké úsilie a obete sú hybnou silou a opo
rou nádejných talentovaných umelcov. 
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verečnom Prestissime s virtuóznymi para
lelnými oktávami v pianissime hranými len 
pravou rukou. 

Aj v druhom klavírnom recitáli O. Varín
skej sa teda spájalo hlboké pochopenie zá
konitostí Beethovenovej hudby s interpre
tačnou odvahou. 

Skutočný hudobný "bonbónik" nám pri
pravila dramaturgia 22. apríla - sloven
skú premiéru Koncertu pre sláčikové kvar
teto a orchester, ktorý Arnold Schänberg 
v roku 1933 napísal podľa Concerta grossa 
op. 6 č. 7 Georga Friedricha Händela. V priam 
ideálnej umeleckej konfrontácii bol uvede
ný po Händelovom origináli a tak sme 
mohli sledovať, aké hudobné inšpirácie 
vzbudil Händel v Schänbergovi. 

Pod taktovkou Jerzyho Swobodu sa 
v Händelovom Concerte grosse B dur op. 6 
č. 7 ako concertino predstavili huslisti Igor 
Karško (SR) a NenadMilos (Srbsko- Čier
na Hora), violista WalterTresch (Švajčiar
sko) a violončelista AJfredo Persichilli 
(Taliansko), všetci pôsobiaci sólisticky 
i v komornej hre. Výborná súhra, vyváže
ný zvuk kvarteta, dôkladne vypracovaná 
hierarchia medzi sólistami a komorným 
sláčikovým orchestrom podľa závažnosti 
tematického materiálu, precízny generál
bas (čembalo, violončelo, miestami aj kon
trabas), výrazná artikulácia hudobného 
procesu, svižné tempá a duch zaručili pôži
tok z Händelovej hudby. 

V ešte väčšej miere mohlo suverénne 
ovládanie svojich nástrojov kvarteto preu
kázať v Schänbergovom Koncerte pre sláči-
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Na prvom z nich veľmi talentovaný a už 

aj technicky zdatný klavirista Peter Duch• 
nický (z triedy J. Oebreovej) vkusne inter
pretoval Variations sérieuses op. 54 od 
F. Mendelssohna Bartholdyho. V 2. roční
ku štúdia zvládnuť tento "tvrdý oriešok" 
(a to popri štúdiu kompozície a hry na flau
te) je skutočne uznaniahodný výkon. 

Absolventskými výkonmi sa predstavili 
dvaja trubkári z triedy P. Slávika, ktorí už 
na koncertoch a súťažiach viacnásobne 
potvrdili oprávnenosť reprezentovať školu. 
Aj keď sa tentokrát nevyhli drobným "chy
bičkám krásy" - Mikuláš Duranka pre 
vysokú technickú náročnosť Koncertu pre 
trúbku a orchester op. 18 od O. Bähmeho 
(orchester suplovala klaviristka V. Sam• 
horská), PavoiJeňo mal malé kolízie v sú
hre s orchestrom pre pozíciu, z ktorej ne-

kové kvarteto a orchester. Ak sme očakávali 
charakteristickú disonantnú hudobnú reč, 
čakalo nás prekvapenie. Nešlo však o trans
kripciu Händelovho diela pre rozšírený or
chester (symfonický orchester s bohatým 
zastúpením bicích nástrojov a namiesto 
čembala klavír, samozrejme, bez generál
basového charakteru - oba party precízne 
naštudovala A. Ličková). Schänberg zacho
val podstatu hudobnej formy a faktúry (za
ujímavé fugáto v 1. časti), sčasti aj melodic
kého materiálu a neočakávane aj ľahkosť, 
sviežosť charakteru Händelovej hudby, aj 
keď výrazový svet Schänberga bol podstat
ne širší. Výraznou mierou však zasiahol do 
ostatných zložiek hudobnej reči, akoby 
Händelovu hudbu tlmočil cez prizmu hu
dobných súvislostí 20. storočia, podstatne 
rozširujúcich možnosti využitia kvarteta 
enormnými nárokmi na spôsob hry a jeho 
výraznejším sólistickým preferovaním. 
V harmónii sme mohli obdivovať "prelie
vanie" čistých händelovských barokových 
súzvukov do rôzne vystupňovaných diso
nancií a opačne (najmä v posledných dvoch 
častiach) vo formových vrcholoch. Schän
berg sa v koncerte prejavil tiež ako majster 
inštrumentácie a gradácie (typické accele
rando v závere finále). 

Keďže menované skladby boli centrom 
koncertu, do druhej polovice dramaturgia 
zaradila skladbu s nenáročným hudobným 
materiálom väčšinou figuračného charak
teru s jednoduchým spracovaním, optimis
tickú 28. symfóniu C dur KV 200 od mladé
ho Wolfganga Amadea Mozarta . 

JANA B ocEKOVÁ 

videl na dirigenta v Haydnovom Koncerte 
pre trúbku a orchester Es dur, ich interpre
tačné kvality - krásny oblý tón Ouranku 
hlavne v pomalej časti, technické dispozí
cie a muzikalita oboch - svedčia o umelec
kej pripravenosti a o výbornej úrovni vyu
čovania na tomto nástroji. Symfonický 
orchester Konzervatória v Košiciach 
viedol jeho bývalý absolvent pôsobiaci 
v OJZ v Prešove Adrián Harvan. 

Sláčikové oddelenie prezentoval Lukáš 
Szentkereszty, študent 5. ročníka z triedy 
M. Kyjovského, Koncertom pre husle a or
chester e mol op. 61 od F. Mendelssohna 
Bartholdyho. Napriek občasným intonač
ným nepresnostiam zaujal výrazovo dife
rencovanou h rou a dobrou spoluprácou 
s orchestrom. 

Štandardný výkon orchestra sa zmenil 
na výnimočne zaangažovaný pri interpre
tácii diela spolužiaka - skladateľa, absol
venta Vladislava Šarišského (z triedy N. 
Bodnára). A. Harvan výborne naštudoval 
toto technicky, ale hlavne výrazovo nároč-
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né Nuen pre symfonický orchester, soprán 
a klavír. I nterpretačné nadšenie vzbudila vý
razová sila a údernosť diela, ale aj kompo
zičná práca, umožňujúca vyniknúť jednot
livým nástrojovým skupinám velkého sym
fonického orchestra, najviac plechovým 
dychovým, bicím nástrojom, speyu (krištá
ľovo čistý, emocionálne nabitý s~rán Mi~ 
chaely Sušinovej (z triedy L. .šomorjaio
vej) a klavíra (citlivo kreovaný sprievod 
autora V. Šarišského). 

Skladba vo voľnej forme s velkorysými 
kontúrami, extrémnymi kontrastmi, pohy
bujúca sa medzi polohami neobyčajnej 
nehy a hlbokého vyznania v úsekoch pre 
spev a klavír a prudkosti, výbušnosti or
chestrálneho tutti, melodicky invenčná, 
inštrumentačne farebná. Emocionálnym 
svetom boli determinované aj ďalšie kom
pozičné prostriedky: čistá, transparentná, 
ale vynaliezavá harmónia postupne "me
niaca tvár" až k drsným disonanciám, jas
ná motivická práca vyúsťujú ca do techniky 
modelov, alebo ak chcete, malej aleatoriky 
pri kulminácii napätia, inštrumentačný vý
voj (napr. úsek, kde dve samostatné ná
strojové skupiny postupne stierajú hrani
ce, až nakoniec splynú pri spracovaní ľudo
vej piesne Dýnom, dánom ... ). 

Patrilo by sa povedať, že skladba Nuen 
svedčí o velkom talente nádejného mladé
ho slovenského skladateľa, ale ja v nej cí
tim ruku majstrovského kompozičného 
rukopisu . 

Druhý študentský koncert bol so samot
nou ŠFK. Mirko Krl\ičí počas celého veče
ra viedol orchester decentne, uhladene, nie 
príliš výrazne, s cieľom nechať vyniknúť 
mladých sólistov (škoda len, že rušili nela
diace lesné rohy). 

Evašteňková, čerstvá víťazka tohtoroč
nej SŠKSR z triedy A. Trnovej, sa v Koncerte 
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pre flautu a orchester ž. 1 G dur, KV 313 pred
stavila ako kultivovaná interpretka s mäk
kým tónom, so zmyslom pre tvarovanú 
klenbu a oblé zakončovanie každej hudob
nej frázy a s duchaprítomnosťou, tak po
trebnou pre sólového hráča (suverén ne po
kračovala po malom pamäťovom výpad
ku v 3. časti). 

Na umeleckom raste Petra Bergera sa 
prejavujú skúsenosti, ktoré získava v ŠD 
ako sólista. Obe tenorové árie - z Donizet
tiho Nápoja lásky a Cileovej Arlesanky- mu 
umožnili výrazovo aj dynam icky efektne 
tvarovaný umelecký prejav, čo je jeho silná 
stránka. 

Ďalší Mozartov Koncert pre husle a or
chester č. 3 G dur K. 216 interpretoval Maroš 
Potokár z triedy K. Petrócziho s intonač
nou istotou, emocionálne výrazne, s odlí
šením hudobného charakteru jednotlivých 
tém, najevidentnejšie v ronde, s dobre vo
lenými tempami všetkých častí. 

Záver koncertu s časovým presunom do 
20. storočia k tvorbe českého skladateľa 
J. Pauera patril opäť Mikulášovi Duran~ 

kovi, ktorý Koncert pre trúbku a orchester 
interpretačne dobre pochopil a prispôsobil 
sa drsnému, disonantnému, dramatické
mu zvuku aj jasným prierazným tónom 
trúbky. Dobre zvládol vysoké nároky na 
techniku hry a vytvoril tak efektný záver 
vydareného koncertu. 

Oba koncerty poukázali na výsledky 
umeleckej spolupráce študentov a profeso
rov Konzervatória v Košiciach. Kto chcel, 
mohol sa osobne presvedčiť, prípadne tak 
môže urobiť na niektorom z nasledujúcich. 

Keď sme už pri študentských koncer
toch, nedá mi nespomenúť ešte jeden, kedy 
naopak Konzervatórium v Košiciach po
skytlo priestor na prezentáciu mladým 
hudobníkom z inej krajiny a navyše s úplne 

odlišným hudobným zameraním než sa 
študuje na tejto alma mater. 

Dva folklórne súbory z Bielor uska sa 
zastavili v Košiciach cestou na medzinárod
ný folklórny festival Staré nôty mladých 
strún Európy. 

Na hudobne zameranom gymnáziu 
v Minsku sa sformoval a pôsobí cimbalový 
orchester Vasiľki, ktorý vedie a na ba jane 
sprevádza umelecká vedúca Jelena Bori~ 
senková. Na typických bieloruských ľudo
vých nástrojoch, 7 malých cimbaloch, umož
ňujúcich hru vo veľmi rýchlom tempe s cha
rakteristickým dozvukom (sú bez tlmiace
ho zariadenia), sme si vypočuli bieloruské 
ľudové piesne, n iektoré vo veľmi zaujíma
vej úprave. Dievčatá hrali, spievali s nadše
ním a aj mimikou vyjadrovali svoju radosť 
z hry. 

Druhý súbor - Balamuty - tvoria štu
denti univerzity kultúry z toho istého mes
ta. Súbor pestrejší inštrumentačne - malé 
cimbaly dopÍňajú husle, bajany, píšťa lka, 
klarinet, bicie a basová balalajka - s troma 
spevákmi umelecky vedie Valentína Tram~ 
bitska. Kmeňový repertoár opäť tvorili bie
loruské ľudové piesne, ale pre toto obsa
denie mali pripravené aj úpravy piesní iných 
národov: ruskú, ukrajinskú, rumunskú a, 
samozrejme, slovenskú. I nterpretačné na
sadenie (zvlášť prvej cimbalistky a spe
váčky),jedinečný ľudový kolorit a spontán
nosť celého súboru aj ich umeleckej vedú
cej strhli aj na vážnej hudbe odchovaných 
konzervatoristov. 

Prečo ma vystúpenie bieloruských folk
lórnych súborov tak zaujalo? V prvom rade 
pre špecifickosť tejto národnej hudby, pred
sa len svojráznej, odlišnej od "sovietskej", 
ktorá bola zmesou mnohých národnost
ných prvkov, predkladaná a podkladaná 
ako jednotná. A ešte pre vzťah mladej ge
nerácie, ktorú hudobne vychovávame 
k folklóru vlastného národa a ostatných 
krajín. Pre otázky, ktoré mi ich vystúpenie 
obnovilo v mysli: možnosti pestovania au
tentického folklóru na Slovensku; výhody 
a nevýhody world music, vzájomnej kom
binácie prelínania národných prvkov, kto
ré tu vždy boli, sú a budú, ich ďalší vývoj ... 

J ANA B OCEKOVÁ 

Porota Ceny Dominika Tatarku a Konzervatívny inštitút 
M. R. Štefánika už po desiaty raz udelili výročnú Cenu 
Do.,...nika Tatarku. Za rok 2003 bola priznaná vý
tvarníkovi, pedagóg,ovi a esejistovi Rudolfovi Filovi 
za knihu úvah o výtvarnom umení Cesta. Súčasťou tohto 
prestížneho ohodnotenia bola Osobitá cena, ktorú pred
stavuje 21. sonáta pre klavír s podtitulom Otázky bez 
odpovedí od Ilju Zeljenku, venovaná R. Filovi. Ohlásil ju 
člen Poroty D. Tatarku Daniel Fischer, ukážku - časf zo 
skladby uviedla na slávnosti Magdaléna Bajuszová. Na 
snímke je ocenený R. Fila s l. Zeljenkom. 
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Zrodenie 
ZNOVUZRODENIA 

• 

Bo la to premiéra ako ktorákoľvek iná. 
S tajuplnou, trochu napätou atmosfé

rou očakávania. So sústredeným publikom, 
mierne strémovanými účinkujúcimi ... 
V bratislavskom Vel1~om evanjelickom kos
tole a.v. na Panenskej v predveľkonočnú 
nedel'u lt. apríla bola koncertne uvedená 
opera Znovuzrodenie od Víťazoslava Ku bič
ku. Dielo najskôr prebehlo v niekol'kých 
predvedeniach slovenskými mestami 
(v Spišskej Novej Vsi, Poprade, v bratislav
skách častiach Rača, Ružinov), až vyvrcho
lilo oficiálnou slávnostnou .,promotion". 
Udalosť - dá sa povedať - ničím osobitá. 
Predsa však, po jej zavŕšení sa odrazu vy
rojilo niekolko otázok. Na adresu kompo
zície, ktorá sa svojím obsahom a zamera
ním celkom vymyká z rámca nášho dnešné
ho, komerciou prešpikovaného milieu, na 
adresu autora, čerstvého päťdesiatnika, 
ktorý sa na svojej tvorivej ceste dopraco
val do akéhosi zmierlivého zátišia, duchov
nej enklávy, ktorá formuje, predurčuje 
a zároveň sýti jeho estetické a tvorivé po
stoje. Teda, o čom je táto opera? Pýtame 
sa skladatel'a, ktorý, definujúc jej fabulu, 
odpovedá " ... Je o nás. O tom, akí sme, akí 
by sme mohli a mali byf O tých, ktorí nás 
chcú pretvorif na svoj obraz a vziať nám srd
ce, vlasť, blízkych, aj dušu ... " 

Skladba (150. autorov číslovaný opus), 
tento .,príbeh dievčaťa, ktoré pomocou 
priatel'a Petra nájde skutočný zmysel živo
ta" je útvarom pozostávajúcim z 11 obra
zov. Na ich ploche sa pozvol'na, postupne 
rozvíja dej, opierajúci sa o sujet vypožiča
ný a transponovaný z Písma. Kubička tak 
pokračuje v nastúpenej ceste, kedy, počnúc 
rovnako rozmerným a tiež námetom prí
buzným opusom - operou (Evanjelium pod
la Lukáša), upozornil na svoju ťažiskovú 
orientáciu, nasmerovanú k vyšším zónam 
duchovna. Aj rečou, použitými kompozič
nými prostriedkami hovorí Znovuzrodenie 
o konštituovanom jazyku, v ktorom autor 
ešte umocňuje svoj vzťah k overeným hod
notám, k čistým asketickým štruktúram, 
lapidárnym motívom, schopným jasne, 
v priam symbolických hodnotách formu
lovať myšlienky. Volba interpretačného 
aparátu je podobná - okrem štyroch sólo
vých partov (Maja, Peter, Anjel a Rozprá
vač/Diabol) velký priestor ponecháva mie
šanému zboru s epizódnym dokresl'ovaním 
huslí a organa. Naštudovanie a predvede
nie, tak ako som ho vnímala v ono nedeľ
né popoludnie, bolo na nanajvýš imponu-

[a H UDOBNÝ ŽIVOT • 6 • 2004 

júcej úrovni. Okrem jediného profesioná
la, šarmantrného LadislavaNeshybu, an
sámbel - vrátane zboru Anima Cantan~ 
da, pozostával z mladých adeptov, (spevá
ci : Mária Koledová, Eva Šurcová a Mar~ 
tin Mikuš, huslista Ján Kružliak a orga
nista Daniel Šimonovič). O sľubných 
umeleckých ambíciách svedčil vklad talen
tovaného Adriána Kokoša, ktorý celý 
projekt naštudoval a precízne viedol. 

To je asi tak stručná charakteristika. 
Predsa sa však vrátim k počiatočnému slo
vu, ktoré evokuje niekoľko otázok. Pria
mo autorovi Víťazoslavovi Kubičkovi. 

Najskôr azda na tému zvoleného žánru, 
útvaru opery, ktorý nieje práve na vý~ 
slní autorských pozornosti. Dnes sa, 
z celkom pochopiteľných dôvodov 
skladatelia venujú najmä komornej 
tvorbe. Napriek solídnemu počtu skla~ 
dieb v tejto oblasti opakovane si sa vrá~ 
til do terénu hudobnodramatickej spi~ 
by ... 
Komornú hudbu som písal aj ja hlavne 
z praktických dôvodov. Po skončení štúdií 
som bol prvých 1 O rokov zamestnaný v roz
hlase, po prevrate roku 1989 som odišiel 
na vol'nú nohu založil som si vlastné na
hrávacie štúdio, tak som mal k hudbe čo 
najbližšie a získal som relatívny dostatok 
času na komponovanie. Po čase, asi z pocitu 
stereotypu komponovania komornej hud-

by, som pocítil vnútornú potrebu pustiť sa 
do niečoho väčšieho , rozsiahlejšieho. A to 
aj napriek tomu, že som nemal záruku 
predvedenia. Tak sa vlastne zrodila moja 
prvá myšlienka na operu. V priebehu prá
ce na Evanjeliu podla Lukáša som konzulto
val s dirigentom Mariánom Vachom, kto
rý ma v mojich odvážnych plánoch vel'mi 
povzbudzoval a ktorý mi napokon aj sklad
bu premiérova!. Predviedol ju koncertne 
a od toho momentu sa odvíja aj moja pred
stava .,oratoriálneho" spôsobu predvede
nia. Táto skúsenosť ma upozornila aj na 
fakt, že ak skladateľ vytvorí"klasický" pro
jekt, v súčasnosti so svojou operou nemô
že očakávať viac než 6-7 repríz. Vďaka M. 
Vachovi sa Evanjelium stretlo s úspechom 
v ôsmich reprízach - väčšinou v kostoloch 
na západnom Slovensku. Skladbu si vďaka 
vel'kému záujmu vypočulo ovel'a viac po
slucháčov, než by som mohol očakávať na 

predvedení v kamennom divadle. Marián 
Vach bol pri spolupráci so sklada tel' mi zvyk
nutý na to, že chodili na jeho skúšky, zasa
hovali mu do koncepcie, do predstáv. 
V mojom prípade to tak nebolo, spol'ahol 
som sa naňho a výsledok bol viac než uspo
kojivý - a myslím, že obojstranne. To bol 
impulz k tomu, že som dostal chuť praco
vať na ďalšej opere. V jej prípade som však 
už komunikoval s celkom iným súborom 
aj dirigentom, mladým nádejným Adriá
nom Kokošom. Spoločne sme .,postavili" 
zbor, obaja sme sa priebežne z nových skú
seností a podnetov učili, veľkou oporou 
nám bol profesionálne vyzbrojený, kreatív
ny L. Neshyba, skvelý spevák a herec, kto
rý s patričnou dávkou humoru dokáže ro
zohrávať scény, inšpirovať spoluhráčov ... 
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Počula som obe tvoje kompozície, ktoré 
sú spriaznené nielen duchovne a náme
tom, ale majú aj rovnaké či podobné 
kompozičné a estetické východiská. Ich 
forma mi pripadne skôr aditívna, 
podriadená hebkým až éterickým vo-
kálnym pradivám. V dejovej línii, aj 
keď je jasne určená a konturovaná, mi 
predsa len chýba výraznejšie artikulo-
vaný dualizmus, vypuklejší dramatic
ký náboj. S týmito prvkami opera ako 
útvar v každom historickom období po-
číta ••• 
Tisícročie, storočie, ktoré prežívame, nám 
prináša spájanie rozličných štýlov a roz
manitostí. Opera prešla v historickom 
vývoji mnohými modifikáciami. Vždy som 
chcel, aby moje skladby mali obsah, aby 
reflektovali určitý svet... Bez ohľadu na 
zvolené obsadenie, formu č i hudobný 
druh. Pre mňa je dôležitý "zostup" do hfb
ky. Počúvajme napríklad šansóny, alebo 
zdanlivo jednoduché piesne, trebárs Jar
ka Nohavicu. Majú štrukturovanú hÍbku, 
myšlienku či posolstvo, dávajú priestor na 
rozmýšl'anie ... 

V prípade oboch spomínaných skladieb 
sa nevzdávam názvu či definície opera . 
V tejto, teda koncertnej a nie javiskovej po
dobe, snáď je ochudobnená celostná ima
ginácia poslucháča práve o ten scénický vi
zuálny rozmer, ktorý sa neodlučitefn e 

s operou spája. Z,nouuzrodenie, tak ako 
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bolo teraz predvedené, je akýmsi "zostri
hom" do suity, opernej suity. Musím pri
pomenúť, že aj v tomto redukovanom tva
re bolo počítané s istými scénickými ná
znakmi akcií , rovnako s výtvarným do
tvorením, kostýmami, ktoré dôvtipne 
symbolizujú situácie, epizódy, postavy. Na-

pokon sme to všetko eliminovali a o~tal i 
sme pri "civilnom" predvedení. 
Zdá sa, že si nateraz našiel svoju tvori .. 
vú doménu práve v takýchto syntetizu .. 
júcich útvaroch inšpirovaných zhod .. 
nou ideou. Mieniš ďalej pokračovať, 
rozvljaťich'? 

Priznám sa, áno. Táto oblasť je pre mňa 
stále vzrušujúcou a stále novou skúsenos
ťou. Samotná práca s námetom, s textom, 

celý kompozičný proces, napokon dotvá
ranie a koordinovanie s interpretmi, vzác
ne sú reakcie publika. Na miestach, kde 
boli jedna aj druhá skladba predvedené, 
som sa nestretol s apatiou, nezáujmom, 
vlažným prijatím, skôr so živými a úprim
nými reakciami a odozvami. Môj nový za
mýšľaný projekt je pre mňa s veľmi príťaž
livou témou, ide o osobnosť a historické 
súvislosti spojené so životom a pôsobením 
Martina Luthera. 
Všimli sme si , že najmä v posledných ro-
koch sa priam geometrickým radom 
množia rôzne umelecké aj " umelecké" 
diela, ktoré sa inšpirujú duchovnou ale
bo priamo religióznou tematikou. 
V mnohých prípadoch sa stretávame 
s účelovým, módnym, komerčným ma .. 
névrom autorov, s profanovaním až 
zachádzaním za hranicu vkusu ••. 
V tvorbe, ani v privátnom živote som sa 
nikdy nenechal zlákať módnymi prúdmi. 
Vždy som sa snažil o to, aby moje skladby 
mali istý obsah, výpovednú hodnotu . 
V živote som prešiel, asi ako každý, niekoľ
kými etapami. V súčasnosti som našiel, 
najmä vďaka podpore mojej manželky 
Gabiky, pokoj a vyrovnanie v duchovnej 
oblasti. Myslím však, že to, kam človek vo 
svojom vnútri a svedomí dospeje, je kaž-

dého intímna vec. Duchovné pocity, ktoré 
mám, mi dala viera. Nemám právo súdiť. 

Myslím, že nezáleží na téme, po ktorej tvor
ca siahne. Záleží na zámere, s akým je die
lo vytvárané ... 

PRIPRAVILA LÝDIA DoHNALOVÁ 

SNIMKY M ILOŠ SMETANA 
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ZAHRANIČIE 

PRAŽSKÉ PREMIÉRY 2004 
+ ~ ~ ~tt ,, ... s,~re a nove mena 

Neprehliadnuteľnou udalosťou tejto sezóny bola prehliadka súčasnej českej hudby 
- cyklus šiestich koncertov v praiskom Rudolfíne 14. - 19. marca. Dramaturg podujatia Václav 

Riedlbauch (riaditeľ Českej filharmónie) zostavil programy výlučne z pražských premiér diel25 českých 
skladateľov, a to nielen tých "známych" a "osvedčených", ale i mladých, podľa dátumov narodenia 

moino povedať "začínajúcich". To napokon sľuboval aj podtitul prehliadky: " ... staré a nové mená". 
Výsledkom bola zaujímavá konfrontácia najrôznejších smerov, kompozičných prístupov 

a riešení, ktorá oprávňuje označiť súčasnú českú tvorbu prívlastkom pestrosť. 

Hoci sa výkony súborov a sólistov vý
razne podieľali na vyznení (ale, žiaľ, aj 

"nevyznení") premiérovaných diel, neboli 
hlavným kritériom hodnotenia jednotli
vých koncertov. Napriek tomu ich nemož
no prejsť mlčaním: to, čo je potrebné vy
zdvihnúť a oceniť u všetkých interpretov, 
je odvaha vystúpiť na pódium s progra
mom, v ktorom nebolo jedinej skladby, 
ktorá by bola preverená časom, čo by moh
lo byť zárukou úspechu. Publikum si ale 
zjavne na žiadne takéto "záruky" nepatr
peta. Jednoznačný úspech prehliadky po
tvrdili nespočetné a nekončiace (hlavne ne
oficiálne) diskusie zúčastnených o smero
vaní súčasnej tvorby, o jej nárokoch, 
o hudobnom krásne ... 

Severočeská filharmónia Teplice 
a dirigent Charles Olivieri~Munroe otvo
rili prvý koncert cyklu (14. marca) 4abud
nutými poviedkami od Jiľího Pazoura 
(*1971) z roku 2003. Tento päťčasťový cyk
lus s jasnou formovou stavbou a nekom
plikovanou štruktúrou vznikol, podľa slov 
samotného autora, ako spomienka na jeho 
zážitky z detstva, žiaden konkrétnejší 
program sa však na hudbu neviazal. Lyric
kú atmosféru tohto diela vystriedal virtuóz
ny Koncert pre trúbku a orchester od Jana F. 
Fischera (*1921) z roku 2003, v ktorom 
sólista Miroslav Kejmar ohúril posluchá
čov nielen perfektným zvládnutím technic
ky mimoriadne náročného partu, ale aj 
krásnym tónom, hrou s farbami, zmyslom 
pre výstavbu široko klenutých lyrických 
kantilén ... Koncert ako taký možno zara
diť medzi "klasické" trojčasťové koncerty 
(Allegro - Moderato - Allegro), na ktorý si 
však môžu trúfnuť len tí najlepší. Ivo Bláha 
(*1936) zvolil pre skladbu pre klavír a or
chester z roku 2003 názov Ornamenty, ale 
očakávať a hl'adať v diele nejakú ozdobnosť, 
v tradičnom zmysle slova, nebolo tým pra
vým kľúčom k pochopeniu diela. Bláha 
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poňal "ornament" ako elementárny základ 
pre celkovú výstavbu skladby. Sólový kla
vírny part bol zverený Danielovi Wiesne~ 
rovi. Záver koncertu patril Martinovi 
Smolkovi (*1959) a jeho dielu Remix, 
Redream, Reflight z roku 2000. Názov po
slucháča tentoraz usmerňoval správne: re
mix bol zmesou "rozstrihaného" a "pozlie
paného" materiálu historickej hudby, pre
stupovaný či "premenený snením" (red
ream), glissandami dychov. Nakoniec toto 
dianie vystriedala vzletnosť (reflight) sláči
kov, obohatených o štvrťtóny. 

Ďalšie štyri premiéry uviedol Komor~ 
ný orchester Berg s dirigentom Petrom 
Vráblom (15. marca). Symfónia č. 4 pre 
sláčiky od Josefa Ruta (*1926) z rokov 1995 
- 1996 bola dielom, pod ktoré sa najvýraz
nejšie podpísala mimoriadne slabá inter
pretácia. Ťažko ju teda zhodnotiť; všetky 
štyri časti bolo treba doslova pretrpieť. 
Orchester sa našťastie trochu pozbieral pri 
minimalistickej predohre pre orchester 
z roku 2003 Ludwigarium od Adama Kle
mensa (*1967). Autor sa inšpiroval motív
mi z Beethovenových skladieb, odtiaľ ten 
názov diela. Išlo však naozaj len o prvotnú 
inšpiráciu , skladba rozhodne nestráca zmy
sel ani vtedy, keď v nej poslucháč Beetho
vena nehľadal ajeho motívy nedešifroval. 
Napokon, to ani nebolo cieľom. Zbynek 
Mateju (*1958) napísal Secret Life pre ko
morný orchester v roku 1994 na objednáv
ku Holland Dance Festival, v rámci ktoré
ho sa v Haagu uskutočnila i jeho premié
ra. Ani pražské uvedenie sa neobišlo bez 
pôvodnej choreografie Martino Mul/era -
záznam bol premietaný na plátno. Výme
ny rolí, keď hudobníci museli hrať podľa 
tanečníkov, sa dirigent Peter Vrábel zhostil 
dobre a výsledkom bolo pôsobivé dielo, 
z ktorého bola zjavná dômyselná prepoje
nosť hudby a tanca daná spoluprácou skla
dateľa s choreografom. Filmové plátno sa 

využilo aj pri poslednej skladbe - koncerte 
pre violu a sláčikový orchester s klavírom 
s názvom Astrophonia z rokov 1998 - 2002 
od Kryštofa Maľatku (*1972). Celú pro
dukciu najlepšie vystihol autor: "Dve časti 
ako dva hlboké pohľady do vesmíru. Čas, 
priestor a tajomstvo existencie skrze hud
bu." Koncert venoval skladateľ manželke 
a interpretke diela Karine Lethiec. 

Obe polovice tretieho koncertu (16. 
marca) mali jasne danú dramaturgiu. 
V prvej časti ju tvorili skladby využívajúce 
esprit a vtip v hudbe, v druhej zase sklad
by duchovné. V oboch prípadoch síce 
s vonkajšou jednotnosťou , ale vnútornou 
realizáciou úplne odlišnou. Divertimento č. 

1 pre sláčiky " Pávie pero " z roku 1979 za
znelo v podaní súboru Solisti di Praha 
(umelecký vedúci Boris Monoszon). Jan 
Málek (*1938) ani v tomto diele neupustil 
od svojej záľuby vo folklóre a hlavne v hud
be minulosti a jeho Divertimento je vskut
ku priezračným a zábavným dielom. Jed
notlivé časti - farby pávieho pera - vždy 
strieda a prepája Pavana . Úplne inými 
prostriedkami pobavil publikum Marek 
Kopelent (*1932) svojím Concertom galan
te pre hoboj a komorný orchester Pár mi
nút s hobojistom z roku 1972. Ironizuje tra
dičnú formu koncertu, maximálne využí
va farebné možnosti sólového hoboja 
a nástrojov orchestra (vrátane deformácie 
zvukov), od interpretov vyžaduje aj herec
kú akciu (sólista galantne vyzýva k hre jed
notlivých hráčov i dirigenta). V skladbe je 
"zašifrovaná" aj doba vzniku: pred záve
rom sa ozve ruský "kazačok". Dielo sa vo 
svete hralo už niekoľkokrát. Pražská pre
miéra bola zverená súboru Ensemble 21 
s dirigentom Jakubom Hrušom, sólový 
part Vilémovi Veverkovi. V druhej polo
vici koncertu uviedol Pražský iilharmo-
nický zbor dve veľké duchovné diela -
kantátu pre zmiešaný zbor a capella na li-

27 



ZA H RANIČIE 

turgické texty svätodušnej doby Laudate 
Dominum, omnes gentes z roku 1983 (rev. 
1991) od Zdeňka Šestáka (•1925), Psa/mi 
(Žalm 5, 13 a 6) pre mezzosoprán, bary
tón a zmiešaný zbor z roku 2002 od Jose
fa Mareka (•1948) a stručnú, mimoriadne 
pôsobivú (v liturgickom kontexte ~z prob
lémov použitel"nú) omšu pre zmiešfný zbor 
a organ podl'a gregoriánskeho clw!rálu Mís
sa orbis factor z roku 2003 od Mikuláša Pi
ňosa (•1976). Interpretácia zboru pod ve
dením Jaroslava Brycha bola vskutku 
ukážková a k celkovému vyzneniu diel 
prispeli aj sólisti z radov zboristov (mezzo
sopranistka Daniela Demuthová a bary
tonista Tomáš Hanzl). Omšu na organe 
sprevádzal Aleš Bárta. 

Večer 17. marca sa niesol v tradičnej
šom duchu. O bezproblémovú interpretá
ciu diel prvej polovice sa postarala Filhar, 

rá nepotrebuje žiaden komentár. Dve ora
tóriá Ivana Kurza (•1947) pre sóla, recitá
tora, zmiešaný zbor a orchester- Vel'ká očis
ta z roku 1995 a Nádej z roku 1996 - vy
plnili druhú polovicu koncertu. Sú súčasťou 
vel'kého cyklu štyroch oratórií Na konci 
časov, napísaného predovšetkým na texty 
mariánskych zjavení, ktoré sa udiali v 20. 
storočí. Oratóriá naštudovala a dirigovala 
Miriam Nemcová, sólové party predniesli 
mezzosopranistka Yvona Škvárová, bary
tonista Roman Janál a recitátor Rudolf 
Kvíz. Partnerom královohradeckej filhar
mónie bol Kiihnov zmiešaný zbor (zbor
majster Jan Rozehnal). 

Piaty koncert cyklu (18. marca) sa ako 
jediný konal v Sukovej sieni pražského 
Rudolfína. Komorné prostredie predurči
lo aj dramaturgiu koncertu - zazneli 4 die
la pre rôzne komorné zostavy a jedno dielo 

Jana Vachová, Zdenek Lukáš a Michael Ericsson. 

mónia Hradec Králové pod taktovkou 
Ondreja Kukala. Ilja Hurník (•1922) sa 
k forme symfónie odhodlal až v rokoch 
1995 - 1996 a výsledkom je dielo skrom
ne nazvané Symfonieta. Každá zo štyroch 
častí má podľa slov autora niečo z .,piesní 
bez slov" a už len ich samotné názvy toto 
smerovanie dokazujú. Rukopis Zdeňka 
Lukáša (•1928) je tak vycibrený a v zásade 
nemenný, že ani jeho súčasná tvorba niko
ho neprekvapí. Potešenie a energia, ktoré 
sa priam valili z Dvojkdncertu pre husle, vio
lončelo a orchester z roku 2003, však vnu
covali otázku: Čím to je, že jeho hudba pô
sobí tak sugestívne?! K nezabudnutel'nému 
zážitku nemalou mierou prispeli aj sólisti 
- huslistka Jana Vlachová a violončelista 
Mikael Ericsson, ich perfektná súhra, kto-
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sólové. Vo všetkých skladbách bol zjavný 
príklon k experimentu, hlavne čo sa týka 
práce so zvukom a farbou. K ekologickej 
problematike sa roku 2001 hudobne vy
jadril Boľivoj Suchý (•1952) skladbou Ná
vrat bobra európskeho. Dielo naštudovali Vít 
Kofínek (trombón), KryštofSuchý (kla
vír) a Junko Honda,Černochová (bicie 
nástroje). Skladba Martina Mareka (·1~56) 
Loudium pre sólový klarinet z roku 2003 
je založená na .,vyludzovaní" tónov a je 
venovaná Kamilovi Doležalovi, ktorý 
dielo premiérova!. Jeho interpretácia bez
pochyby naplnila aj skladatel'ove očakáva
nia, nakoľko zo svojho nástroja skutočne 
vyťažil maximum. Variačná technika sa sta
la základným kompozičným postupom 
v Metamorfózach z roku 2002 Jirího Bezde-

ka (•1961). Nešlo však o lineárne (postup
ne sa komplikujúce alebo naopak zjedno
dušujúce) variácie, ale o rôzne formované 
premeny, sústavne krúžiace okolo témy -
Bezdekovej piesne Letná noc. Skladba je 
napísaná pre klarinet (Milena PelikánO' 
vá), husle (Helena Chytrová), violončelo 
(Václav Bernášek) a štvorručný klavír 
(Martin Levický a Stanislav Gallio) a jej 
svetová premiéra sa konala vlani v New 
Yorku . .,Optimistická verzia" septeta pre 
klarinet, fagot, violu, violončelo a 3 hráčov 
na bicie nástroje od Kateľiny Ružičkovej 
(•1972) Mínus - okolo nuly - plus z roku 
1997 otvorila druhú polovicu koncertu. Za 
názvom sa skrýva výpoveď o negatívnom, 
neutrálnom a pozitívnom stave bytia. 
Skladbu možno uvádzať aj v iných verziách, 
napríklad v pesimistickej s prehodením 
krajných častí, či jednotlivé časti samostat
ne. Danteho Božská komédia v ruskom pre
klade Michaila Lodzinského inšpirovala 
Jana Ptáka (•1973) ku skomponovaniu Spe
vu Beatrice. Vybral si z nej 12 veršov, ktoré 
so sprievodom 12 nástrojov Ensemble 21 
(podobne ako v predchádzajúcej skladbe) 
a pod taktovkou Jakuba Hriišu prednies
la sopranistka Irena Houkalová. 

Prehliadku uzatvoril (19. marca) kon
cert, v ktorom dostali príležitosť najmladší 
autori, nateraz poslucháči na pražskej HA
MU. Petr Wajsar (•1978) v skladbe Africa 
z roku 2003 vsadil na rytmus a farbu, 
k čomu mu poslúžili rôzne kombinácie 
pentatonických stupníc a rozšírená sekcia 
bicích nástrojov v spojení so zvukom kla
sického symfonického orchestra. Lutoslaw
ského poňatie symfónie ako dvojdielnej 
formy sa rozhodol nasledovať a ďalej roz
víjať Luboš Mrkvička r 1978) v Symfónii pre 
malý orchester z roku 2002. V skladbe aj 
z prvého počutia cítiť evidentný záujem 
mladého autora o premyslenú a cielenú 
kompozíciu, kde nič nie je ponechané na 
náhodu. Kruhový objazd od Jana Juzu 
(•1979) z rokov 2002 - 2003 je ukážkou 
spojenia populárnej a jazzovej hudby a z nej 
prevzatých rytmických a harmonických 
prvkov, s kompozičnými postupmi .,váž
nej" hudby, ktoré tu zastupuje seriál na tech
nika. Úplný záver týždňovej prehliadky 
súčasnej českej tvorby sa odohrával Medzi 
ilúziou a realitou - tak totiž znie titul troch 
epizód pre symfonický orchester op. 25 
z rokov 2003 - 2004 od Martina Hyblera 
(•1977). Svojou hudbou sa pokúsil umož
niť poslucháčom únik z reality do sveta 
krásnej hudobnej ilúzie, ktorá je podľa 
neho, na rozdiel od ilúzií, ktoré nám dnes 
vnucujú predovšetkým médiá, pravdivá. 
Posledný večer Český symfonickýorcheS' 
ter dirigoval Leoš Svárovský. 

LíVIA K RÁ TKA 
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•• 
TANNHAUSER 

V PARÍŽI PO 20 ROKOCH 

Opera Chatelet v Paríži predstavila opernému publiku vel'kú romantickú operu Tannhäuser od 
Richarda Wagnera (v tzv. Parížskej hudobnej verzii z r. 1861} v apn1i spolu šesťkrát {13. apn1a 2004}. 
Hudobné naštudovanie: Myung-Whun Chung, réžia: Andreas Homoki, scéna a kostýmy: Wolfgang 

Gussmann, osvetlenie: Franck Evin. Posledné predvedenie tejto opery na parížskej scéne sa 
uskutočnilo v roku 1984 v opere Garnier v produkcii Istvana Szaboa a Victora Vasarelyho. 

N ámet pre operu vznikol v Paríži (r. 
1841 ), odkiaľ bol Wagner po troch ne

úspešných rokoch (po finančnej aj profesio
nálnej stránke) nútený vrátiť sa do Nemec
ka. V Drážďanoch získal miesto kapelmaj
stra v miestnej opere (po boku Reissigera). 
Dejová skica vznikla v lete 1842 v českom 
kúpeľnom meste Teplice, rok nato libreto, 
avšak komponovanie hudby sa predÍžilo 
až do roku 1845. Opera mala premiéru 
v Drážďanoch 19. októbra 1845 a u publi
ka našla len rezervovaný ohlas. Neuspo
kojený Wagner započal epochu hľadania 
"ideálnej" podoby Tannhäusera, ktorého 
modifikácie a úpravy pokračovali až do 
posledných rokov jeho života. Z tohto dô
vodu existuje viacero verzií: drážďanská 
(publikovaná r. 1860, zahŕňajúca zmeny 
medzi rokmi 1847-1852), parížska (1861), 
s menšími obmenami pre mníchovskú re
prízu (1867) a neskôr aj pre viedenskú 
operu (1875). 

Wagner spolu s Charlesom Nuitterom 
preložili libreto Tannhäusera do francúzšti
ny. No napriek tomu premiéra v parížskej 
opere 13. marca 1861 vyvolala škandál 
a po troch prezentáciách uprednostnil Wag
ner jej vyradenie z repertoáru. Wagnerovi 
sa už po druhýkrát nepodarilo zapustiť ko
rene "v metropole civilizovaného sveta", 
ako Paríž nazýval Heinrich Heine. Obdiv 
k Wagnerovej hudbe a nesúhlas s neprija
tím opery parížskym publikom rezonovali 
u autorov ako Ch. Baudelair (R. Wagner 
a Tannhiiuser v Paríži), či Mallarmé (sonet 
Hommage) .. . 

V Tannhäuserovi, v strategickom diele 
ovplyvnenom veľkou francúzskou operou, 
talianskou školou a nemeckou romantic
kou operou, v ktorom zaznieva echo Meyer
bera, Donizettiho a Webera, sa pomaly, ale 
isto krištalizuje jedinečnosť génia, smeru
júceho k novoromantickej hudobnej drá
me v Tetralógii a Parsifalovi. Práve v Tann
häuserovi vznikajú takmer všetky hlavné 
tematické myšlienky, ktoré sa stanú kon
štantným odkazom wagnerovej symboli-
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ky (mytológia), ako aj hudobno-kompozič
né prostriedky wagnerových nasledujúcich 
opier. 

Námet opery čerpal Wagner zo stredo
vekej literatúry o rytieroch a opieral sa o le
gendy publikované Ludwigom Bechstei
nom (1835), ako i poviedky od Ludwiga 
Tieckeho (Verný Eckharta Tannhäuser) a od 
E. T. A Hoffmanna (Boj básnikov). Wagner 
v opere spája dve dejové línie: pobyt Tann
häusera vo Venusbergu a konkurz spevá
kov na dvore kniežaťa Her
manna vo Wartburgu. Posta
vy, okrem Venuše, sú auten
tické (napr. Alžbeta je vnučkou 
maďarského kráľa Bélu III.), 
i keď skladateľ pozmenil ich 
ozajstné osudy. Predkladá 
nám drámu umelca, ktorý sa 
nezaoberá len problémom 
hľadania opravdivej lásky, ale 
aj metafyzickou myšlienkou 
o zmysle človeka, ktorá sa stá
va objektom dramatického 
deja. Úpadok skorumpovanej civilizácie 
a moderný štýl života ako neblahý dôsle
dok tejto dekadencie nedávajú priestor 
autentickej láske, tá nenachádza uspoko
jenie v pozemskom živote. Meditácia nad 
osudom a postavením umelca v spoločnos
ti je zdrojom bytostnej tragédie človeka: 
večný boj ducha s telom, anjela s diablom ... 
Dualizmus priestoru a času vedie autora 
k večnému balansovaniu medzi dvoma 
svetmi. Vykúpenie a spása hlavného hrdi
nu, vďaka Alžbetinej obeti, sú dôležitým 
prvkom wagnerovej opery. 

Andreas Homoki (od roku 2003 inten
dant v Komickej opere v Berlíne) s Wolf~ 
gangom Gussmannom vystavali koncep
ciu inscenačného tvaru na viacerých ele
mentoch: Červená farba je príznačnou pre 
Venušu a pre vystupujúcu a klesajúcu guľu, 
predstavujúcu nadpozemský svet Venus
bergu. Biela farba je symbolom Alžbetinej 
nevinnosti a veľké biele okno Wartburgu 
(pripomínajúce architektonickú stavbu v La 

Défense), svet pozemského Wartburgu slú
ži pre výstupy konkurzu básnikov v 2. dej
stve a monumentálneho zboru v čierno-bie
lych kostýmoch. Čierna a tmavomodrá far
ba dotvárajú atmosféru scény. Súčasné 
kostýmy a klavírne krídlo s partitúrami 
ako symbol umenia, akýsi scénický leitmo
tív, tvoria rovnováhu medzi imaginárnymi 
svetmi a realitou. 

Hlavnej úlohy Tannhäusera sa bravúr-
ne zhostil známy Peter Seiffert. Odolný, 

vytrvalý tenor so strieborno
lesklým podfarbením predvie
dol vynikajúci vokálny i he
recký výkon. Po veľkých úspe
choch v operách Lohengrin, 
Blúdiaci Holanďan v nemeckom 
Bayreuthe sa parížskemu pub
liku predstavil po prvýkrát a zo
žal právoplatne potlesk. Veľké 

~ bravo a ovácie patrili vieden
~ skej sopranistke Petr~Marii 
~ Schnitzerovej, ktorá v úlohe 

Alžbety vytvorila emotívnu po
stavu s perfektným hereckým nasadením 
a s takmer dokonalou technickou vokál
nou škálou. Ludovic Tézier (Wolfram von 
Echenbach) so svojím vrúcnym a lyrickým 
hlasom patrí k najlepším barytónom svo
jej generácie. Ildiko Komlosi zobrazila 
skôr statočnú ako príťažlivú a zvodnú Ve
nušu. Fran~.Josef Selig rôznorodosťou 
hlasu bohato vymodeloval postavu knie
žaťa Hermanna. 

Kórejský dirigent Myung~Whun Chung 
predstúpil pred orchester s pútavým a str
hujúcim prístupom k hudbe, v ktorej ne
chýbal veľkolepý, mohutný a na farby bo
hatý zvuk. Zbor francúzskeho rozhlasu pod 
vedením Philipa Whita svojím kompakt
ným a plastickým predvedením prispel 
k vynikajúcemu predvedeniu opery. 

Tannhäuser s dvoma hlavnými protago
nistami (Seiffert a Schnitzerová) a s dirigen
tom Markom Elderom tvorí súčasť novem
brové ho programu Metropolitnej opery 
v New Yorku. LIVIA l AIFROVÁ 
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JUBILUJÚCI PETER EOTVOS 

Peter Eätväs - maďarský skladateľ a dirigent, narodený r. 1944 v Transylvánii 
- slávi okrúhle život'i jubileum naozaj príznačne: sériou koncertov po celom svete, s prevahou 

.. vlastných diel v interpretácii tých najpovolanrjších. 

3 O marca som náhodou navštívil je
• den z koncertov v Budapešti 

v Millenáris Teátrum. Táto moderná budo
va v štýle rekonštruovaných starých prie
myselných objektov, s priľahlým "parkom 
oddychu" a ďalšími menšími budovami, 
ponúkajúcimi priestory na kultúrne pod
ujatia, je prakticky v centre mesta (po 200 
metroch chôdze sa ocitneme vo víre 
rušných ulíc maďarskej metropoly). Po 
vstupe do objektu ohromí divadelná 
sála, resp. štúdio s technickým vybave
ním, o ktorom sa nám tak dlho už sní
va ... Organizácia koncertu a profesio
nalita technického personálu boli na 
vysokej úrovni: medzi jednotlivými 
skladbami, vyžadujúcimi si kompletné 
prestavanie pódia s nastavením apara
túry, som technikov takmer nemal šan
cu vnímať. Na koncerte odzneli tri Eot~ 
vosove skladby (z toho dve v maďar
skej premiére) a svetová premiéra 
skladby mladého holandského sklada
teľa Michela van der Aa. Pod taktov
kou Eôtvôsa ako hosťujúceho dirigen
ta vystúpil Komorný orchester h~ 
(andského rozhlasu a štyria sólisti 
zvučných mien. 

Rozmerná skladba P. Eôtvôsa Triangel 
z r. 1993 pre "kreatívneho bicistu a 27 hrá
čov" (komorný orchester) tvorila zároveň 
jeho prvú polovicu. Pôvodne bola skom
ponovaná pre festival Musik der Jahrhun
derte v Stuttgarte, kde bola r. 1994 predve
dená pod taktovkou autora so sólistom 
!sao Nakamurom. V Budapešti to bol vyni
kajúci Peter Prommel, ktorý sa prezento
val zároveň v dvoch polohách: ako inter
pret a dirigent, resp. tvorca hudobného 
diania určitých úsekov diela. V diele sa totiž 
striedajú dirigované úseky s kvázi impro
vizovanými, v ktorých sólista hrou, podľa 
predpísaných pokynov, na určitú skupinu 
nástrojov, resp. nástroj v rôznych obme
nách (farebných), iniciuje nástup jednotli
vých nástrojov, jednotlivých nástrojových 
skupín ansámblu. Znie to komplikovane, 
v zásade však ide o jednoduchý princíp 
a pôsobivú ideu. 

Na začiatku skladby prichádza sólista na 
pódium hrajúc na triangli. Neskôr sa k ne
mu pridávajú tri hlavné inštrumentálne 
skupiny, ktoré postupne (počas skladby) 
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prichádzajú: drevené dychové nástroje 
(prvý úsek riadený sólistom tak, že hrajúc 
na tzv. thundersheetoch, pridelených kaž
dému nástroju, spúšťa predkomponova
ný materiál toho ktorého dychového ná
stroja), sláčikové nástroje v troch skupi
nách (2 husle a viola; husle, viola a violon
čelo; viola, violončelo a kontrabas), ktorým 

sú pridelené tri steeldrumy v troch rôznych 
vel'kostiach (zodpovedajúcich farbe tej kto
rej skupiny) a plechové nástroje s troma 
tam-tamami (pre trúbku, lesný roh a trom
bón, tubu sprevádzajú paradoxne crottali). 
Skladba je rozdelená do rôznych väčších 
hudobných úsekov a sólista sa počas nej 
premiestňuje po pódiu, ktoré je akýmsi plá
nom, resp. "mapou" diela. Prechádza jed
notlivými skupinami ansámblu a "rozmý
šl'a" s kým by si zahral. 

V diele je viacero vrcholov. Prvým je 
moment, v ktorom sólista "predhráva" 
rytmické modely trom inštrumentálnym 
skupinám na triangli, ktoré tieto "výzvy" 
(taktiež na triangloch) zborovo imitujú. 
Ďalším je sólo basového tympánu, ka~en
cia sólistu s neuveriteľnou varietou spôso
bov hry na tomto nástroji s pomocou rôz
nych paličiek a predmetov produkujúcich 
tie najneuveritel'nejšie zvukové nuansy. Ak 
by mi niekto tvrdil pred vypočutím si tejto 
skladby, že na tympáne je možné hrať fla
žolety (!), myslel by som si, že si minimálne 
vymýšľa. V tomto sóle som však okrem fia-

žoletov počul a videl množstvo ďalších "pre
kvapení". Tretím vrcholom je sólo klarine
tu a ozvučených trianglov, ktoré s použitím 
rôznych filtrov znejú elektronicky. Skladba 
končí odchodom sólistu z pódia za zvukov 
triangla, teda tak, ako začína. Napriek to
mu, že skladba je rozmanitá vo svojich epi
zódach, pôsobí uceleným dojmom práve 

vďaka oblúkovej forme a zjednocujú
cemu elementu - sólistovi. Nezanedba
teľným stmel'ujúcim prvkom je aj pocit 
neustálej zmeny na pódiu, vyjadrený 
najmä v hudbe, v ktorej sa stále "niečo 
deje". V podstate ide o rýchlu hudbu 
(,action music'), okrem zopár úsekov 
(napr. záverečné sólo klarinetu). 
Skladba trvala reálne takmer hodinu 
(!), no mal som pocit, že minimálne 
o polovicu kratšie, a to dokazuje, že Eô
tvôs dokáže úžasným spôsobom vyu
žiť a naplniť hudobný čas. 

Po prestávke nasledovala Eôtvôsova 
Replica pre violu a orchester z r. 1997/ 
98, ktorá nadväzuje a určitým spôso
bom dopovedáva to, čo prináša opera 
Three Sisters z r.1996-97. Nie je to teda 
violový koncert, ale skôr ária violy 
s orchestrom, ktorej hlavnou témou sú 

témy troch sekvencií (častí) opery. Hudob
ne rozvíja materiál veľkej scény lúčenia, 

uzatvárajúcej operu. Hudba je naplnená 
lyrizmom a pocitom nevypovedaných citov 
postáv z opery. Orchester je tradičný, až na 
akordeón, ktorý dotvára zvukový kolorit 
a rozsadenie orchestra s dychovými ná
strojmi v popredí, až potom sláčikovými, 
harfou, čelestou, akordeónom a piatimi 
violami úplne vzadu, ktoré sú chápané ako 
druhý sólista- "tieň" sólovej violy, jej "ko
mentátor", či "predvídatel"'. Hudba plynie 
pokojne, iba s menšími vzplanutiami, a tak, 
ako na začiatku skladby vzišla zo "šumu" 
maracas (hráči sláčikových nástrojov 
okrem viol), tak sa aj na jej konci v ňom 
stráca. Sólistkou bola očarujúca Kim Kash~ 
kashian, ktorá spolu s Eôtvôsom skladbu 
preniiérovala (sám si ju vybral za sólistku) 
a nahrala pre ECM. 

Skladbou Here (enclosed) od Michela van 
der Aa získala dramaturgia nový moment 
- narúšanie hudobného priebehu pridaním 
mg pásu (počítač). Skladba, tradične v du
chu haagskej školy (skladateľ študoval 
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u Wagenaara, van Bergeijka a Andriesse
na), rozvíja materiál (najviac pripomínajú
ci Andriessena) a postupne ho narúšajú 
rôzne ruchy a šumy. Skladateľ pripravil 
fragmenty skladby na mg páse, ktorý zau
jímavo manipuluje živý ansámbel. Zvuk sa 
mení, ba v jednom okamihu hráči prestá-" 
vajú hrať, ale hudba plynie ďalej. Poslucháč 
má dojem, že sleduje videozáznam, ktoré
ho priebeh je upravovaný "treťou osobou". 
A skutočne, v ťažisku skladby sám dirigent 
vystupuje z akcie predvádzania do "civilu" 
(orchester hrá stále ďalej) a na inštalova
nom prístroji imituje narábanie s hlasitos
ťou a farbou "nah rávky". 

Pútavá skladba P. Eätväsa z roku 2001 
pre dvojozvučnicovú trúbku, recitátora, mg 
pás a ansámbel A Snatch of Conversation sa 
posúva svojimi prostriedkami ešte bližšie 
k idei inštrumentálneho divadla, ktoré je 
jednou z charakteristických čŕt hudobné
ho jazyka skladateľa. Na platforme riade
nej improvizácie s prvkami jazzu (sólová 

Peter Eotvos (* 1944) započal dvojitú ka

riéru skladateľa a dirigenta ako kolega a sper 
lupracovník Stockhausena a Bouleza. Na per 

zvanie Bouleza dirigoval r. 1978 inaugurač

ný koncert IR CAM u a následne bol menovaný 
umeleckým riaditeľom Ensemble lntercontem
porain ( 1978-91 ). V rokoch 1985-88 bol hlav

ným dirigentom BBC Symphony orchestra, 
neskôr ( 1992-95) Festivalového orchestra 

Budapešť a Národného filharmonického or
chestra v Budapešti ( 1998-2001 ). Od roku 

1994 je šéfom Komorného orchestra Hilver

sum o je taktiež dirigentom orchestra rozhla
su v Stuttgarte a orchestra Gôteborských sym-

trúbka s kontrabasom a elektrickým kla
vírom) skladateľ rozohráva dialóg oboch 
sólistov, MarcaBiaauwa(trúbka) a Zoltá~ 
na Mizseiho (recitácia). Možnosti dvo
jozvučnicovej trúbky (najmä striedanie con 
sordino so zvukom bez sordíny) a hlasovo
rečových prejavov, využívajúcich možnosti 
anglickej textovej predlohy recitátora, pô
sobia uvoľnene a sviežo. Aj tu, rovnako ako 
v ostatných skladbách koncertu, vystupu
je do popredia silné scénické cítenie auto
ra, ktorého spätosť so svetom divadla 
(a ideou predvádzania hudby) je evidentná 
aj mimo jeho operných, resp. scénických 
diel. Eätväs je majstrom dramaturgie kom
pozície. Jeho forma síce pôsobí uvoľnene, 
svoje korene v klasických formových ty
poch však nezaprie. To zaručuje na jednej 
strane sviežosť skladieb a na strane druhej 
ich kompaktnosť; bohatosť myšlienok 
a nápadov organizácie hudobného proce
su a ich logickú náväznosť a súdržnosť. 

Eätväs drží poslucháča v napätí neustálym 

fonikov. V roku 1991 založil Medzinárodný Eôt

vôsov inštitút a nadáciu pre mladých skladateľov 

a dirigentov. V rokoch 1992-98 vyučoval na 
Hochschule fur Musik v Karlsruhe, 1998-2001 
v Kolíne a od 2002 opäť v Karlsruhe. Je držite
ľom mnohých významných medzinárodných 
cien, z nich napr. Officier de I'Ordre des l' Arts 

et des lettres ( 1988), Commandeur I'Ordre des 

Arts et des lettres (2003), udelenej francúz

skym ministrom kultúry, Bartókovej ceny ( 1997), 
Kossuthovej ceny prezidenta Maďarskej repub
liky (2002), Royal Philharmonie Society Music 
Award a ceny SACO Palmares v kategórii .,Prix 
Musique" (2002), v tomto roku mu bola udele-

rozvíjaním hudobných situácií, ponúka 
dobrodružstvo, pri ktorom sa nedá pred
pokladať, čo bude ďalej nasledovať. Napo
kon však prichádza satisfakcia v podobe 
nečakaných "rozuzlení" a kontextov, do
chádza k hlbokému precíteniu a duchov
nému naplneniu. 

Eätväs dirigent je pokračovateľom ces
ty, ktorú naznačil P. Boulez. Jeho presné, 
adresné, úsporné gesto však skrýva pes
trú paletu výrazových prostriedkov, takže 
impulzívny dirigent Trianglu sa vzápätí mení 
na lyrika v Replice, až po takmer "jazzma
na" v Snatch of Conversation. A čo je sym
patické, nie sú to pózy. Celá jeho bytosť je 
naplnená hudbou, ktorú vyžaruje na všet
ky svetové strany. Peter Eätväs právom 
dopfňa pomyselný trojuholník maďar
ských skladateľov (Ligeti-Kurtág-Eätväs) -
dedičov B. Bartóka - velikánov hudby 20. 
storočia. 

M ARIÁN LEJAVA 

ná cena Cannes Classical Award za tvorbu 

pre žijúceho skladateľa. Taktiež je nominover 
ný na tohtoročné Grammy A ward. Jeho sklad

by sa uvádzajú na celom svete, treba spome
núť najmä jeho opery: Three Sisters a Le Bal
con a hudobné divadlo As l Crossed o Bridge 

of Dreams, a iné: Chinese Opera, Steine, Psy

chokosmos, Atlantis, Shadows, Two Mono/cr 
gues, Replica, Jet Stream, či zero Points. Na
hrávané sú na nosičoch BIS AG, BMC, DGG, 

ECM, KAIROS, či COLLEGNO a vydané vy
davateľstvami Editio Musica (Budapešť), Ricor
di (Mníchov), Salabert (Paríž) a Schott Music 

(Mainz). 

Noty, partitúry, knihy o hudbe, notový papier 

Inštruktívna literatúra 
Školy hry na nástroje 
Prvé pred.nesové skladby 
Repertoár na pódium 

Dirigentské pani túry 
Vreckové panitú.ry 
Klavírne výťahy 
Piesňové cykly 

Hudobná teória 
Hudobná história 
Skladateľské monografie 
Hudobné časopisy 

CD, MC Spevníky, tabulatúry, 
školy hry na nástrojoch s CD, 
video školy 

Folk 

Palackého 2, 811 02 Bratislava 
tel: 02/5464 4373, fax: 02/5443 0998 

e-mail: musicforum@nextra..sk 

Pop 
Jazz 
Rock 
Muzikály 

Klasická hudba 
Early Music 

Jazz 
Ľudová hudba 

Viac ako 5000 titulov na sklade, objednávková služba, dobierková služba! 
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DEZIDER KARDOŠ 
, 

SLOVAKOFONIA, 
cyklus'symfonických variácií na goralskú tému op. 46 

Ľubom ír Chalupka 

Ak by sme v retrospektívnom pohľade na vývoj slovenskej hu
dobnej tvorby v uplynulom storočí zvolili kvantitatívne krité

rium, tak 70. roky sa javia ako obdobie nebývalej štýlovej 
a generačnej plurality - nové diela predkladá skupina čerstvých 
odchovancov kompozičných tried na VŠMU (H. Domanský, 
J. Podprocký, V. Bokes, L Dibák), príslušníci silnej generácie 60. 
rokov (na čele s L Zeljenkom, R. Bergerom), plodný je O. Ferenczy 
i J. Zimmer, resuscitáciu tvorivej aktivity zaznamenáva vrstva skla
dateľov, ktorá pôvodne krátko po svojom nástupe (po roku 1948) 
zabezpečovala úžitkovú produkciu pre súbory (Z. Mikula, T. An
drašovan, B. Urbanec, M. Novák, P. Bagin), aj solitéri (J. Grešák, 
J. Kowalski), do štádia vrcholnej zrelosti dospieva generácia me
dzivojnovej slovenskej hudobnej moderny. 
Pri hodnotení tejto produktivity nemožno 
zanedbať vonkajšie okolnosti, ktoré sa pod
písali aj na rozdielnych motiváciách tvori
vosti reprezentantov jednotlivých vrstiev, 
konkrétne kultúrno-politické udalosti, kto
ré nepriaznivo zasiahli aj sféru hudobného 
života. Už na valnom zhromaždení Zväzu 
slovenských skladateľov v apríli 1970 sa 
objavili formulácie, ktoré sa zakrátko (v r. 
1971 sa konal 14. zjazd KSČ a bol publiko
vaný dokument "Poučenie z krízového 
vývoja v strane a spoločnosti") potvrdili na 
4. zjazde Zväzu slovenských skladateľov na 
jar 1972 - slovenská hudba sa znovu mu
sela podriadiť staro-novým kritériám tzv. 
socialistického realizmu s požiadavkou zro
zumiteľnosti hudobnej reči, výberu kom
pozičných prostriedkov posilňujúcich ná
rodné tradície (s kritikou východísk avant
gardy 60. rokov), vhodnosti folklórnych 
inšpirácií a tzv. angažovanej tvorby so sta
ro-novou programovou inšpiratívnou základňou. V mnohom išlo 
o paralelu s 50. rokmi, najmä v mocenských zásahoch do sféry 
individuálnej tvorivosti a dosiahnutých výsledkov (o.i. boli zruše
né Smolenické semináre pre súčasnú hudbu, rozpadol sa špeciali
zovaný súbor Hudba dneška, zanikla progresívne orientovaná 
revue Slovenská hudba, obmedzil sa styk so zahraničím). Niekto
rých skladateľov tieto zásahy postihli aj existenčne (popri kritike 
V. Bokesa za vôľu nevzdať sa inšpiračných podnetov z okruhu 
dobovej Novej hudby, viacerí príslušníci slovenskej hudobnej avant
gardy 60. rokov - popri oslabení sa o emigrujúcich L. Kupkoviča 
a P. Šimaia - boli dočasne "za nesprávne názory" vyškrtnutí 
(L Zeljenka, R. Berger, P. Kalman ... ) zo znovu ideologickej "zväzo
vej" inštitúcie. Niektorí starší autori mohli pritom z tejto situácie 
konjunkturalisticky ťažiť. 

V delikátnej situácii sa ocitli reprezentanti slovenskej hudobnej 
moderny - už po tretí, či štvrtý raz sa museli vyrovnávať v rámci 
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svojho umeleckého svedomia, štýlového presvedčenia a pestovanej 
kompozičnej profesionality s inovačnými tlakmi vonkajšieho vý
voja. Bolo prirodzené, že v zrelom veku - medzi šesťdesiatkou 
a sedemdesiatkou - sa zamýšľali aj nad vlastným vývojom a v rám
ci obhajoby svojej pozície v prostredí 70. rokov, siahli k opráv
neným prvkom spomienky, rekapitulácie, návratov. Preto sa v tejto 
tvorivej etape napr. u A. Moyzesa znovu objavil (po viacročnom 
prerušení) typ symfónie (č. 9 - 11 ), programovej symfonickej 
predohry (Vatry na horách) i priamočiarej oslavy folklóru (Jánoší
kovi chlapci); po pozoruhodnej hľadačskej ceste E. Suchoňa v 60. 
rokoch (vrcholiacej Symfonickou fantáziou na BACH a cyklom Ka
leidoskop) nastala etapa reminiscencie v oblasti námetovej, kom

pozičnej a umeleckej (symfonický obraz 
Prielom, Concertino pre klarinet, piesňový 
cyklus Pohľad do neznáma, in memoriam 
F. Kafenda). J. Cikker v prestávkach po pia
tej opere napísal dvoje Variácií na sloven
skú ľudovú pieseň Ueden opus venovaný 
klavíru, druhý orchestru), i programové or
chestrálne kompozície (Nad starým záko
pom, Symfónia 1945), A. Očenáš oživil svoj 
genotyp ťažiaci nie práve najšťastnejšie 
z epickej opisnosti. Podobne modelovanú, 
ale individuálne riešenú tvorivú stratégiu 
návratu, ale s hlbším pohľadom na známe 
zdroje zvolil Dezider Kardoš. 

Formovanie Kardošovho kompozičné
ho profilu rástlo od začiatkov (s výnimkou 
nútenej epizódy v 50. rokoch) na dvoch 
istotách - viere v dostatočne nosnú mieru 
možností, ktoré poskytuje absolútny typ 
inštrumentálneho útvaru, najmä v symfo
nickej verzii a plodnej inšpiratívnosti výcho
doslovenskou ľudovou piesňou. Rané 

1. sláčikové kvarteto, cyklus Piesne o láske a 2. klavírna suita inicio
vali rovnováhu troch genetických dispozícií skladateľovho štýlu -
zmyslu pre drsnosť akordicko-harmonických konštelácií, lyrickú 
príchylnosť k variabilne rozvíjaným kantabilným líniám, afinitu 
k dramatickým oblúkom, vystuženým rytmicky vitálnym pulzom, 
groteskným charakterom a dynamickým kontrastom. 

Vzťah k ľudovej piesni neprýštil u Kardoša len z vonkajších 
podnetov (dida~ika učiteľov A. Moyzesa a V. Nováka), ale z osob
ného emocionálne zdôvodneoého očarenia melodickými, tonál
nymi a rytmickými charakteristikami slovenského folklóru, tvo
riacimi špecifické štruktúrotvorné elementy. V tomto až symbo
lickom postavení folklóru v inšpiračnej sústave mal Kardoš blízko 
k tvorbe B. Bartóka (svedčia o tom napr. skladby z konca 40. ro
kov - Východoslovenská predohra a klavírny cyklus Bagately. Cez 
spektrum tejto blízkosti sa rodila jednota a budúca symbióza racio
nálneho a emocionálneho, objektívneho a subjektívneho, profe-
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sionálne deklamovanej výpovede v podobe isto napfňaných no
riem virtuozity, dravosti, vitálnej energie, melodicko-lineárnej in
venčnosti, prudko pulzujúcej hudby, tak často zvrásňovanej epi
zódami i väčšími plochami hudby cudnej, krehkej, hlbšej, zvuko
vo a náladovo kontrastného zamyslenia, reflexie, vážnosť, pre
chádzajúca často až do polôh smútku,.sa rozjasňuje tónmi 
priamočiareho optimizmu. Túto symbiózu postupne preveroval 
aj na pôde programovo zameraných kompozícií - predohry Moja 

a 
l iid 

Príkladč. J 

rodná (1945), 2. symfónie "0 rodnej zemi" (1955), Hrdinskej balady 
(1959) a spresňoval v dominantných opusoch svojho vývoja v 50. 
rokoch - Koncerte pre orchester (1957) a najmä rozmernej 3. sym
fónii (1961 ). V nich sa prvýkrát spresnil Kardošov idióm modálne 
utváranej hudby, dovoľujúcej pružne a variabilne zaujímavo pre
pájať diatoniku s chromatikou, kde zoslabla väzba na tvarovosť 
folklórnych nápevov a k slovu sa dostala melodická a rytmicko
pohybová invenčnosť, prirodzený sklon k variabilite a vyhrotenie 
dynamického typu tvarovania tektonických celkov. Kardošovi na 
potvrdenie tejto stratégie spočiatku vyhovoval tradičný štvorčas
ťový cyklus symfónie. Zakrátko po monumentálnej 3. vznikli dve 
ďalšie so zámerom skoncentrovať invenciu na menšie plochy (4. 
symfónia "Piccola" z r. 1962) a rozšíriť prostriedky chromatizova
nia diatonických modelov až ku dvanásťtónovým nápadom a vy
skúšať aj drsnejšie zvukové konštelácie (5. symfónia z r. 1964). 
V nasledovnej etape Kardoš kontinuitne, bez väčších zlomov po
kračoval v získaných skúsenostiach - popri Koncerte pre klavír 
a orchester (1969) a Res philharmonica (1971) je dokumentom zre
teľnejšej koncentrácie na sonicky modelované kontrasty 2. sláči

kové kvarteto (1966) a najmä Partita pre dvanásť sláčikov (1972). 
K druhej syntéze v Kardošovom vývoji prichádza v polovici 70. 

rokov - vtedy vznikla dvojica tektonicky príbuzných kompozícií: 
6. symfónia (1974) a Slovakofónia, cyklus symfonických variácií na 
goralskú tému (1976). Syntetickosť sa zračí v inom, vyrovnanej
šom spôsobe využitia vlastných floskúl - drsnosť zvukových kon-

Príklad č. 2 

štelácií je kompenzovaná jemnejším, farebne pôsobivejším využi
tím nástrojových kombinácií, chromatický tvar melodických no
votvarov sa kombinuje s jednoduchšími dia tonickými nápadmi, 
folklórna "slovenská" proveniencia je počuteľnejšia, oveľa pes
trejší voči predchádzajúcim skladbám je dynamický profil jednot
livých častí. S výnimkou druhej časti sa v ostatných troch v 6. sym
fónii uplatňuje princíp dynamického kontrastu oživovaním, resp. 
spomaľovaním, zahusťovaním vyúsťujúcim do gradácie a násled
nou redukciou mnohosti hlasov a vrstiev. Variabilita iniciálnych 
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tvarov zdôrazňuje monotematickú kompaktnosť - 6. symfónia je 
v tomto zameraní kompozičného plánu a najmä v spôsobe inštru
mentácie blízka symfonickej koncepcii A. Moyzesa. 

Už názov Slovakofónia nesie v sebe návod k počúvaniu tejto 
skladby, inšpirovanej Kardošovým úprimným vyznaním sa vzťa
hu k svojej vlasti. V jednom z rozhovorov to zdôraznil slovami: 
"Umelec musí byť vlastenec, musí horúco milovať svoju rodnú zem, 
obdivovať ju, byť oddaným sluiobn íkom jej odkazu a premietnuť to 
na najuyššej umeleckej úrovni do svojho diela . Úprimnosť a pravdivosť 
sú nutnými predpokladmi profesionálneho prístupu ku kompozícii. 
Takto uytvorené diela sa stávajú nielen národným majetkom, ale obo
hacujú i pokladnicu svetového umenia. " Takto deklamované rodo
ľubstvo a sebavedomie je odrazom špecifickej situácie 70. rokov, 
s vyššie spomínaným zdôrazňovaním folklóru ako temer ideolo
gicky žiaducej hodnoty. Podobnou rétorikou vybavil Kardoš aj 
svoj komentár v bulletine k premiére Slovakofónie v marci 1977 
(v podaní Slovenskej filharmónie pod taktovkou L. Slováka): "Dlho 
mi nebol jasný obsah a forma budúcej skladby. Až raz na výstave 
obrazov Martina Benku sa mi uyjavili obsah i hudobná podoba mo
jich variácií. Na jeseň 1975 som si uybral tému, ktorá už sama je 
variantom goralskej uspávanky, a začal som písať variácie. Skladba 
je cyklom štyroch hudobných portrétov rodnej zeme, spevavého 
a šťastného ľudu pod Tatrami, prekrásnej a hrdinskej zeme, pracovité
ho, ale aj radostne roztancovaného ľudu. " Skladba však nie je ty
pom deklaratívnej oslavnosti, ani typom ilustratívnej hudby, na 

Príklad č. 3 

Lf 
i 

aký by mohla poukazovať spomenutá výtvarná inšpirácia. Netvo
rí ani dokument technickej brilancie, ktorou skladateľ dispono
val, ale v kontakte s čírou krásou prostého ľudového prejavu je 
výsledkom zámernej selekcie, pokory a úcty. Benkove obrazy 
zmobilizovali Kardošovu invenciu iným, hlbším spôsobom - ide 
o výber zvukovo pastelových, až impresionisticky krehkých fa
rebných kombinácií, tvoriacich referenčnú pohybovú a náladovú 
hladinu, na ktorej a voči ktorej prebieha rafinovaná a v zhode 
s dynamickým základom skladateľovho hudobného myslenia 
pestrá následnosť variabilných premien. štvorčasťový cyklus Slo
vakofónie je navonok rámcovaný dvojakým tempovým kontras
tom pomalej a rýchlej časti. Podstatné vlnenie prebieha však 
v priestore každého z tektonických segmentov celku. Volba po
kojnej uspávanky mala síce za následok otupenie rozsiahlejších 
vitálne plynúcich pohybov a prudkých gradácií, tak príznačných 
pre zrelý Kardošov symfonizmus, zmysel pre kontrast Ue prítom
ný napr. už v ranej krátkej Uspávanke pre husle, harfu a sláčiky 

z roku 1938) však skladateľ zachoval a pointoval iným, menej 
dramatickým spôsobom, aký zvolil v 6. symfónii. 

Dôležitým zdrojom variačných premien v oblasti melodickej je 
vlastná téma uspávanky, ktorá zaznie v krehkom zvukovom 
prostredí (sláčiky, harfa, čelesta) tlmene, akoby z diaľky v pôvab
nem hlase anglického rohu. Jej zvláštna modálna kresba, zodpo
vedajúca typu tzv. flexibilnej dia toniky, semiditonické jadrá (zväč
šená sekunda), descendenčnosť, typ kadencovania, vzťah dur-mol 
tercie, predlžovanie záverov zodpovedá niektorým špecifickým 
melodicko-tonálnym vlastnostiam východoslovenského, resp. 
goralského ľudového piesňového prejavu (PR. č. 1 ). Jemnosť 
a krehkosť úvodu (predpis Tranquillo Kardoš obľubuje, objavuje 
sa priebežne vo všetkých jeho predchádzajúcich partitúrach) pod
porujú sólové husle (rovnako obľúbený činiteľ podčiarkovania 
lyricky jasnej a nástojčivej intonácie v slovenskom symfonizme -
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od Moyzesa po Zeljenku). Z iniciálneho tvaru témy sa Kardoš sú
streďuje najmä na descendenčnosť ako základný pohyb polyline
árneho koncipovaného tkaniva. Akcent na kantabilitu spočíva na 
sekcii sláčikov a ich kombinácii so skupinou drevených dycho
vých nástrojov, distingvovane obohatenej zvukom čelesty. Na 
folklórnu provenienciu inšpirácie v podobe variantov melodickej 
figúry voči centrálnemu tónu poukazuje sólo flauty (PR. č. 2). 
Nakrátko sa objaví gracióznosť ltfdového tanca a dramatické zvl
nenie. Návrat témy je impulzow k ďalšiemu oživeniu. 

Transformácie melodicko-rytmického tvaru témy určujú kon
trastné začiatky každej z nasledovných častí - druhá časť (Vivace) 
zaujme posunutím tematického variantu (PR. č. 3) do priestoru 

Príklad č. 4 

> 
> 

rozihranej vitality, okorenenej pre skladateľa typickými grotesk
nými intonáciami. Jednotlivé diely (kvázi valčík, náznak fugáta) sú 
len naznačením kontrastnej situácie, gradácie sú krátke, dominu
je redukcia faktúry, utišovanie (v podobe echa). Tvarové 
a pohybové charakteristiky (synkopické presúvanie prízvukov, 
intervalová stavba fragmentov) poukazujú na príbuznosť Kardo
šovej a Bartókovej hudby. 

Rétoricky tvarovaná hlavica vstupu do tretej časti Largo rubato 
(PR. č. 4) iniciuje ďalšiu skupinu variačného obmeňovania témy -
rytmic~é zhusťovania, apelatívnosť stúpajúcich melodických po
stupov (so zastúpením zväčšených sekúnd, resp. rozložených kvin-
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Príklad č. S 

takordov) je pripomenutím skladateľovho typu budovania gra
dácií (v Koncerte pre orchester, 5. symfónii) prostredníctvom zväč
šovania ambitu, translácie intervalovýchjadier, expresívneho pred
nesu. Ako podnet k upokojeniu viacerých gradačných zdvihov 
využíva skladateľ descendenčné melodické fragmenty a neskôr 
aj vstupnú tému uspávanky v skupine dychov. 

Podobne organický pomer medzi lyricko pokojným, farebne 
pointovaným a dramaticky pulzujúcim pohľadom na tému zvolil 
Kardoš aj v záverečnej časti cyklu (Allegro impetuoso). Variačný 
proces ťaží z prepojenia fragmentov témy s jej transformovaný
mi podobami, ktoré utvárali osobitosť melodicko-lineárneho pro
filu skladby, približuje sa tak spôsobu cyklického zjednocovania 

symfonického cyklu v tvorbe A. Moyzesa (kde finále je priesto
rom pre polytematickú konfrontáciu a sumáciu predchádzajúce
ho priebehu). Na kontrastnom vlnení sa podieľa následnosť úse
kov s pripomenutím si tak idylickej a krehkej povahy témy 
z 1. časti (Tranquillo) s priezračnou, farebne diferencovanou in
štrumentáciou a scherzando groteskného typu. Impulz pre vitál
ny pohyb (PR. č. 5) a gradácie z neho plynúce sú, podobne ako 
v 2. časti prerušované kontrastnými epizódami. Až tesne pred 
záverom - podobne ako vo všetkých častiach cyklu - sa objaví 
príznačná kardošovská tektonická "bodka", podčiarkujúca tonál
ne centrum a symbolizujúca skladateľov optimizmus 
a kompozičné istoty. 

Kardošova produktivita sa Slovakof6niou neukončila, viaceré 
nápady a rafinované postupy v oblasti variačnej práce, polylinea
rizmus, vyostrovanie i zmierňovanie kontrastov sa preniesli do 
kompozícií, napísaných v ďalšom období - napr. 3. až 5. sláčikové 
kvarteto, Sinfonietta domestica, 7. symfónia, Koncert pre husle 
a orchester, Symfonietta pre sláčiky. Potvrdzovala sa tým vyspelá 
úroveň riešenia syntézy v rámci skladateľovho štýlu uplatnenej 
vo variáciách na goralskú tému. 

Pramene: 
Dezider KARDOŠ: Slovakofónia. Cyklus symfonických variácií na goralskú 

tému pre veľký orchester, op. 46. Partitúra - Bratislava: Hudobný fond 
(rkp.); nahrávka - Slovenská filharmónia, dir. L. Slovák, LP 9110 0880 
Bratislava: Opus 1980. 
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Zl aCI a Bratislava 
Martina Čiefová 

M edzi velké a inšpirujúce zážitky v hu
dobnej minulosti Bratislavy patrili 

koncerty Lisztových žiakov. Hudobnej ve
rejnosti sú známe vystúpenia Karla Tausiga, 
Sophie Menterovej, Hansa von Bulowa, Is
tvána Thomána či jednorukého klaviristu 
Gézu Zichyho, ktorí svojím interpretačným 
umením ovplyvňovali v 19. storočí nielen 
záujem o pestovanie klavírnej hry, ale i este
ticko-hodnotovú orientáciu publika. 

K vrcholným hudobným podujatiam mô
žeme však zaradiť aj menej známe koncerty 
Eugena d'Alberta, Emila von Sauera, Frede
rica Lamonda a Moritza Rosenthala, ktorí pri
chádzali do Bratislavy najmä na začiatku 20. 
storočia. O ich účinkovaní sa dozvedáme 
prostredníctvom zachovaných koncertných 
programov1 a recenzií, uverejnených v dobo
vej tlači. Tieto výnimočné talenty, ktoré ob
klopovali Franza Liszta v posledných ro
koch jeho života, spolu so žiakmi Theodora 
Leschetizkého výrazným spôsobom ovplyv
nili vývoj európskej klavírnej hry.2 

Napriek tomu, že nav
števovali Bratislavu v čase, 
keď intenzita hudobného ži
vota klesala, predsa ich kon
certné vystúpenia pripomí
nali velkú slávu mesta. 

Eugen ďAlbert (Glas-
gow, 10. 4. 1864 - Riga, 
3 . 3. 1932) patril k najvý
znam nejším nemeckým 
klavírnym virtuózom. Zá
roveň bol považovaný za 
úspešného a pokrokového 
skladateľa. Prvé hudobné 
lekcie získal od svojho otca 
Charlesa ď Alberta, ktorý 
bol žiakom popredného klaviristu a pe
dagóga Friedricha Kalkbrennera. Ďalšie hu
dobné vzdelanie získal na New Music Scho
ol v Londýne. Kontrapunkt a harmóniu štu
doval u Arthura Sullivana a klavír u nemec
kého klaviristu Ernsta Pauera. Nespokojný 
so študijnými podmienkami v Anglicku od
išiel do Viedne. Od roku 1881 študoval 
u Hansa Richtera,3 ktorý ho zoznámil s Lisz
tom. Po kratšom pobyte vo Viedni sa stal 
v roku 1882 Lisztovým žiakom vo Weima
re a Bayreuthe. Bol to Liszt, ktorý určil 
smer jeho umeleckého vývoja. 
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Hru E. cl' Alberta prirovnávali k zvuko
vému hromobitiu. Najmä jeho interpretá
cie Beethovena, Brahmsa a Liszta udivova
li temperamentnou, vášnivou silou a veľko
leposťou prednesu. Bruno Walter napísal: 
"Nikdy nezabudnem, s akou titanskou silou 
interpretoval Beethovenov Klavírny koncert 
Es dur. .. pripadal mi vo vzájomnom spojení 
s nástrojom ako nový Kentaur, napoly ná
stroj, napoly človek". O' Albert však dokázal 
zaujať aj ako nanajvýš citlivý umelec, kto
rého hra sa vyznačovala neobyčajnou krá
sou a spevnosťou prednesu. Bol označova
ný za klaviristu, ktorý zanechal nasledujú
cim generáciám Lisztove dedičstvo. Odmie
tal titul "anglický klavirista", čoraz viac in
klinoval k Nemecku, ktoré sa stalo jeho 
duchovným domovom. 

Svoj umelecký život delil medzi kompo
zičnú prácu a koncertné cesty. V Bratislave 
koncertoval 28. 11. 1886 a 8 . 2. 1907 
v Zrkadlovej sieni, 22. 3. 1916 vo Vojen
skom kasíne (v prospech vojnových invali

dov) a 8. 12. 1920 v Redute. 
Rozsah klavírnych reci

tálov, výber repertoáru a je
ho interpretačné stvárne
nie vyvolávali v radoch od
bornej i laickej verejnosti 
uznanie a obdiv. Podrob
nejšie uvádzame program 
dvoch klavírnych recitálov 
a časti recenzií, ktoré sú po
tvrdením vyššie uvede
ných charakteristických čŕt 
ď Albertovho klavírneho 
umenia. 

Koncert 28. 11. 1886, 
bol venovaný v prospech 

fondu na postavenie pomníka J. N. Hum
mela (zu Gunsten des Hummel-Oenkmal
fondes). "Početné a nanajvýš distingvované 
publikum" si vypočulo v umelcovom poda
ni nasledovný repertoár: 

L.van Beethoven: Sonáta č. 18 Es dur 
op. 31/3 

Sonáta č. 21 C dur op. 53 (Waldstein
Sona te) 

F. Chopin: Nocturno E dur op. 62 
Berceuse Des dur op. 57 

Balada As dur op. 47 
R. Sch u mann: Fantázia C dur op. 17 
E. d'Albert: 4 klavírne kusy 
A. Rubinstein: Barca rola a mol op. 45 
F. Liszt: Fantázia "Don Juan" 

Recenziu na koncert napísal bratislav
ský mestský archivár, publicista a význam
ný organizátor hudobného života Ján Ne
pamuk Batka: "E. d'Albert vlastní ono velké 
majstrovstvo, ktorým z uystúpenia na uystú
penie vždy viac a viac dojíma a strháva po
slucháčov. Publikum prijalo a s napätím 
sledovalo hru tohto geniálneho klaviristu 
a neporovnateľnú silu jeho prejavu. Na ko
niec programu zahral umelec oslňujúcu vir
tuóznu" Fantáziu Don Juan ", ktorou tak fas
cinoval publikum, že bolo úplne bez seba. Za 
búrlivého jasotu musel d 'Albert ako prídavok 
zahrať Chopinovu "Mazurku ". Od omraču
júca efektnej skladby sa svojou jednoduchou 
prirodzenosťou priam velkolepo odlišovala 
interpretácia Beethovena, Sch u manna a Cho
pi nova " Berceuse ", prednesená s nevýslov
nou krásou a spevnosťou. Z jeho vlastných 
skladieb sa nám prihovoril vskutku citlivý 
hudobník. "4 

8. 2. 1907 bola Zrkadlová sieň svedkom 
výnimočnej udalosti. Program koncertu bol 
rozsiahly a rozmanitý: 

L. van Beethoven: Sonáta č. 21 C dur op. 
53 (Waldstein-Sonate) 

W. A. Mozart: Rondo a mol KV 511 
D. Scarlatti: Pastorale e Capriccio 
F. Chopin: Nocturno H dur op. 62 
Balada g mol op. 23 
F. Liszt: Sonáta h mol 
P. l. Čajkovskij: Valse op. 4 
Chr. Sinding: "Im Volkston" č. 4 op. 32 
Marsche Grotesque č. 1 op. 32 
E. ď Albert: Scherzo op. 16 
G. Sgambati: Nocturno Des dur op. 31 
K. Tausig- J .Strauss: Nachtfalter-Walzer 

Koncert vyvolal senzáciu. Batka ani te
raz nešetril slovami chvály: "Vypredaná, 
mohutným potleskom burácajúca koncertná 
sieň! Ušl"achtilý umelec uynikajúcej povesti! 
Famózny, uybraný koncertný [nástroj] Bä
sendorfer. To je vizitka včerajšieho koncertu 
E. d'Alberta. Možno povedať, že ešte ako chla
pec (odhliadnuc od skvelého viedenského de
butu pod vedením jeho partnera Hansa Rich
tera) uykročil z Reprezentačnej siene pred 22 
rokmi [ide o viedenský Representanten
saal], ešte za čias F. Liszta, takrečeno rovno 
do sveta. Teraz sa" vrátil" ako zrelý muž, osla
vovaný skladateľ a obdivovaný klavirista. Vo 
Valdsteinskej sonáte bolo obsiahnuté všetko, 
čo doteraz zažil a poznal a pulzáciou to po
kračovalo do mohutnej sonáty h-m ol. Vzneše
ne, jasne, zreteľne a priezračne, nanajvýš do-
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konalo a dôstojne. Očarujúco sa zrkadlila jeho 
hlboká muzikalita v Scarlattim, humorne 
a s pdkladnou technickou dokonalosťou v Sin
dingovi i vo vlastnej scherzovej skladbe. "5 

Emil (Ritter)von Sauer(Hamburg, 8. 
10. 1862- Viedeň, 29. 4. 1942)..~ nemec
ký klavirista a pedagóg, saský ~ál'ovský 
dvorný radca a rakúsky dvorný .. radca, po
výšený do dedičného rytierskeho stavu, 
patril k najinšpiratívnejším hudobníkom 
svojej doby. Jeho matka, škótska klavirist
ka, bola žiačkou Ludwiga Deppeho a záro
veň synovou prvou učitel'kou . V rokoch 
1879-1881 študoval na Moskovskom kon
zervatóriu u Nikolaja Rubinsteina. Dopo
ručenie na štúdium mu dal Anton Rubin
stein, ktorého interpre
tačné umenie mladý 
Sauer nesmierne obdi
voval. Na prelome ro
kov 1884-1885 absolvo
val na radu kňažnej Ca
rolyne von Saint-Witt
gensteinovej Lisztove 
kurzy vo Weimare. Tie 
hodnotil slovami: "Lisz
tove lekcie pripomínali 
univerzitné prednášky, 
ktorých sa mohol zúčast
niť ktokoľvek. Hoci boli 
zaujímavé i pre laikov, 
títo sa však mohli z nich 
naučiť práve tak málo ako hocikto, kto by 
navštevoval univerzitu bez predchádzajúce
ho stredoškolského vzdelania. Jeho hodiny 
skôr pripomínali metódu, akou antickí filo
zofi prenášali svoje názory na svojich žiakov 
bez toho, aby boli ich učiteľmi v pravom slo
va zmysle." Napriek skutočnosti, že Saue
rovým najdôležitejším učiteľom bol podľa 
jeho vlastných slov N. Rubinstein, F. Liszt 
predstavoval pre neho predovšetkým ne
vyčerpatel'ný zdroj poznania a inšpirácie. 

Umelecká kariéra E. von Sauera trvala 
takmer 60 rokov. Vynikal ako interpret 
staršej, najmä však romantickej klavírnej 
literatúry. Jeho hra pôsobila uvol'nene 
a predsa dramaticky. Vyhýbal sa tempera
mentným výbuchom, ako aj prejavom 
prázdneho sentimentu. Bol citlivým umel
com so štýlom a vkusom, poet i virtuóz 
súčasne. 

Bratislavská hudobná verejnosť spoznala 
jeho jedinečné interpretačné umenie na 
koncertoch, ktoré sa konali 26. 1. 1903 
v Zrkadlovej sieni, 7. 1. 1911 a 9. 2. 1918 
v Župnom dome a 15·. 10. v Redute (pres
ný rok nepoznáme). 

Program nasledovných dvoch koncer
tov potvrdzuje in terpretovu umeleckú vše
strannosť. 

26. 1. 1903 vystúpil "Dvorný klavirista 
Prof Emil von Sauer" s týmto repertoárom: 
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J. Ph. Rameau: Gavotte a Variácie 
L. van Beethoven: Sonáta č. 21 C dur op. 

53 (Waldstein-Sonate) 
R. Schumann: Nachstiick č. 4 op. 23 
F. Chopin: Balada As dur op. 47, 
Berceuse op. 57, 
Valčík As dur, op. 42 
F. Mendelssohn- Bartholdy - F. Liszt: 

"Auf Fltigeln des Gesanges" 
E. Sauer: "Espenlaub" (Koncertná etuda 

č. 6) 
R. Wagner - F. Liszt: Predohra k opere 

"Tannhäuser" 

Z recenzie, ktorú publikoval J. N. Batka 
sa dozvedáme, že "Prof Emil Sauer je sku

točne povolaným umelcom. 
O tom sme sa mohli bezpochy
by včera presvedčiť. Jeho prog
ram siahal od rokoka až po bri
lantnú, nezvyčajnou bravúrou 
oplývajúcu a umelcom skvele 
zvládnutú klavírnu verziu 
"Ouvertury Tannhäuser", kto
rú geniálne podľa orchestrálnej 
partitúry dotvoril F. Liszt. " 
Klavírna verzia tohto orches
trálneho diela "zaznela v poda
ní básnika klavíra a virtuóza 
par excellence, žiaka Nikolaja 
Rubinsteina, ktorý svoj !ff úhoz 
prevzal a ďalej preniesol ešte od 

samotného F. Liszta. Veľmi 
ma teší, že Lisztova vel1wsť, 
už za jeho života taká evi
dentná, po jeho smrti ďalej 
narastá. "6 

9. 2. 1918 saE. von Sau
er predstavil v Bratislave 
"ako jeden z najväčších spo
medzi veľkých klaviristov 
súčasnosti". Program kon
certu bol nasledovný: 

L. van Beethoven: Sonáta 
č. 18 Es dur op. 31/3 

F. Schubert: Impromtu č. 
2 As dur op. 142 

F. Mendelssohn-Bartholdy: 

Frederic 
Lamond 

Rondo capriccioso E dur op. 14 
F. Chopin: Balada As dur op. 47 
Nocturno cis mol op. 27 
2etudy 
E. Sauer: "Spieluhr" • 
koncertné etudy "Espenlaub" a "Meeres-

leuchten" (č. 6 a č . 7) 
F. Liszt: "Liebestraum" As dur 
P. l. Čajkovskij - Papst: koncertná para

fráza na "Eugena Onegina" 

Pisateľ recenzie konštatuje, "že šediny 
vôbec neubrali z mladíckej sily prejavu sláv
neho pianistu, lebo ovláda svoj nástroj 

s elánom a majstrovstvom ako pred desiatka
mi rokov. Hlavne v prvej časti programu, 
ktorú ovládal génius Beethovena, Schuberta 
a Chopina, ponúkal nám hlboké a pôsobivé 
umenie. Pretlmočiť snivú hravosť Chopina, 
autora podľa dnešnej módy precitlivelého, 
akoby na svoje vášne pred zrkadlom sliedia
ceho, aby náhodou pn1iš neovplyvnili este
tickú líniu- to je pre tohto umelca jemu naj
lepšie vyhovujúca úloha. "7 

Frederic Lamond (Glasgow, 28. 1. 
1868 - Stirling, 21. 2. 1948), popredný 
škótsky klavirista a profesor haagského 
konzervatória, bol považovaný v glasgov
ských kruhoch za zázračné dieťa . Okrem 
klavíra sa venoval hre na organe a husliach, 
skúsenosti mal aj s hrou na hoboji a klari
nete. Jeho prvým pedagógom bol brat, 
David Lamond. V roku 1882 odišiel na Raf
fove konzervatórium do Frankfurtu nad 
Mohanom. Okrem kompozície a hry na 
husliach študoval hru na klavíri u Lisztovho 
a Bi.ilowovho žiaka, profesora Maxa 
Schwartza. Štúdium klavírnej hry dokon
čil u Hansa von Bi.ilowa a Franza Liszta, 
s ktorým sa zoznámil v roku 1885. Stret
nutie opísal slovami: "Stál som pred mužom, 
na ktorého sa celý svet pozeral so zatajeným 
dychom, pred legendárnou osobnosťou, kto
rá neopakovateľným spôsobom triumfovala 
ako klavirista. " 

Svoje prvé dôležité koncertné vystúpe
nie absolvoval17. 11. 1885 
v Berlíne, čoskoro nato 
koncertoval vo Viedni. 
Prvý klavírny recitál vo Veľ
kej Británii uskutočnil 
v Glasgowe 8. 3. 1886. Po 
ňom nasledovala séria kla
vírnych recitálov v Londý
ne. Na štvrtom z nich, 15. 
4. 1886 v St. James Hall sa 
zúčastnil aj F. Liszt. Svojou 
prítomnosťou potvrdil re
putáciu mladého klaviris
tu . Spomenutý recitál uká
zal na hÍbku Lamondovej 
interpretácie Beethovena, 
ktorého mal v mimoriad

nej obľube. Vďaka Bi.ilowovi získal blízky 
vzťah aj k tvorbe F. Liszta aJ. Brahmsa. 

Obecenstvo oceňovalo Lamonda ako kul
tivovaného a rozhl'adeného hudobníka. Kri
tika definovala podstatu jeho klavírneho ume
nia slovami: "Jeho hudba má určitý skrytý 
vnútoPný poetický výraz, ktorý môžu dosiah
nu{ len tí, ktod sú rodenými hudobníkmi. " 

Umelec koncertoval v Bratislave 2. 12. 
1906 v Zrkadlovej sieni, 10. 11. 1910 
v Župnom dome a o rok neskôr 24. 10. 
1911 v Zrkadlovej sieni. 

Po prvý raz vystúpil pred bratislavským 
publikom 2. 12. 1906. Koncert venoval 
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klavírnej tvorbe L. van Beethovena, J. 
Brahmsa a F. Chopina: 

J. Brahms: 32 variácií na Paganiniho 
tému a mol op. 35 · 

L. van Beethoven: Sonáta č. 21 C dur op. 
53 (Waldstein- Sona te) 

F. Chopin: Sonáta b mol op. 35 
Balada g mol op. 23 
lmpromtu Fis dur op. 36 
Valčík Ges dur op. 70 
Polonéza As dur 

Recenzent ocenil okrem pozoruhodnej 
virtuozity predovšetkým Lamondov zmy
sel pre mimoriadnu obrazotvornosť a ušľa
chtilý zvuk: "Minuciozitou svojho prednesu 
si okamžite získal všetkých znalcov hudby. 
Najbližšie bude umelec určite hrať pred vy
preda nou koncertnou sieňou, lebo tento
raz, za prítomnosti nanajvýš distingvované
ho publika, tomu tak nebolo. Neprítomným 
tým unikol vynikajúci umelecký zážitok. 
Lamondova hra má charakter klavírnej drob
nomaľby. Jeho záľuba v precíznosti spolu 
s tými najvnútornejšími reflexnými hnutia
mi interpretovaného diela sa odkrýva v tó
noch: jeho tónový svet nám ostal v pamäti so 
všetkými svojimi jemnými záhybmi, zhutňu
júce sa a narastajúce v hroziace chmáry. Či 
to nie je zvukomal'ba? Či nie je Lamondova 
hra klavírnou drobnomal'bou? Vyzdvihnutie 
virtuozity ako charakteristickej črty Lamon
dovho interpretačného umenia zaiste nepo
stačuje. Nápadná bola hlavne v menších sklad
bách, kde sa interpret úplne stotožnil s hraný
mi skladbami, kým vo Waldsteinskej sonáte 
i v Paganiniho variáciách bol Lamondom 
v Beethovenovi, resp. v Brahmsovi. "8 

Výnos z koncertu bol rozdelený medzi 
Mliečny fond a Penzijný fond Novinárske
ho spolku. 

10. 11. 1910 koncertoval Lamond 
v Bratislave už ako známy klavirista. Počet
né publikum ocenilo nasledovný repertoár: 

J. Brahms: Variácie a fúga na Händlovu 
tému B dur op. 24 

L. van Beethoven: Sonáta č. 21 C dur op. 
53 (Waldstein- Sona te) 

F. Chopin: Sonáta b mol op. 35 
Berceuse op. 57 
F. Schubert- F. Liszt: Soireé de Vienne č. 6 
F. Schubert- K. Tausig: Marsche militaire 
F. Liszt: Koncertná etuda Des dur 
Valse Impromtu As dur 
Fantázia "Don Juan" 

V novinách Pressburger Zeitung písali 
o senzačnom a vzrušujúcom koncerte: "!ba 
významný klavírny umelec môže interpreto
va( Chopinovu majestátnu sonátu b-mol tak 
pútavo, ako včera F. Lamond. Najprv zahral 
s absolútnou oddanosťou Beethovenovu Wald-
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steinskú sonátu, pokračoval s nežnou citli
vosťou Chop inom a zahral i jeho pôvabnú Ber
ceuse. Nasledovali dve úpravy Schubertových 
diel a záver koncertu tvorili Lisztova etuda, 
Valse lmpromtu a Fantázia Don Juan, pred-

• nesená rovnako s pôvabom i umeleckým maj
strovstvom. Početné publikum využilo pn1e
žitos( a poďakovalo umelcovi živým po
tleskom zajeho krásnu, ušľachtilým zvukom 
sa vyznačujúcu hru. '"' 

Moritz Rosenthal (Ľvov, 18. 12. 
1862 - New York, 3. 9. 1946), ukrajin
ský klavirista, c. k. komorný virtuóz vo 
Viedni, intelektuálny a suverénny hudob
ník, patril spolu s E. ď Albertom k najväčším 
Lisztovým žiakom. 

Ako desaťročný študoval na Ľvovskom 
konzervatóriu u Chopinovho žiaka Karola 
Mikuliho a po odchode do Viedne v roku 
1875 sa stal 
jeho učiteľom 
Lisztov žiak 
Rafael Josef
fy. Tu sa nau
čil novému 
spôsobu hry. 
Iskrivý a bri
lantný štýl 
vniesol nový 
aspekt do Ro
senthalovej 
interpretácie. 
Zlom v jeho živote nastal vo chvíli, keď sa 
v roku 1877 stretol sF. Lisztom. Počas po
sledných deviatich rokov Lisztovho života 
zostal pod jeho umeleckým dohľadom. Od 
Liszta sa naučil viac, ako len hre na klavíri. 
Rosenthal spomína: "Miku/i a Joseffy ~ern
ni/i moje ucho svojou nekonečnou dynamic
kou škálou od p, pp, ppp, ale neuhasili môj 
smäd po orchestrálnych efektoch, ktoré som 
hľadal a naučil sa po prvý raz, keď som mal 
14 rokov, od "hromovládcu" z Weimaru 
a Ríma, F. Liszta. " 

Mladému Rosenthalovi spočiatku vytý
kali prílišnú prudkosť, divokosť a nedosta
tok poézie v hre. Jeho interpretácia však 
rokmi dozrela a jej charakteristickými čr
tami sa stali tvorivá sila, elegancia, ovláda
nie. Popri udivujúcej virtuozite rozvíjal širo
kú dynamickú paletu. Neskôr sa stal viac 
známym pre svoju senzitívnu tónovú vy
váženosť, ktorá z neho urobila v tej dobe 
jedného z najlepších interpretov Chopina
vej hudby. 

V Bratislave účinkoval Rosenthal s veľmi 
rozsiahlym a náročným repertoárom. Kon
certy sa konali 12. 1. 1906 v Zrkadlovej 
sieni, 3. 11. 1916 v Župnom dome a 29. 
11. 1920 v Redute. 

Na ilustráciu vyberáme program kon
certu 12. 1. 1906 pred takmer vypreda
nou koncertnou sálou: 

L. van Beethoven: Sonáta č. 30 E dur 
op.109 

R. Schumann: Karneval op. 9 
F. Chopin: Sonáta b mol op. 35, 
Deux nouvell es Etud es 
Valse Des dur (v spracovaníM. Rosenthala) 
F. Chopin - F. Liszt: Nocturno (z poľ

ských piesní) 
M. Rosenthal: Papillons 
Viedenský karneval (na motívy od J. 

Straussa) 

Koncertné vystúpenie tohto "bravúrne
ho interpreta" sa stalo zážitkom, na aký sa 
nezabúda. J. N. Batka napísal: "Moritz Ro
senthal - pripomína najmä silou úderu ľavej 
ruky A. Rubinsteina. Virtuozita jeho pravej 
ruky je oslňujúca. Keď hrá pochod Dávido
vých spojencov, tiahnu titani ... V "poézii" 

Beethovenovej sonáty op. 109 hrá tému 
Andante con variazioni celkom zmene
ným, utešujúcim výrazom. Chopinovu So
nátu tvaroval umelec v jednotlivých čas
tiach nanajvýš pôsobivo a poeticky {Smú
točný pochod). Všetkých však fascinoval 
svojím prednesom Chopinovej valčíkovej 
etudy Des dur [Valčík Des dur). Nasledo
val, ako inak, burácajúci dlhotrvajúci po
tlesk. A to ešte pokračoval svojím "Vieden
ským karnevalom" na motívy J. Straussa. 
Toto duchaplné, geniálne, pre klavír napí
sané a obdivuhodne zahrané dielo, plné 

ženúcej sa radosti, si treba skutočne vypočuť, 
VYPOČUŤ, a necha( sa strhnú( autorom a bra
vúrnym interpretom, čo je nakoniec i záme
rom ako interpreta, tak i J. Straussa. "10 

Keďže potlesk neutícha/, zahral Rosenthal 
ešte ako prídavok krásnu Lisztovu štúdiu "Na 
jazere Wallenstedt". Túto hudobnú báseň pred
niesol precítene, vrúcne a s priam nákazli
vou jednoduchosťou úhozových nuancí. (Na
posledy hral vo Viedni Lisztov Koncert Es dur 
s obrovským úspechom). 

Napadlo mi, ie ako celkom mladý pianis
ta, vyznačujúci sa ui mimoriadnym duchom 
a schopnosťami, hral spomínaný Koncert vo 
Viedni. Vtedy o tom napísal F. Liszta odpove
dal mi 19. 12. z Ríma nasledovne: "že môj 
veľmi vážený a milý priateľ Rosenthal dosia
hol s mojím Koncertom Es dur takú priazeň 
a úspech, je pre mňa naozaj veľmi príjemné. " 
Rosenthal nám bude kedykoľvek v budúcnosti 
veľmi vítaným hosťom. "11 

Účinkovanie E. ďAlberta, E. von Saue
ra, F. Lamonda aM. Rosenthala v Bratislave 
v rokoch 1886 až 1920 patrilo medzi vr
cholné hudobné zážitky mesta. Koncertný
mi vystúpeniami prispievali k oživeniu bra
tislavskej kultúrnej atmosféry. 

Verejnosť oceňovala výber repertoáru, 
dramaturgiu i rozsah klavírnych recitálov. 

POKRACOVANIE NA STR. 40 
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NIEKOI:KO POZNÁMOK 
k interpretačnei demokracii 

(ÚVAHA INŠPIROVANÁ MYŠLIE~MI A PÔSOBENÍM NIKOLAUSA HARNONCOURTA) 

Markéta Štefková 

Vydanie knihy Nikolausa Harnoncour
ta Hudobný dialóg. Myšlienky k Monte

verdi mu, Bachovi a Mozartovi {Hudobné 
centrum, Bratislava 2003} a možnosť stret
núť sa s autorom knihy a jeho manželkou 
v rámci pódiovej diskusie, ktorá sa pri tej
to príležitosti uskutočnila 8. marca v Mo
zartovej sieni Rakúskeho veľvyslanectva 
v Bratislave (záznam je publikovaný v HŽ 
č. 4), vnímala hudobná verejnosť s velkým 
záujmom. Priviedli ma k malému zamys
leniu nad problematikou, ktorej sa Harnon
court dotkol vo svojej knihe a v diskusii, 
ale aj - či azda predovšetkým - nad zmys
lom a charakterom jeho aktivít. 

Hoci dnes diriguje hudbu prakticky všet
kých štýlových období, súčasnosť nevyní
majúc, vošiel N. Harnoncourt do hudob
ného povedomia ako jeden z priekopníkov 
historicky poučenej interpretácie starej 
hudby v zmysle jej predvádzania na dobo
vých nástrojoch a so znalosťou dobových 
interpretačných tradícií. Harnoncourtovo 
založenie súboru Concentus musicus Wien 
v roku 1953 inšpirovalo vznik viacerých 
združení špecializujúcich sa na interpretá
ciu starej hudby (u nás Musica aeterna, kto
rá vznikla roku 1973 z iniciatívy Jána AJ
brechta a ktorá sa v roku 1989 preorien
tovala na hru na historických nástrojoch). 
Tieto aktivity, ako je všeobecne známe, vied
li k "rozštiepeniu" interpretov starej hud
by na tábor zástancov historicky poučených, 
autentických tradícií na jednej strane a na 
tých, ktorí sú presvedčení o práve interpre
ta zmocniť sa notového textu na moder
nom inštrumentáriu a bez nutnosti dôklad
ného ovládania interpretačných konvencií 
z obdobia vzniku príslušného diela. 

Vzhľadom na Harnoncourtovu pozíciu 
ako jedného z popredných protagonistov 
historicky poučenej interpretácie mohlo sa 
na prvý pohľad v rámci diskusie javiť ako 
prekvapujúce jeho odmietanie dogmatiz
mu. Zdôrazňuje ho aj v Predslove svojej 
knihy, deklarujúc my~lienku o tom, čo zna
mená áno v demokracii: "50,5 percent áno 
a 49,5 percent nie znamená v demokracii 
áno. že by drobný posun ojedno percento 
z toho naozaj mohol urobiť nie?"' 

Je to však, zdá sa mi, práve tento ne
dogmatický postoj k problému historicktj 
autenticity interpretácie, zásluhou ktoré-
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ho sa Harnoncourtovi podarilo vydobyť si 
uznanie a stať sa jedným z ústredných ini
ciátorov ak aj nie globálneho prevratu v in
terpretácii starej hudby, tak každopádne 
zmeny pohľadu na problém. A práve prob
lém autenticity interpretácie stojí v centre 
záujmu mojich úvah. 

Prečo jeho kniha nesie názov Hudobný 
dialóg? V knihe Harnoncourt pojem bližšie 
nedefinuje; zrejme preto mu aj Alžbeta Raj
terová, ktorá besedu viedla, položila na 
úvod túto otázku. "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. 

Harnoncourt mal zrejme na mysli, že 
špecifikom hudobného diela v rámci európ
skej hudobnej kultúry je, že notopisom fi
xovaná podoba tvorí len jeho predpoklad; 
skutočnú identitu nadobúda až v momente 
realizácie, t.j. v procese interpretačného 
aktu. 

Čím je väčšie časové rozpätie medzi vzni
kom a interpretáciou diela, tým skreslenej
šia je predstava o tom, z akého zvukovo
estetického ideálu skladateľ vychádzal. Jeho 
súčasníci mali k dispozícii iné nástroje; boli 
vychovaní v duchu iných estetických ideá
lov; iných konvencií artikulačného 

a dynamického stvárňovania. Nesporne 
však existuje aj vývoj interpretačného ideá
lu. Dalo by sa predpokladať, že takáto myš
lienka musí byť každému zástancovi "au
tentickej" - v zmysle "historicky poučenej" 
- interpretácie cudzia; ako na to v diskusii 
poukázala aj A. Rajterová: "Čitatelia, ktorí 
sa po prvý raz stretnú s vaším textom, budú 
možno prekvapení, ie vám nejde primárne 
o minulosť, ale o prítomnosť aj o budúcnosť. "2 

Umenie, predovšetkým veľké umelecké 
diela, nemajú čas, zdôraznil vo svojej odpo
vedi Harnoncourt. Musíme ich mať v každej 
dobe: nie preto, že boli kedysi velké, ale pre
to, že aj dnes sú aktuálne. Jadro posCJlstva 
velkých diel ostáva; čo sa mení, je náš uhol 
pohľadu na ne. "Keď sa nijaké Mozartova 
dielo zahralo 50 rokov po jeho smrti, posluchá
či v ňom počuli a porozumeli z neho celkom 
iné veci než skladateľovi súčasníci, niečo, čo 
predtým nikdy nepočuli. A o ďalších 50 rokov 
počuli zasa niečo celkom iné. "3 

Pokúsim sa domyslieť tieto výroky. 50 
rokov po Mozartovej smrti formovala es-

tetický ideál hudobnej kultúry dominant
ným spôsobom recepcia Beethovenovej 
hudby. Je logické, že interpreti a poslucháči 
tak začali v Mozartovej hudbe vnímať nie
čo, čo v nich mohla prebudiť až Beethove
nova vízia Mozartovej hudby. Tento fakt 
sa musel odraziť v interpretácii Mozarto
vej hudby. Fakt, že prirodzený vývoj hudob
ného myslenia sa nevyhnutne odráža vo 
vývoji interpretačného pohľadu na diela skla
dateľov minulosti, obnažuje nezmyselnosť 
idey o možnosti vytvoriť raz navždy platný 
a záväzný, skutočne autentický "interpre
tačný ideál" určitého hudobného diela. 

Interpretácia diel Claudia Monteverdi
ho - ďalšej skladateľskej osobnosti, ktorej 
vedľa Mozarta Harnoncourt venuje pozor
nosť vo svojej knihe, prináša osobitý okruh 
problémov. Na rozdiel od Bacha a Mozarta 
nemáme ešte u Monteverdiho do činenia 
s dielami s uzavretým "opusovým" charak
terom, t.j. s takými kompozíciami, ktoré 
počítajú viac-menej s definitívnou špecifi
káciou funkcie interpreta a skladateľa. In
terpreta, ktorý už nedotvára (prostred
níctvom improvizácie, ozdôb, kadencií a tp.), 
ale len realizuje skladateľov text. Fakt, že 
dnešní interpreti sú "vychovaní" v duchu 
tradície, ktorá od nich nevyžaduje a ne
očakáva takúto zručnosť, zásadne proble
matizuje pokusy o "znovuoživenie" nielen 
Monteverdiho, ale vôbec "starej" hudby 
v 20. storočí. 

Každému, kto by sa chcel presvedčiť 
o Harnoncourtovom výkone v tejto oblas
ti, by som odporúčala konfrontovať jeho 
"rekonštrukciu" Monteverdiho Korunová
cie Poppey s inými pokusmi. Spomedzi troch 
zachovaných Monteverdiho opier je zápis 
tejto poslednej najstrohejší, väčšinou "kon
denzovaný" na záznam spevných línií a len 
sporadicky číslovaného basu (o niečo pod
robnejšie sú vypísané jedine hlasy v inštru
mentálnych číslach). Medzi zápisom diela 
a jeho konkrétnou relizáciou tak vzniká 
obrovský priestor; priestor, v ktorom sa 
podstatne intenzívnejšie než je tomu u diel 
s "opusovým" charakterom, musí prejaviť 
aj druhá stránka, totiž realizácia záznamu 
v duchu myslenia a cítenia príslušnej doby. 

Skôr než som sa oboznámila s Harnon
courtovou CD-nahrávkou Korunovácie Pop
pey, mala som možnosť nahliadnuť do 
dvoch či troch "zinštrumentovaných" par
titúr Uedna z nich pochádzala od Ernsta 
Kreneka) a vypočuť si dve iné, "predhar
noncóurtovské" nahrávky. Vyzeralo a znelo 
to zaujímavo; ibaže dielo samotné akoby 
bolo bez identity: raz to bolo čosi á la Čaj
kovskij, potom zasa čosi á la Strauss ... 

Iritovaná týmto zvláštnym faktom chce
la som sa oboznámiť s Monteverdiho au
tentickou partitúrou. Zistila som, že Mon
teverdiho originál sa nezachoval;jediné, čo 
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máme k dispozícii, je zápis diela vo verziách 
dvoch kopistov (známych ako tzv. benát
sky a neapolský rukopis). Štandardne sa 
pre naštudovanie diela využíva partitúra, 
ktorú v rámci súborného vydania Monte
verdiho diela na základe oboch zachova
ných rukopisov revidoval G. F. Malipiero • 
roku 1926-32. (Harnoncourt však pri prí
ležitosti naštudovania diela Mailipierovu 
partitúru, samozrejme, konfrontoval aj 
s oboma rukopismi.) Súčasne s Malipiero
vým vydaním diela som sa dostala aj k Har
noncourtovej nahrávke a žasla som: po 
prvý raz som mala dojem, že nemám do 
činenia s čímsi a la ... , ale s hudbou Monte
verdiho. V Harnoncourtovom naštudova
ní som si následne zaobstarala nahrávky 
všetkých Monteverdiho opier. 

Objavom boli nielen nahrávky, ale aj tex
ty k jednotlivým CD, v ktorých Harnon
court opisuje proces hľadania cesty k dané
mu spôsobu interpretačného stvárnenia a v 
ktorých odôvodňuje svoje rozhodnutia pre 
príslušný spôsob realizácie Monteverdiho 
hudobného zápisu (tieto myšlienky sa ob
javujú aj v "monteverdiovských kapito
lách" knihy Hudobný dialóg). Po prvý raz 
som si uvedomila naliehavosť problému 
historickej autenticity interpretácie, ktorý 
som dovtedy mala tendenciu podceňovať. 

Na úspešnosti Harnoncourtových inter
pretačných kreácií má veľký podiel jeho 
zanietenie pre výskum historických nástro
jov. Zmysel jeho snažení sa však opäť nevy
čerpáva len v snahách o nejaké ich "zno
vuvzkriesenie" a o to, aby paušálne za kaž
dú cenu vytlačili nástroje novšie. Pri roz
hodovaní sa "pre" alebo "proti" obsade
niu toho alebo onoho partu "historickým" 
alebo "moderným" nástrojom (pretože 
Harnoncourt je aj v tomto ohľade nedog
matický a - ak to považuje za nevyhnutné 
- nezdráha sa implantovať aj "nehistoric
ké" nástroje do "originálnych" zoskupení) 
sa nechá viesť svojím skvelým inštinktom 
pre znenie, bezprostredne podmienené tak 
prirodzenými vlastnosťami materiálu , 
z ktorého je nástroj vyrobený, ako aj kon
štrukčne-technickými detailami, ktoré Har
noncourt s obľubou - za účelom dosiahnu
tia optimálneho zvukového výsledku -
"doťahuje" do najmenších podrobností. 
Svojou intuíciou pre znenie sa nechá viesť 
aj pri adaptovaní inštrumentálnych zosku
pení pre potreby dnešných divadiel a kon
certných pódií, ktorých kapacita je nepo
merne väčšia, než bola tých v 17.-18. storo
čí. Presvedčivosť Harnoncourtových inter
pretácii Monteverdiho hudby je daná aj roz
sahom jeho výskumov, ktoré tvoria ich 
predpoklad. Neuspokojuje sa totiž len s vy
hľadaním primárnych prameňov či s obo
známením sa s autentickým inštrumentá
riom a interpretačnými konvenciami doby, 
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ale pokúša sa preniknúť aj k postihnutiu 
jej všeobecného estetického ideálu, cítenia, 
vkusu a symboliky. 

Napriek tomu, že Harnoncourtova kni
ha je dokumentom precíznej znalosti do
bových artikulačných praktik, nie je jej vy
užitie v jeho vlastných nahrávkach perma
nentné a dôsledné. Dobová artikulácia je 
uplatnená len vtedy, ak je vnútorne poin
tovaná: v záujme zvýraznenia alebo dife
rencovania hudobného charakteru; a po
kiaľ je to v záujme expresívnosti, nijako sa 
nevyhýba využitiu aj "neautentických", 
dokonca výsostne "romantických" prak
tík ... 

Vo svojej odpovedi na otázku týkajúcu 
sa problému tradície vyslovil Harnoncourt 
myšlienku o nevyhnutnosti zbaviť interpre
tačnú tradíciu "nánosov špiny" vzniknutých 
kultivovaním určitých skresľujúcich prístu
pov.4 Hoci túto ideu vyslovil v iných súvis
lostiach, myslím, že výstižne charakterizu
je aj podstatu jeho úsilí o autentickú "ba
chovskú" interpretáciu. 

Ešte za čias mojich konzervatoriálnych 
štúdií si málokto uvedomoval, že v našej 
"vízii" Bachovej hudby sme výsostnými 
dedičmi "romantickej" epochy. Práve v ro
mantizme sa radikálne zmenil vzťah k hu
dobnej minulosti, ktorý prestáva fungovať 
len na báze tradície (v zmysle povedomia 
a úsilia o nadväzovanie na hudbu sklada
teľov bezprostredne predchádzajúcich de
saťročí) a dochádza k "znovuobjavovaniu", 
reštaurácii hudby predchádzajúcich storo
čí. Jej centrálnym objektom bola pre ro
mantikov práve Bachova hudba. Za zakla
dateľský počin býva v tomto zmysle pova
žované Mendelssohnovo legendárne 
predvedenie Matúšových pašií roku 1829. 
Mendelssohnova "reštaurácia" Bacha bola 
však návratom vo výsostne romantickom 
duchu; návratom sprostredkovaným nie
len inštrumentárom, ale predovšetkým 
myslením a cítením inej epochy. Mendels
sohn tak položil základný kameň bachov
skej interpretačnej tradície, ktorá vyžaro
vala ešte ďaleko do 20. storočia. 

Kapitoly knihy Hudobný dialóg, v kto
rých Harnoncourt popisuje proces inter
pretačnej "regenerácie" Matúšových pašií 
v duchu autentických intencií Bacha a jeho 
doby,5 ktorý absolvoval spolu so súborom 
Concentus musicus Wien, sú naozaj vzru
šujúce. Myslím, že revolučnosť Harnoncour
tovho počinu je porovnateľná s tým Men
delssohnovým. Je však možné napriek 
tomu paušálne odsúdiť romantickú tradí
ciu bachovskej interpretácie? Dobre tempe
rovaný klavír v podaní Sviatoslava Richte
ra z r. 1971 pôsobí v porovnaní s nahrávka
mi z posledných desaťročí (Glenn Could, 
András Schiff) dosť "neautenticky": keďže 
preferuje legatový spôsob hry, kladie dô-

raz na kantabilitu a bohato využíva pedál, 
necháva Richter hlasy "splývať" v jedno
liatom prúde a len príležitostne dospieva 
k precíznemu odlíšeniu a zreteľnosti jed
notlivých hlasov v kontrapunktickom tka
nive, na ktoré sme u dnešných "historicky 
poučených" interpretov zvyknutí v dôsled
ku ich snáh o precíznu artikuláciu detailov 
a o odľahčený a subtílnejší, kvázi-klavichor
dový úder. Napriek tomu považujem Rich
terovu nahrávku za skvelú. Aj keď často 
neartikuluje "štýlovo" v duchu našich dneš
ných predstáv, darí sa mu podľa môjho 
názoru často najlepšie zo všetkých inter
pretov, ktorých poznám, artikulovať nad
časové posolstvo Bachovho diela. 

Treba si uvedomiť, že romantická tradí
cia bachovskej interpretácie mala bez
prostrednú zásluhu na vývoji celkom no
vých prvkov v hudobnom myslení. Vý
znamný bol v tomto ohľade práve Dobre 
temperovaný klavír. Pritom nejde ani tak 
o to, že sa Mendelssohn či Schumann vrá
tili ku komponovaniu fúg, ako skôr o pre
tavenie bachovských impulzov do niečoho 
kvalitatívne nového, k čomu dospel Cho
pin či Wagner. Jedným zo základných zdro
jov kontrastu či napätia v Chopinových 
Prelúdiách, jednom z jeho najgeniálnejších 
diel, je často moment exponovania subjek
tívnej, slobodne sa rozvíjajúcej a voľne 
deklamovanej melodiky oproti objektívne
mu, ostinátne koncipovanému sprievodu, 
ktorý akoby oponoval gestám subjektu. 
Ten býva rozvinutý z určitej charakteristic
kej melodicko-rytmickej, kvázi-rétorickej 
figúry, čo možno očividne pripísať Chopi
novmu štúdiu Bacha. Chopinovskému os
tinatu však chýba onen typický charakter 
zmierenia sa s uplývajúcim časom, tak prí
značný pre Bacha; je plné naliehavosti 
a pátosu. Rečnícka otázka: bolo by tomu 
tak, nebyť vízie Bachovho diela, ktorú si 
Chopin vytvoril na základe romantickej 
interpretačnej tradície? Ešte inštruktívnej
šia je v tomto zmysle genéza Wagnerovej 
idey "nekonečnej melódie", ktorá tvoríjed
nu z centrálnych kategórií jeho slávnej 
a toľko diskutovanej "tristanovskej" kom
pozično-hudobnej poetiky. "Nekonečná 
melódia" vo Wagnerovom poňatí je akou
si komplexnou melódiou, ktorá ako nová, 
nadradená kvalita vzniká zo sútoku via
cerých hlasov a zo vzájomného "prerasta
nia " viacerých línií. Pri jej objasňovaní sa 
Wagner opakovane odvoláva práve na 
Dobre temperovaný klavír (napríklad Prelú
dium h mol z I. dielu alebo Fúgu fis mol z II. 
dielu). Pozoruhodné sú v tejto súvislosti je
ho poznámky na margo rozdielu medzi 
"štúdiom" Bacha a jeho "zjavením" či "ob
javením" (Offenbarung) prostredníctvom 
Lisztovej interpretácie. "Hral mi štvrté Pre
lúdium a fúgu {cis mol).{ . .] Čomu som sa od 
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neho naučil, to by som nikdy neočakával ani 
od Bacha samotného, akokoľvek dôkladne som 
ho študoval. Tu som si uvedomil, čo znamená 
štúdium oproti ~aveniu: Liszt mi prostred
níctvom prednesu tejto jedinej fúgy ~a vil 
Bacha, takže teraz neomylne viem, na čom 
s ním som. "6 

Odmietanie dogmatizmu, na liforé Har
noncourt zdanlivo paradoxne tak často 
poukazuje v súvislosti s problé';nom histo
ricky poučenej interpretácie, je založené 
podľa môjho názoru na nasledovnej idei: 
interpret zmocňujúci sa hudobného diela 
v konkrétnej historickej epoche, akokoľ
vek "autentický", "štýlový" a "nepredpoja
tý" by chcel byť, dielo nevyhnutne artikulu
je aj v kontexte názorov, myslenia a cítenia 
príslušnej doby. Myslím, že Harnoncourt 
by neprotestoval voči nasledovnému záve
ru, ktorý vyvodzujem zo svojich predchá
dzajúcich úvah a ktorý by nejeden ortodox
ný zástanca historicky poučenej interpre
tácie azda považoval za kacírsky: nebyť 
romanticky "skreslenej" interpretácie Ba
cha, neboli by bývali Chopin a Wagner 
mohli dospieť ku kreácii úplne nových es
tetických kvalít. 

Práve preto, že sa romantická hudobná 
kultúra netrápila nad problémami autenti
city tak ako my7 a problém interpretácie 
diel tak hudobnej prítomnosti ako aj mi
nulosti chápala slobodnejšie, o čom svedčí 
množstvo transkripcií, adaptácií a re-inštru
mentácií, ktoré sa nám z tohto obdobia 
dochovali, bola v istom zmysle dokonca 
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V podaní týchto špičkových interpretov 
zaznievali na koncertných pódiách diela 
francúzskych clavcenistov, J. Ph. Ra
meaua, F. Couperina, nechýbali skladby 
J. S. Bacha, O. Scarlattiho, W. A. Mozar
ta, F. Schuberta, F. Mendelssohna-Bar
tholdyho, A. Rubinsteina, P. I. Čajkov
ského, l. Albeniza, M. Ravela či C. Debus
syho. Ťažisko koncertov však spočívalo 
najmä v klavírnej tvorbe L. van Beetho
vena a romantických skladateľov F. Cho
pina, R. Schumanna, J. Brahmsa a F. Lisz
ta. Zaraďovanie parafráz, transkripcií 
i prezentácia vlastných skladieb na záver 
koncertu boli v tej dobe samozrejmos
ťou a prejavom dobového úzusu. 

Recenzie, uverejňované v dobovej tla
či, vysoko hodnotili ich umelecké kvality; 
rozhľadenosť, umeieckú všestrannosť, 
technickú dokonalosť, tvorivú silu, ele
ganciu, ovládanie, zmysel pre štýl a vkus. 

Uvedení interpreti patrili k výrazným, 
názorovo a esteticky vyhraneným osob
nostiam, ktoré sa rozhodli ísť vlastnou 
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oveľa "zdravšia" než tá naša ... Bachovu sláv
nu Ciacconu d mol pre sólové husle transkri
bovali najmenej 4 skladatelia: Brahms (pre 
klavír - ľavú ruku), Schumann (pre husle 
a klavír), v 20. storočí ďalej Busoni (pre kla
vír) a Stokowski (pre orchester). Predo
všetkým Busoniho prepis, kde je Bachov 
pôvodný text obohatený o množstvo no
vých línií a harmonických prvkov, už ne
môžeme považovať za púhe "aranžmán", 
ale za dielo s novou identitou. (Ako podo
týka Roger Scruton,8 spočíva úspech Buso
niho virtuózneho klavírneho prepisu 
v tom, že pri interpretácii tejto technicky 
mimoriadne náročnej skladby je nanovo 
evokovaný moment zápasu, nutnosti vy
naloženia titanského úsilia pri zdolávaní 
prekážok, imanentný dielu ako jeho neod
deliteľná estetická kvalita v originálnej hus
ľovej verzii, kde musí interpret-huslista 
doslova "zápasiť" s hutnou faktúrou za úče
lom dosiahnutia efektu polyfonicko-akor
dickej plnosti.) Túto základnú ideu diela sa 
Busonimu darí "preniesť" na iné interpre
tačné médium - klavír - v dôsledku enor
mného obohatenia pôvodnej faktúry.) Keď 
sme nedávno s mojimi študentami VŠMU 
diskutovali o probléme identity hudobné
ho diela, počúvali sme Busoniho transkrip
ciu tejto Bachovej ciaconny (resp. jej úpra
vu pre klavír) v podaní skvelého bachov
ského interpreta Fazila Saya. Bezprostred
ne po doznení reagovali 2 skladatelia: "za
špinený Bach" - skonštatoval ten, ktorý 
poznal dielo v originálnej husľovej verzii. 

cestou. Neimitovali a nepretvárali hru svoj
ho učiteľa-inšpirátora. Prijímali a ďalej roz
víjali nielen Lisztov jedinečný a neopako
vateľný interpretačný štýl, ale aj jeho ume
lecký odkaz, ktorý zanechal v Paganiniho 
nekrológu v roku 1840: "Umelec si musí 
dať jednu jedinú úlohu: Nepovažovať ume
nie ako pohodlný prostriedok k zištným úče
lom a neplodnej sláve, ale ako svätú moc, kto
rá objíma ľudstvo; svoj život pretvárať k takej 
vysokej dôstojnosti, ktorú talent vníma ako 
ideál; umožniť umelcom, aby pochopili, čo 
majú a čo môžu; verejnú mienku ovládať 
prevahou, ktorú dáva ušľachtilý, velkomyser 
ný život a v srdciach ľudí zapáliť a živiť oheň 
nadšenia pre krásu tak blízku dobru!" 

Pm~ t 
1 Archív mesta Bratislavy, Zbierka koncertných 

programov a hudobnín (1835-1937) č. 9, 36, 
54, 65, 70, 123, 130, 141, 178, 181, 209, 
233, 235, 324. Slovenské národné múzeum -
Hudobné múzeum, Bratislava, Koncertné pro
gramy, plagáty. pozvánky - MUS XVII - A 33, 
108. 

2 KRU ČA YOV Á, A.: Vývoj slovenskej klavírnej školy 
v prvej polovici 20. storočia. Slovenská hudba 
2001, roč. XXVII., s. 309-378, ISSN 2458. 

"Ja myslím, že Bachovi by sa to určite páči
lo"- oponoval mu druhý. Ktorý z nich mal 
pravdu? Myslím, že obaja - ak sme schop
ní pozrieť sa na vec nedogmaticky. K tomu 
ešte raz citát z Harnoncourtovho Predslo
vu: "Len banálne veci a myšlienky sú také 
alebo onaké- hlbší pohľad zväčša ukáže, že sú 
obojaké a ešte mnohorakejšie. Takmer 
v každom názore je obsiahnutý jeho protiklad 
a neraz je potrebný len nepatrný podnet, aby 
sa určitý uýrok prevrátil vo svoj opak. Pocti
vému partnerovi musíme dôverovať, dokon
ca aj vtedy, ba práve vtedy, keď si protirečí, 
a to oveľa viac ako duševnému byrokratovi, 
ktorému sa darí všetko neodvolateľne zara
diť do správnych škatuliek. "9 

Poznámky: 
1 HARNONCOURT, N.: Hudobný dialóg. Myš

lienky k Monteverdimu, Bachovi a Mozarta
vi. Bratislava 2003, s. 9. 

2 Cit. podľa: tamtiež. 
3 Cit. podľa: tamtiež. 
• Pozri tamtiež, s. 16. 
5 HARNONCOURT, N.: Hudobný dialóg. Myš

lienky k Monteverdimu, Bachovi a Mozarta
vi. Bratislava 2003, s. 55-62. 

6 Cit. podľa: DAHLHAUS, C.: Klassische und 
romantische Musikästhetik, Laaber 1988, s. 
440 (preklad M.Š.). Pozri aj kapitolu Wag
ner und Bach . .. Offenbarung", s. 440-442. 

7 Túto myšlienku - hoci v inom kontexte -
vyslovuje aj Harnoncourt v závere svojej 
knihy. Por.: HARNONCOURT, N.: c.d., s. 155. 

8 Por.: SCRUTON, R.: The Aesthetics of Music, 
Oxford 1997, s. 452-3. 

9 HARNONCOURT, N.: c.d., s. 9. 

3 Hans Richter (1843 - 1914), dirigent. Prvý raz 
predstúpil pred bratislavské publikum v roku 
1866. V roku 1884 hral v Dóme husľový part 
Lisztovej Korunovačnej omše. Vytváral ume
lecké kontakty sopranistke Fanny Kovátso
vej, dirigentovi Thiardovi-Laforestovi, podie
ľal sa na vstupe Ernesta Dohnányiho a najmä 
Bélu Bartóka do umeleckých kruhov. Spolu 
so svojimi rodičmi bol čestným členom Cir
kevného hudobného spolku. In: TAUBERO
VÁ, A.: Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka 
hudobnín. Slovenské národné múzeum -
Hudobné múzeum, Bratislava 1995, s. 185-
186. 

• Pressburger Zeitung, Nr. 330, 29. 11. 1886. 
Podľa uvedenej kritiky sa dozvedáme, že E. 
ď Albert koncertoval v Bratislave .pred ma
lým okruhom publika"približne dva roky 
pred uvedeným koncertom. Presný dátum 
konania koncertu však nepoznáme. 

5 Pressburger Zeitung, Nr. 39, 9. 2. 1907. 
6 Pressburger Zeitung, Nr. 27, 27. 1. 1903. 
7 Pressburger Zeitung, Nr. 2, 12. 2. 1918. 
8 Pressburger Zeitung, Nr. 332, 4. 12. 1906. 
9 Pressburger Zeitung, Nr. 309, 11. 11. 1910. 
10 M. Rosenthal bol známy svojimi straussovský-

mi parafrázami. Istý poľský kritik napísal: 
..Po ňom sa to už nik neodváži hrať pred 
publikom. Takéto interpretácie sa strácajú 
smrťou umelca". 

11 Pressburger Zeitung, Nr. 11, 13. 1. 1906. 

~ HUDOBNÝ ŽIVOT • 6 • 2004 



HUDOBNÝ PRIEMYSEL 

VIRTUÁLNA HUDOBNÁ REALITA 

NAXOS MU.SIC LIBRARY 

Niekdajšie veľkolepé projekty hudob
ných vydavateľstiev, týkajúce sa mož

nosti nielen platiť, ale aj reálne sťahovať 
hudbu cez web, zostávajú, zdá sa, stále nie
kde na polceste. Samozrejmosťou sa stal 
nákup fyzických nosičov virtuálnou cestou, 
no zväčša nelegálne internetové šírenie 
hudby v mp3 formáte sa ujalo oveľa rých
lejšie a v nasycovaní záujmu akosi predbeh
lo plány velkých nadnárodných spoločnos
tí. Ponúkajú sa rôzne riešenia ako sprístup
niť hudbu koncovému užívateľovi prostred
níctvom internetu (bez ekonomickej ujmy 
vydavateľa), pričom jednu z perspektív pred
stavuje virtuálna hudobná knižnica. 

Celosvetovo zavádzaným produktom 
tohto druhu je v súčasnosti Naxos Music 
Library. V súlade s cenovou politikou vy
davateľstva Naxos predstavuje finančne 
prístupný spôsob ako zd ieľať prostredníc
tvom internetu jeho kompletný katalóg. 
Naxos sa dnes hrdo hlási medzi najúspeš
nejšie vydavateľstvá klasickej hudby na sve
te. Za 16 rokov svojej existencie si vybudo
valo široký katalóg s viac ako 5 000 titulmi 
všetkých historicko-štýlových období. Ob
sahuje prakticky kompletný štandardný 
klasický repertoár, ako aj raritné nahráv
ky menej známych diel nedostupné z iných 
zdrojov (vážna hudba z Japonska, Ameri
ky, Španielska, Slovenska .. . na sublabeloch 
Marco Polo a Da Capo), významné histo
rické nahrávky (Naxos Historical) i premié
rové nahrávky súčasnej vážnej hudby. Z nie
kdajšieho ironizovaného "košového" vy
davateľstva (zameraného spočiatku na 
predaj masovo akceptovateľného repertoá
ru v budgetových cenách v hypermarke
toch) vyrástol gigant, ktorého nahrávky 
získavajú v súčasnosti vysoké hodnotenia 
v renomovaných odborných periodikách 
po celom svete. Naxos produkuje okolo 
200 nových nahrávok ročne, pričom vo 
svojom žánrovom menu má v súčasnosti 
už aj moderný i tradičný jazz (edície Naxos 
Jazz a Naxos Jazz Legends), legendárne his
torické nahrávky populárnej hudby (Na
xos Nostalgia) a world music (Naxos World). 

Filozofiou Naxos Music Library je sprís
tupniť celý archív spoločnosti (a postupne 
i ďalších "nezávislých" vydavateľstiev) záu
jemcom, ktorí hľadajú masívny zdroj hu
dobných informácií, bez toho, aby museli 
investovať vysoké finančné prostriedky na 
zakúpenie fyzických CD nosičov. Virtuálna 
knižnica je primárne určená pre odborne 
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i všeobecne zamerané inštitúcie - hudob
né knižnice, študovne, hudobné školy rôz
nych stupňov, uspokojí však aj obchodní
kov (ako nástroj prezentácie dostupných 
nahrávok) i súkromných užívateľov. Rea
guje na súčasný trend, keď mnohé z knižníc 
redukujú nákupy časopisov a knižných 
publikácií a dávajú prednosť pred plateným 
prístupom k online databázam. Tie sú ove
ľa bohatším zdrojom informácií, dostup
ných v reálnom čase a ich aktualizácia je 
operatívnejšia. Simultánny prístup neob
medzeného množstva záujemcov k rovna
kej informácii (napr. skladbe) je ďalšou 
z výhod oproti klasickým knižniciam, kto
ré disponujú často len jedným výtlačkom 
či nosičom z konkrétneho titulu , nehovo
riac o obmedzenej životnosti. Rovnako pod
statným teda je i finančné hľadisko. Ročné 
predplatné za jeden neobmedzený prístup 
vychádza v NML v prepočte približne 6 000 
korún, čo predstavuje iba zlomok ročných 
investícií na aktualizovanie knižničných fon
dov. Vo virtuálnej sfére pritom nedochá
dza k ich opotrebovaniu a nevznikajú pre
to žiadne ďalšie náklady na revitalizáciu či 
výmenu zničených exemplárov. V koneč
nom dôsledku odpadá potreba obslužné
ho personálu a teda ďalších nákladov. 

Pripojenie k Naxos Music Library nekla
die na technické vybavenie užívateľa žiad
ne špeciálne požiadavky - postačuje dnes 
už štandardné vybavenie počítača a kom
primácia zvuku je optimalizovaná pre jed
notlivé druhy pripojenia. Prehľadný vyhľa
dávací mechanizmus umožňuje jednodu
chú orientáciu v katalógu a vyhľadávanie 
podľa množstva kritérií (napr. podľa mien 
skladateľov či interpretov, obdobia, roku 
vzniku nahrávky, sólového nástroja alebo 
žánru). K dispozícii je tiež "pokročilé" vy
hľadávanie podľa ďalších detailnejších kri
térií ako národnosť alebo dátum úmrtia 
skladateľa, názov albumu alebo konkrét
nej skladby, rok vzniku skladby či kataló
gové číslo. Pre potreby výučby a profesio
nálne využitie napr. v rádiách je určená 
funkcia Playlist, umožňujúca vytvárať kom
pilácie vlastných zoznamov skladieb z rôz
nych CD, ktoré ostávajú aj po odpojení 
užívateľa automaticky zaevidované v systé
me knižnice. Ku každej nahrávke je pripo
jená sprievodná dokumentácia, identická 
s "domovským" CD (zoznam skladieb, ob-
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~LOVEH~KÉ HUDOBNÉ ALTERNATÍVY 

MARTIN.' 8URLA~ 
(HE)CHCEHÝ IHICIÁTOR ROVEH~KE.l ALTERNATÍVY~ 
O táznik v podnodpise tohto (frogmentárneho) interpretačného profi

lu osobnosti jednej z vetiev tzv. Slovenskej hudobnej alternatívy (SHA) 

nie je náhodný. Martin Burlas (1955). posledný absolvent kompozície 
u Jána Cikkera, enfant terrible našej hudobnej kultúry, provokujúci akade
mických modernistov už no prelome 70. o 80. rokov uplynulého storočia 

svojimi programovo minimalistickými o .,tonálno-meditotívnymi" kompozícia
mi, so totiž nikdy necítil byt' alternatívnym umelcom. Týmto adjektívom bol 

v kontexte dusivej politickej o kultúrno-spoločenskej klímy policajného, po

chortistického štátu bývalej ČSSR .,onálepkovoný" každý, kto so snažil o 
akýkoľvek inokostný, nezvyklý, nekonvenčný o svojbytný (nielen) hudob

ný prejav. 
S menom Martino Burloso so toto označenie začalo spájal' v súvislosti 

s existenciou jeho zoskupenia Mafkovia (spočiatku Mothews; 1982-

1986), ktorého bizarne odľahčená poetika získalo (vlastne proti svojej 
vôli) nádych protestnosti. Išlo o zväčša štúdiovú, príležitostnú skupinu hu

dobnfkov, využíva júcu dobové rockové idiómy - tzv. Novú vlnu, punk či 
industriál, ktoré však (rovnako oko seba samých) nebralo vážne. Obsade

nie tvorilo .,rotujúce", aktuálne osadenstvo štúdií bratislavského rozhlasu: 

Martin Burlos (hudba, spev, gitara, basgitara, klávesové nástroje, xylofón). 
bosgitoristi Peter Smolinský o Ivan Bu rios, hráči no bicie Ivan Jombík, laco 
Villányi, Jaro Rozsívol o Miro Okáľ, sporadicky Jozef Hanák (harmonika, 
trúbka). rudovít Krajčovič (saxofón). Pavol Motis (gitara) o i. 

Z potreby vymaniť so z vtedajšej loojálnej klišéovitosti slovenského popu, 
vyprázdnenosti art-rocku či z pózerstvo nezmyselnej doktríny socialistické
ho realizmu v tzv. vážnej hudbe nahrávali Moťkovio Burlosove cielene 

priamočiare, (zdanlivo) infantilné, zároveň však žánrovo o štrukturálne 
invenčné piesne . .,Ventilovali" so v nich frustrácie generácie .,Husákových 

detí". Texty Martino Burloso, laco Villányiho, Jaro Rozsívolo, Jána Pečeňá
ko či Jozefa Slováka vedome rezignovali no vyprázdnenosť .,nadčaso

vých" tém či orne mentálny hommelovsko-peterojovský poetizmus, aby mohli 
pocit mizérie obyvateľo bývalého .,východného bloku" vyjadril' inak. Ver

bálny svet Moťkov osciluje no pomedzí jasných narážok (s existenciálnym 
podtextom) no vtedajší režim (Železné klietky). kritiky malomeštiackeho 

zahnívania (Hrochy) ož po pubertálne .,vyšinuté" (sebo)reflexie absurdít 
moťkovského (v danej poetike rozumej ľudského) údelu (Rakovina, Nemô

žem dlhšie) . Napriek skutočnosti, 

že počet živých vystúpení Mať
kov nepresiahol jednu desiatku 

o ich nahrávky so šírili len tichou 
poštou somizdotu (jediné výbe
rové LP Moťkovio bolo, tok oko 

napokon všetky oficiálne zvuko

vé nosiče SHA , publikované ož 
po roku 1989). našlo ich tvorbo, 

plná dobu vystihujúcich porade-
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MB: .Odporné no tom období 
o zreime i no samotnom termí
ne alternatívo bolo, že človek 

bol vtedoiším politickým systé
mom vlastne do niečoho dotlo-
čený, len preto, že chcel robi( 
niečo normálne, hoci so to nie
komu zdalo príliš nekonvenčné. • 

xov široký ohlas. Stalo so chtiac-nechtiac prvou, zo spätného pohľadu 

očakávanou lastovičkou toho, čo poniektorí nazývajú SHA. 

Po pozvoľ nom rozpade Mot'kov o kontinuálnej práci no rôznych expe
rimentálnych orchestrálnych o komorných kompozíciách (Logika kriku, 
Decrescendo, Simultánne kvarteto o i.) Burlos spolupracoval o. i. s muzi

círujúcim výtvarníkom Ivanom Csudoiom o po istom čase oj s ďalšími hudob

níkmi vo svojej novej skupine Ospalý pohyb. 
Duo Csudai-Bu rias, inšpirované pravdepodobne niektorými projektmi 

Briono Ena o Roberto Frippo, so venovalo zopÍňon iu bieleho miesto vo 

vtedajších súradniciach slovenskej hudobnej scény - svojrázne poňotému 
ombientu. Csudoiove rozplývavé, pritom však koherentné o pokojné pies
ne napríklad z cyklu 9 Easy Pieces And Other Songs ( 1989, 1991) odel 
Burlos do sofistikovoného oronžérskeho šotu úsporných rytmov, nevtiero

vých syntetizátorových plôch, ole i subtílne bizarných gitarových skíc o riffov. 

Výsledkom ich etapovitej (vlastne dodnes neuzotvorenej) kooperácie sú o j 
ďalšie projekty Block And White Dreoms ( 1993). Dovebot o Double Flome 
(oba 1998) či Half ( 1999). ktoré nik, kto so u nás zaujíma o tento neprvo

plánový druh hudby, nemôže obísť. 

Kombináciu kolektívne vytváranej ombientnosti o kontrastnej sónickej 
brutality predstavovalo skupino Ospalý pohyb (Sieepy Motion, resp. 
tiež Zabudnutý ohyb; 1988-1996). Vo svojej dobe išlo no Slovensku azda 

o jedinú reakciu no agresívnu tzv. noise improvise music, ktorú vo svete 

reprezentovalo skupino Naked City Johna Zorno, pričom neopúšťalo pól 
burlosovsky minimalistickej pesničkovej polohy. Okrem Burlosovho multiin

štrumentálneho zástoja tvorili zostavu Ospa
lého pohybu Daniel Baláž (bicie, preporovo

né gitary, čembalo, .,hrncový" xylofón) o lu
cio Piussi (spev, Ao uto). No kompaktnom disku 
(kompaktnost' ktorého Bu rios poňal koncepč

ne roztriešt'ujúco) nazvanom príznačne Bro
ken ( 1993) so oko hostia no klávesových 

nástrojoch mihli oj Ivan Csudai, Peter Zagar 
o Mikuláš Škuta. Príznočnosť titulu bolo daná 

oj odkazom k názvu ďalšieho zoskupenia 

Vitebsk Broken ( 1992-1994). ktoré vzniklo z popudu Martino Burloso 
o Petra Mochojdto v kooperácii s niektorými hráčmi Ospalého pohybu. 

Jeho priestor bol spočiatku vymedzený rozvíjaním modelu hlukového 

indeterminizmu, ktorý transponoval do hudobných tvorov fenomény (nie
len) civilizačného chaosu o násilia. Vzorky de(kon)štruktívnych štruktúr sú 

len v dvoch fragmentoch zafixované no spomínanom CD (Boozgli, A Shy 
Boy With A Knife). o dokonca i no jednej z kompilácií experimentálnej hud

by Chrisa Cutlero no Recommended Records z polovice 90. rokov. Po 
personálnej redukcii Vitebsk Broken ",en" no autorskú dvojicu Burlos-Mo

chojdík vznikli projekty V Nebi o Kľak (oba 1994) - v druhom z nich je 
zhudobnené výborná, krajne expresívno poézia Jána Ondruša. 
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Po všeobecnej kulminácii bizarných "bigbítových" alternatív na prelo- kých a morfologických popisov Burlasovej poetiky pomenovala Yvetta Ka-

me 80. a 90. rokov v bývalom Československu (súčasťou ktorej sa stali aj janová. 

uvedené aktivity). prestáva Martin Bu rias postupne vynakladať energiu na Silnejúci pocit alienizmu (ktorý Martin Bu rias taktiež neberie smrtel'ne či 
udržiavanie svojich alternatívnych skupín. V poslednej dekáde 20. storo- sebaspytujúco vážne) je prítomný aj v jeho cl'alšom kolektívnom piesňovom 
čia sa venuje skôr tvorivej participácii na činnosti .-- -----------------, projekte Dogma ( 1999-2002). Spoločne s [u-

novozaložených hudobných telies svojich kole- naťkouia 1982-1986 bomírom Burgrom (ex-Ali Ibn Rachid, Stoka). lu-
gov a predovšetkým svojej elektronickej (počíta- ciou Piussi a Danom Salontayom (Dlhé diely, Ne-

čovej) a kompozičnej tvorbe. u ropa) sa vracia k "mat'kovsky" obnažujúcej, ne-
Burlasovi bolo vždy vlastné postmoderné štý- raz šokujúcej strohosti (Problém, Tupé údery, ku 

lové "chameleónstvo" a heretické traverzovanie ktorým natočil videoklip Martin Šulík). využíva-

" nízkymi" aj "vysokými" hudobnými sférami. Pre- júc i starší materiál (Pomalé slová). Dogmu a jej 
to neprekvapuje, že sa autorsky podiel' a na pro- CD Dilema ( 1999) možno priradiť ku všetkým 
filácii viacerých novovzniknutých telies: Trans- spomínaným hudobným "kratochvíl'am" Burlasa, 
music Comp. Milana Adamčiaka, Michala Mu- ktoré však tvoria neodmyslitel'nú, hodnotovo in-

rína a Petra Machajdíka, angažujúcich i hudob- tegrálnu súčasť celej jeho tvorby. 
ných amatérov (pars pro toto Hexenprozesse, Z nedávnych neutíchajúcich Burlasových Ivo-

historické obrazy o inkvizícii pre množstvo do- rivých aktivít spomeňme eponymné projekty fe-

mácky vyrobených akustických a elektronických mini Frost ( 1999-2000). Azachronic, Euroobal 

nástrojov, sekeru a bábku s kečupom). súboru (oba 2001) alebo nekonvenčné operné kusy 
Novej hudby VENI Daniela Mateja (revidova- Údel a Wittgenstein. Boli skomponované pre Zdru-
ná Hudba pre Roberta Dupkalu, Z môiho života, ženie pre novú operu (2000). ktoré spoluzakla-
Kríž a kruh, Zavesené žily) . Ten spolu s Mare- dal "z nedostatku možností realizova( súčasné 

kom Piačekom inicioval aj vznik zoskupenia im- divadelno-hudobné, resp. operné tvary bez kom-
provizovanej hudby VAPORI del CUORE, promisov, ktoré prináša spolupráca s veľkými 

v ktorom Burlas pôsobí do dnešných dní. opernými o divadelnými scénami" (citát z webovej stránky www.volne-

V kontexte Burlasovej skladatel'skej erudície tvorí osobitnú kapitolu elek- zdruzenie.host.sk). Ako host' sa so Zdenkom Plachým a Hansom W. Ko-

troakustická, resp. počítačová hudba. Pripomeňme len, že už roku 1979 chom autorsky spolupodiel'al aj na kontroverznej opernej Árii k nezaplacení 
získal za kompozíciu Hudba pre modrý dom v Národnom divadle v Prahe (2002). na nahráv-
uznanie a j v zahraničí (Varčseho čestné uzna- kach skupín Bezmocná hŕstka, Free Faces, ako 

M B: "Po roku 1989 sme naivne verili, že nie). čo ho predurčilo využívať elektronické a di- aj na tvorbe hudobnej zložky DVD Zvliekanie 
médiá konečne prinesú demokraciu a sku-

gitálne technológie in akostným spôsobom (para- z kože, výtvarného cyklu Doroty Sadovskej. 
točnú kultúru. Keby nám vtedy bol niekto 

doxne v uvedenom období bol krititikom Igorom Ak sa vrátim k otázke z podtitulu tohto člán-
povedal, že tu bude len sedem komerčných 

Bergerom obviňovaný z plytkého konjunkturál- ku, je zrejmé, že stavo( pomník Martinovi Burla-
rádií, z ktorých každé bude hra( tú istú 

neho hedonizmu). Jeho prístup k vyjadrovacím sovi ako zaslúžilému "alternatívcovi" by nemalo 
Madonnu a Michaela Jacksona, tak by sme 

prostriedkom tohto druhu hudby je cenný s ohl'a- zmysel. Doceniť význam jeho pôsobenia na sla-
d h 

sa boli smiali, že by to bol zase .komuniz-
om na transparentnú tematizáciu ic samotné- venskej hudobnej scéne nemožno len v súvislosti 

mus". To sa však stalo skutočnosťou, čo ;e 
ho zmyslu (,,elektronikou o elektronike" ). zvlášť so spoločensko-kultú rnou limitovanost'ou a vág-

;eden z naiväčších .divov", ktoré naša ge-
vo veku globalizačného supermarketového kon- nost'ou dobového pojmu hudobná alternatíva. 

nerácia zažilo . 
zumu. 

Burlas sa napríklad pohráva so semiotikou reči 

gýčových syntetických produktov hudobného priemyslu, parodizuje "ne
obmedzené" možnosti počítača a recykluje aj zvukové prejavy jeho poru

chových stavov. Na druhej strane ho využíva ako nástroj subtílnej výrazo
vej viacvrstevnatosti. Príkladom burlasovského postoja .,trucu" a " robenia 
schválností" je štylizovaný projekt martin burlas ( 1996). Siaha v ňom (pre 

niekoho) k úplnému suterénu hudobnej profánnosti - sterilnému hard
technu či timbrovému koloritu videohier a hracích automatov. Nejde pritom 

o žiadny ironicky moralizátorský manifest, ale o koláž kvázi enovských 

nálad a imitácií " tuc-tuc" rytmov, jung le slučiek so zámerom hudobne i slovne 
artikulovať borchetovskú úzkost' z (už pomaly nudne) permanentných 

stresov a neistôt, existenciálne tenzívne stavy "depresie, nenaplnenosti, 
vnútornej prázdnoty, manipulácie", ako ich v jednom z výstižných estetic-

Burlasove provokujúce hudobno-umelecké inicia-

tívy, ktoré sa v malom priestore (vývojovo tradič
ne sa oneskorujúcej a lokálne sebastrednej väčšiny) slovenskej hudobnej 

komunity vždy vnímali a doposia!' vnímajú alternatívne, ju svojou kvalitou 
presahujú v každom smere. Presvedčiť sa o tom budeme môcť aj na pripra
vovanom profilovom CD, prinášajúcom výber z jeho komornej hudby v novej 
interpretácii telies Musica Aeterna, Opera Aperta a Solamenti Naturali, 

výber z árií Údelu s Norou Beňačkovou ako i vzoriek z počítačovej hudby. 

www.martinburlas.host.sk 

JuLO FuJ AK 

Text vznikol v rámci úlohy výskumu o vývojo "Civilizačno-kult ú rne procesy 

v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti" prierezového štátneho programu 

výskumu o vývojo "Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti". 

~ MARTIN BURLAS • VÝBEROVÁ DISKOGRAFIA 
" 

Maf'kovia: 1982 - 1986, Zoon Records 1991 
Hudba pre Roberta Dupkalu, VENI, Globus 
International 1990 
Sleepy Motion: Flowers of Exhaustion, Glo
bus Internationa l 199 1 
Ivan Csudai, Martin Burlas: 9 Easy Pieces 
And Other Songs, Zoon records 1992 
From My Life, VENI ensemble, SHF 1992 
Sleepy Motion: Broken, Zoon records 1993 
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7th Day Record, De prolundis 111, Hudobný fond 
1994 
Agony, Opus 1995 
Sleepy Motion, GA 1994 
Martin Burlas, GA 1995 
Ivan Csudai, Martin Burlas: Double Flame, 
IC RECS 1998 
Ivan Csudai, Martin Burlas: Dovebat, IC 
RECS 1998 

Ivan Csudai, Martin Burlas: Half, IC RECS 1999 
Dogma: Dilema, Mediálny inštitút 1999 
Martin Burlas: Femini Frost, e. p. 1999/2000 
Martin Burlas, Šína: master&margaret, Sln
ko records 2001 
spectrofobia -eur-bal, e. p. 2001 
azachronic, e. p. 2002 
13 for clarinet and string trio, Opera Aperta: 
Post-min ima! set, Mediálny inštitút 2002 
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MODULÁCIE 

BANO 
10. MÁJ, BABYLÓN KLUB, BRATIRAVA 

V biblickej histórii sa Babylon vyznamenal nie príliš pochvalne a dod_nes 
je symbolom povýšenectva, nadradenosti a následného chaosu. Ces

ko-slovenský Babylon naopak zaplnil v dejepise klubového života sloven
skej metropoly zatiaľ síce len prvé stránky, tie však nepôsobia ako stránky 

z ustráchaného debutu. V priebehu dvoch mesiacov bola možnosť zažiť 

výnimočné zoskupenie llustrostratosphere okolo speváka Dano Bártu, fol
krockový crossover Vlastu Redla, nespútanosť trio -123 minul, ale aj fun

kovú smršť Living Colour, či rap-hiphop v podaní Arrested Development. 
Mike Stern sa na Slovensku predstavil v roku 1987 ako člen skupiny 

Michaela Breckera. Jeho májové vystúpenie v Bratislave by snáď mohlo 

byť prísl'ubom zaujímavo riešenej širokospektrálnej dramaturgie klubu. Stern 
patrí k štvorici nielen generačne, ale aj východiskovo spriaz

nených kolegov gitaristov. Vo vymedzenom teritóriu sa dnes 

na opačných póloch pohybujú premýšl'avý Bill Frisell a čím 

ďalej hravejší John Scofield. Súčasné projekty skupiny Pata 
Methenyho sa od pôvodnej smernice vychyľujú komerčnej
ším a konzumovatel'nejším smerom. Hudobné vyzrievanie 
Sterna - zástupcu poslednej generácie .. hudobnej školy" 

Milesa Davisa, najviac poznamenali šesťdesiate roky 
a hudobníci odchovaní no chicagskom blues: B. B. King, Jimi 

Hendrix, Jeff Beck o Eric Clapton so skupinou Cream. K jaz
zu začal viac inklinovať na Berklee College of Music 

v Bostone v spoločnosti nekonvenčných spolužiakov Frisel

la, Goodricka, Abercrombieho, Methenyho ... Popri spolu
práci s dobovou muzikontskou elitou sa môže pochváliť oj 
sólovou kariérou a tuctom albumov. 

No cestách je Mike Stern prakticky neustále, destinácie 
pripomínajú ťahy pri nevydarenej šachovej partii: dva veče

ry pred slovenskou metropolou hral v rakúskom Innsbrucku 
a talianskom Triesle, nasledovala Ostrava, Paríž, Bazilej ... 

Podporo aktuálneho albumu 
These Times (ESC, 2004) 

začalo v januári spolu s Den
nisom Chambersom, Richar
dom Bonom o Bobom France

schinim. Excelentnú zostavu 

po niekoľkých týždňoch no· 
hradila ešte exkluzívnejšia 

s rytmikou Victora .. Lemonte" 
Wootena o Dava Weckla . 

Koncom apríla sa hviezdne 
obsadenia eliminovali o eu
rópske turné pokračovalo 

s Fronceschinim o rytmikou 
Alain Ca ron - Lionel Cordew. 

Saxofonista Bob France
schini hrával v minulosti s la

tino o salso umelcami (Willie 
Colón, Armondo Rodriguez, 

Tito Puente). No pódiu so snažil byť Sternovým rovnocenným partnerom, 
no napriek hutnému tenorsaxofónu som chvíl'omi nadobúdal dojem, že 
komunikácie je akosi priveľa. Vzácnejšie o z tematického hľadisko ucele-
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nejšie boli triové pasáže 
s jeho absenciou. No dru· 
hej strane len vďaka ďal
šiemu sólovému nástroju 

sme moli viacero prnežitos
tí sledovať lídra oko fan

tasticky citlivého sprievod

ného hráča. Jeho podkla

dom nechýbalo harmo
nická vynaliezavosť a non
šolontná rubátovosť. 

Množstvom tónov nešetril virtuózny basgita
rista Alain Ca ron . V kanadských boroch vraj 

hrával už od svojich jedenástich rokov, absol

voval bostonskú Berklee o osudovým so pre
ňho stalo stretnutie s gitaristom o producentom 
neskoršieho zoskupenia Uzeb - Michelom 

Cussonom. S M ikeom Sternom so no pódiu 
stretáva už niekol'ko rokov. Coronovo šesť

strunová bezprožcová basgitara (kanadský 
výrobco George Furlonetto) s dutými okustic· 

kými komorami v tele malo skutočne subtílny 
kontrabasový zvuk, nie príliš šťastná však bolo 

jeho syntetická modifikácia v záverečnom sóle. 
Bubeník Lionel Cordew predviedol poctivú 

(oj keď tvrdú) údernosť. 

Štvrt'hodinovým introm bolo titulná kompo
zícia z albumu Play. Témo molového blues 

v zahmlenom (pre Sterna charakteristicky deloyom mierne oneskorenom) 

zvuku so osamotene prelínala so stoccotovitou rytmikou. Spoločníka pre 

hutnú (čiastočne so zlievojúcu) konverzáciu našlo v robustnom zvuku Bobo 
Franceschiniho. Z aktuálneho a v rámci večera niekoľkokrát propogovo
ného albumu dostalo priestor trojica kompozícií. Úvodný ChaHer s exoticky 
znejúcim melodickým potternom odráža Sternovu inšpiráciu melodikou 

stredného Východu (konkrétne slávnym pakistanským spevákom Nusrat 
Fateh Ali Khanom). Šírka a rozvláčnosť nádhernej balady Avenue B umož

nila sólistom dostatočne kulminovať. Spomienkou na nedávno zosnulého 

spoluhráča a priateľa nebola ponuré melanchólia, ale svetlá a pravidelne 
pulzujúce Remember for Bob Berg. Sternovým poznávacím znamením bola 

nielen špecifická .. zahmlená" zvukovosť, ale aj dravosť a, samozrejme, 
prirodzená muzilalita umožňujúca nachádzať správny pomer medzi dra
vosťou a citlivosťou. Dianie na p(>diu by so inak dalo nazvať agresívnym 

v najpozitívnejšom slova zmysle. 
Po hodine a pol vyhlásil kapelník štvrťhodinovú prestávku, počas ktorej 

neúnavne podpisoval CD, ktoré predával zástupca nemeckého labelu 
ESC pod pódiom. O nosiče s majstrovým autogramom bol nevídaný záu

jem. Žeby správny pomer muzikality a zmyslu pre hudobný business? 

PETER MOTYČKA 
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MODULÁCIE 

TER PROPHEH H IROMI E6 WAll -
DRUHÝKRÁT 

22. APRÍL, J\4 - NULTÝ PRIE~TOR-, 8RATIRAVA 

K edícii Rodicol Jewish Culture vydovotel'stvo 

T zad i k so dopracuje pravdepodobne kaž

dý, kto pátra po presohoch tradičnej židovskej 
hudby o klezmeru do moderného (či možno lep
šie postmoderného) hudobného sveto, kde so 
nosí multižónrovos( neortodoxný prístup k tra

dičným hodnotám, originalita či nekonvenčnosť. 
Pod .,ochrannou" známkou Radicol Jewish Cul

ture sa dnes skrýva niekoľko desiatok rôznoro

dých projektov, siahajúcich od svojsky poníma
ného pesničkórstva, cez osobité inštrumentálne 

modifikácie klezmeru až po prejavy inšpirované 
jazzovou či rockovou avantgardou. K tohtoroč

ným prírastkom edície patrí oj projekt jazzovo
klezmerovej soxofónovej 

legendy Grega Walla 
s názvom Later Prophets, 
o ktorého pozoruhod
nosti sa mohli no bratislav

skom koncerte v klube A4 
presvedčiť oj tí, čo nemali 
doteraz možnosť kon

frontovať so zoči-voči 

(alebo zuši-vuši) s pestrou 
a inšpiratívnou scénou 

.,novodobej" židovskej 

hudby. 
Greg Wall patrí od 

konco 70. rokov k ve
dúcim postavám židov

skej hudby a býva paso
vaný zo jedného z prvých 
hudobníkov kombinujú

cich židovskú hudbu s jozzom. Bol lídrom via

cerých zoskupení (Greg Wall Troika, Greg Wall ' s 
Unity Orchestra) o spolu s Frankom Londonom 
zakladajúcim členom skupín Hosidic New Wave 

o Wall/London Bond. Programový album Later 
Prophets, inšpirovaný starozákonnými textami 

proroka Ezechiela, je nielen Wollovým líderským 
debutom vo svetoznámom vydavotel'stve Johna 

Zorno ole oj debutom jeho nového trio s vy
naliezavým izraelským klóvesistom Shoi Bacho

rom o vyhľadávaným klezmerovským bubeníkom 
Ao ronom Alexandrom (okrem pravidelnej spolu
práce s Gregom Wollom koncertoval napr. so 
slávnymi Klezmotics či Frank London's Klezmer 

Brass All-Stars). 

Bratislavský klub A4 bol svedkom koncertnej 

premiéry repertoáru skupiny, vychádzajúceho 
z archaických synogogólnych spevov, voľne 

.,prerozpróvoných" moderným hudobným jazy
kom, ktorý v súlade s dobou nešetrí aktuálnymi 
zvukovými oni výrazovými prostriedkami, elek
troniku nevynímajúc (i keď relatívne striedmu). 
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Pestrú paletu nálad, korešpondujúcich s posol
stvom bibl ických tém, výrazne dokresl'ovol Shoi 

Bachor svojimi nekonvenčnými klávesovými par

tami. Ich charakteristická expresivita o pestrá syn
tetická zvukovosť so oko poznávacie znamenie 
niesli celým koncertom o dodávali punc originali

ty oj tradičnejším hudobným momentom. Jedno
duché, l'udovejšie znejúce témy formulované te

norsoxofónom so striedali s ombientnými lyrický

mi rubotomi o expondujúcimi improvizáciami 

končiacimi neraz vo vypätých, takmer free-jaz
zových polohách. Wollovu brilantnú techniku pre
verili oj dlhé soprónsoxofónové špurty (inak ty

picky klorinetové) prevetróvojúce v závratných 
tempách zákutia kl'ukotej 

klezmerovskej melodiky. 
Aoron Alexander so oko vn~ 

mový partner bubenícky 

adekvátne vyjadril ku kaž
dej nostolenej výzve. Vše
stranný talent mu dovoľoval 

plasticky dotvárať rytmický 
koncept o okróšl'ovoť ho 

tvorivo bez okatých rutin

ných postupov. Kde so to 
ole žiadalo, mol poruke 

i tradičné, štýlovo čisté vzor
ce. Schopnosť nachádzať 
zdravý i keď vždy individu

álny pomer medzi tradíciou 

o modernou (s jemným ná

dychom jozzovej avantgar
dy) so zračilo v prejave 

všetkých zúčastnených. 
Newyorská scéno blízko vydavateľstvu T zo

di k so navonok javí oko samostatný kultúrny feno

mén s vlastnými normami. Ani moderné využitie 
somplov o elektroniky tu nepodlieha zažitým mód

nym stereotypom o výrazne so líši napríklad od 
bežného európskeho ponímania. V hudbe Gre

go Wollo nie sú (o oni no koncerte neboli) príle

žitostné nosomplovoné podklady efektnou zvu
kovou kulisou oni zdrojom kvázi jozzového bea
lu. Plnia skôr funkciu samostatného výrazového 
prvku (ovládaného zvukovým majstrom). vstu

pujúceho do nevšedných súvsťožností s impro

vizovanými partami jednotlivých nástrojov. 
Amerika je dnes vnímaná predovšetkým oko 

vel'moc jozzového moinstreomu (toho moderné

ho i konzervatívneho) o plastikového smooth-jaz

zu. Mnohé však naznačuje, že je stále nosite
ľom oj progresívnejších impulzov. Nezanedba
teľný potenciál so skrýva oj v snaženiach zastre

šených edíciou Rodicol Jewish Culture, ktorých 
súčasťou je oj Greg Wall. AUGUSTÍN REBRO 

Celosvetový úspech, s akým so stretol mi 

nuloročný debutový album Another Mind 
dnes 25-ročnej japonskej klaviristky o sklodo
tel'ky Hiromi (celým menom Hiromi Uehoro). 
nepatrí ku každo

denným javom. 

Reakcie v tlači ne

skrývali údiv nad 

energickosťou o 
.,atletickými" hráč
skymi schopnosťa
mi útlej interpre

tky, nešetrili po

vzbudzujúcimi 
prívlastkami o vy

sokými .,bodový-

mi" hodnoteniami, 
čo so nakoniec v nemalej miere podpísalo oj 
pod vysokú komerčnú úspešnosť albumu (v Ja

ponsku zaznamenal koncom roko .,zlotú" pre
dojnosť). Hiromin druhý album Broin je preto 

viac oko očakávaný. Po vyše roku so táto mla

dá chrónenkyňo Ahmodo Jomolo predstavuje 

s ôsmimi novými pôvodnými kompozíciami. Zo 
členov svojho nového trio si vybralo spolužia
kov z Berklee College - basgitaristu Tonyho 
Greyo (ktorého oko hosť alternuje v troch 

skladbách legendárny basgitarista Anthony 
Jackson) o slovenský bubenícky talent Marti

no Valihoru (o jeho koncertnej spolupráci 

s Hiromi so už dlhšie šepká v slovenských ku
loároch). 

Hiromi začalo hrať no klavíri oko 6-ročnó. 
Ako 14-ročnó vystupovalo s Českou filharmó
niou o o tri roky neskôr s Chickom Coreom. 

V Japonsku so niekoľko rokov živilo kompono

vaním reklamných jinglov pre Nissan o ďalšie 

veľké japonské spoločnosti. Roku 1999 so v sú
vislosti so štúdiom no Berklee College of Music 

v Bostone odsťahovalo do Spojených štátov. 
K jej pedagógom patril aj kontrabasový vete
rón Richard Evans, u ktorého študovalo aran

žovanie. Evans koprodukovol album Another 
Mind spolu so svojím dlhoročným priateľom 

o spoluhráčom AhmodomJomolom, ktorého H~ 

romin talent oslovil notol'ko, že so rozhodol 

osobne dohliadať no jej umelecký vývoj. Hi ro
mi patrí k hudobníkom, ktorí so nebránia inšpi
rácii z akéhokoľvek zdrojo. Samo hovorí, že 
so necháva inšpirovať každým, kto .,má veľa 
energie", pričom môže ísť o Franza Liszta či 

Oskara Petersona rovnako oko o Dream The

aire alebo King Crimson. Rôznorodosť o široký 

žánrovo-výrazový záber je príznačný oj pre 
album Broin, ktorý vyšiel koncom mája v spoloč
nosti Telarc tiež v multikonólovom formáte 

SACO. 
www. hiromimusic.com GR 
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RECENZIE CD 

KLASIKA 

H ARRY P ARTCH 

U.S. H IGHBALL 

KRONOS QuARTET, DAVID B ARRON 

Warner Music/Nonesuch 2003, 
7559796972 

ho skúmania; niet tu syntaxe, 
niet dvanástich tónov tem pero
vaného ladenia, niet formálneho 
rámca. Je to voľný prúd podvedo
mia, jednotlivé vety sú zreťazené 
bez očividnej línie, sú to vlastne 
autentické výroky tulákov, ktoré 
si Partch na ceste zapísal. 
Jedným z mála záchytných 

w bodov sú opakujúce sa absurdné 
rýmy vytvorené z názvov miest 

Kro nos Quartet vydal pri 
príležitosti 30. výročia svojej 
existencie tri disky, každý 
s jednou skladbou: Sláčikové 
kvarteto č. 4 od Peterisa Vasksa 
(recenzia vyšla v HŽ 5/2004), U.S. 
Highba/1 od Harryho Partcha 
a Lyrická suita od Alba na Berga. 
Výber má reprezentovať rôzne 
estetiky, ktoré boli súboru vždy 
blízke. 
Takú bizarnú kompozíciu akou je 
Partchova epická pieseň (alebo je 
to melodráma či notovaná 
recitácia s hudobným sprievo
dom?) U. S. Highball som už 
dávno nepočul. Spočiatku som 
nerozumel ničomu . Text je plný 
žargónu, ktorému môže rozumieť 
azda iba rodený Američan, 
faktúra sláčikového kvarteta je 
celkom netypická, povedal by 
som, že kvarteto je tu .,znásilne
né" v mene nejakého vyššieho 
cieľa. Veľa však objasňuje 
zasvätená a prenikavá štúdia 
Boba Gilmora, priložená k CD, 
a slovník tuláckeho slangu. 
Námetom skladby sú totiž 
Partchove vlastné zážitky, keď sa 
roku 1941 vydal na cestu 
z Carmelu v Kalifornii do Chicaga 
v Illinois. Zámerne si zvolil 
dobrodružný spôsob cestovania -
nasadal na nákladné vlaky 
a viezol sa takým tempom a po 
takej trase, akú určovali železnič
né spoločnosti. Stal sa jedným 
z tisícov amerických hobos, 
tulákov, ktorí sú večne n·a cestách 
a sem tam si privyrobia na 
najnutnejšie osobné veci. 
Sloveso high ball označuje vlak 
rútiaci sa plnou parou vpred. 
Samotná hudba sa vymyká 
bežným kritériám muzikologické-
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a štátov: Carmel - California-el, 
Colfax- Californi-ax, Lovelock
Neva-dock, North Platte- Nebras
katte atď. V duchu Partchovho 
radikálneho odklonu od akejkoľ
vek hudobnej tradície (dospel 
k nemu po tom, čo si prečítal 
Helmholtzov spis o akustike) táto 
hudba nikdy nedospeje 
k vnímateľnej hierarchickej 
štruktúre, ale zachováva si akúsi 
bazálnu .,telesnosť" . Ak teda 
Partch napodobňuje reálne zvuky, 
nerobí to cez umelú mriežku 
tem perovaného ladenia, ale 
využíva mikrointervaly či plynule 
sa meniace tónové výšky 
a prirodzené ladenie. 
Treba spomenúť, že Partch 
skomponoval skladbu pôvodne 
pre hlas a upravenú gitaru. 
Kro nos Quartet si jej úpravu 
objednalo u Ben a Johnstona. 
Hoci je jasné, že to bol šťastný 
nápad, ktorým súbor zabezpečil 
skladbe oveľa širšie publikum než 
mala doteraz, nedá mi nezapo-
chybovať, či počujem to, čo 
Partch napísal. Aj úprava 
Hendrixových gitarových 
extravagancií v podaní Kro nos 
Quartet je zaujímavá, ale Hendrix 
to nieje. O tom, že súbor podáva 
štandardne vynikajúci výkon, 
netreba vari ani hovoriť. Títo 
hudobníci vedia, že Partchova 
excentrická hudba sa dobre snúbi 
s ich excentrickým imidžom, ale 
dôležité je to, že ich imidž má 
solídny základ v interpretačnej 
brilantnosti. 

J A Z Z 

GABRIEL JoNÁš l MATúš JAKABČIC l 
ROBERT BALZAR 

TRIO '04 

Arta 1991/2004, F1 0121-2 

Gabriel Jonáš je bezpochyby 
jedným z najvýznamnejších 

gcabriel jonáš 
mcatúš jcakGbčic 
robert belzcar 

trio'04 

hudobníkov česko-slovenskej 
hudobnej scény. Výnimočnosť 
jeho osobitého a energického 
prejavu sa formovala 
v nespočetných kooperáciách 
a dnes je možné s určitosťou 
prehlásiť, že prerástla aj domáci 
kontext. Od mladíckeho 
pôsobenia v newyorských 
kluboch, odmietnutých štipendií 
bostonskej Berklee College of 
Music, Musikhochschule v Grazi, 
ale napríklad aj roly basgitaristu 
(!) v silne progresívnej a dobovo 
úspešnej skupine Gattch 
uplynulo tridsať rokov. Aktuál
nosť a esprit jeho súčasného 
prejavu nemôžeme chápať len 
ako samozrejmosť vyplývajúcu 
zo širokospektrálneho rozhľadu , 

ale najmä ako zúročenie 
rozmanitých muzikantských 
a osobných životných etáp. 
Úsporné komorné zoskupenia (z 
hľadiska kvantity) preferoval 
Jonáš počas celej svojej kariéry, či 
už išlo o duá 
s multiinštrumentalistom Jirím 
Stivínom, klaviristami Emilom 
Viklickým, Jánom Hajnalom, 
talianskym klarinetistom 
Gabriellim Mirabassim, kontraba
sistom Robertom Balza rom alebo 
gitaristom Matúšom Jakabčicom. 
Jednotlivé duá s posledne 
menovanými dali podnet 
k vzniku tria, ktorého nahrávka 
Far and Yet Near (ARTA, 1991) sa 
stretla s veľkým ohlasom. Nešlo 
o koncept eliminácie tradičného 
kvarteta, primárnou ideou bolo 
predstaviť koncepciu troch 
rovnocenných nástrojov. Pod 
názvom Trio '04 vychádza 
remastrovaná reedícia tohoto 
titulu obohatená o dva bonusové 
tracky. Zavádzajtl:e označenie 
Trio '04 považujem zo strany 
vydavateľa za značne nekorektné, 
pretože až na bonus tracky ide 
o trinásť rokov starú nahrávku 
známu pod pôvodným názvom. 
Nič netušiaci zákazník tak môže 
ľahko prísť k .,novému" titulu, 
ktorý už jeho fonotéka dávno 
obsahuje. Na druhej strane cel-

kom výstižné nie je ani označe
nie trio- väčšia časť skladieb je 
totiž realizovaných len v duu. 
Snáď budú producenti pri nasle
dujúcich tituloch pozornejší. .. 
Úvodná Jonášova Touches 
prezrádza ľahkosť autorovej 
brilantnej klavírnej techniky 
a tematickú sviežosť. Balzarov 
kontrabas nespÍňa len úlohu 
sekundanta, ale vďaka svojej 
pohyblivosti je samostatne 
nezávislým melodickým 
spoločníkom. Práve vzájomná 
konverzácia Jonáša s Balzarom je 
najvzrušujúcejším spojivom 
celého albumu. Ľahkosť sa 
čiastočne začína vytrácať až 
následnou premenou dua na trio 
v Jobimovej sambe Waves. 
Niektoré z ponúkaných autor
ských tém sa Gabovi Jonášovi 
osvedčili v predchádzajúcich 
projektoch: Far and Yet Near 
a Tail na kvartetových Impresiách 
(Opus, 1978), Tail a Song for 
Sandra na sólovom Centie Rain 
(Opus, 1990), alebo rovnako na 
neskoršom koncertnom Gabo 
Jonáš Quartet Live (Slovenský 
Rozhlas, 2002). Titulná kompozí
cia predkladá hudobnú myšlienku 
nie zvyčajným tradičným 
spôsobom jednoliateho 
a kompaktného rezultátu, ale 
skôr ako prepletajúce sa 
a prelínajúce pletivo drobných 
motívčekov. Matúš Jakabčic 
nezapiera (hudobnoteoreticky 
síce dokonalý, ale ľudsky mierne 
chladný) naturel svojej hry 
a ponúka dve témy - Waltz for 
Afka a ako bonus dve verzie 
skladby Little Bossa. Nahrávku 
dopÍňajú štyri klasické štandardy, 
pričom Balzarova vitalita vyniká 
v swingujúcom duete Oleo 
Sonnyho Rollinsa a v lyrickej 
rozprávkovej melódii Some Day 
My Prince Will Come Larryho 
Moreya a Franka Churchilla. 
Gitara s klavírom sa nádherne 
dopÍňajú v duete Whisper Not 
Bennyho Golsona, kde by mohla 
byť Jakabčicova gitara učebnico
vým príkladom modálnych 
aplikácií vo vedení sólového 
hlasu. V záverečnej Jonášovej 
téme Song for Sandra je Balza rov 
walking bass nielen základom 
pulzácie, ale aj nositeľom 
kontrastných myšlienok. 
Vydavateľ ošetril reedíciu nielen 
novým plastickejším remasterin
gom, ale aj nádherne jednodu
chým (do edičnej rady zapadajú
cim) papierovým digipackovým 
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obalom. Ten ponúka okrem foto
grafií úprimnú pocitovú reakciu 
na hudbu tria z pera nestora 
jazzovej publicistiky Lubomíra 
Doružku. Komunikácia rozdiel
nych individualít je pre pozorova
teľa inšpiratívna nie pri vzájom
nom prekrikovaní, ale pri snahe 
a ochote hľadať "jednotnú rôzno
rodosť". Gabovi Jonášovi a jeho 
spoločníkom sa takýto priateľský 
trialóg čiastočne vydaril. 

B L U E S 

V AN MoRRISON 

PETER MOTYČKA 

l!U~ ~ 

WHAT S WRONG WITH THIS PICTURE? 

EMI/Blue Note 2003, 593651-2 

frsko je krajina dobrých hudobní
kov, ale Morrison spomedzi nich 
čnie ako kamenný menhir. 
Svojou neopakovateľnou zmesou 
rhythm and blues, jednoduchého 
a silného rockového pesničkár
stva a soulu s írskou melodikou 
potvrdzuje pokrvné puto 
amerického a írskeho folklóru. Do 
svojich piesní vkladá autenticitu, 
úprimnosť, priamočiarosť 

a zrelosť. Morrisonov trademark 
je jasne rozpoznateľný: zvučný 
spevácky prejav s intenzívnym 
nasadením, charakteristická 
melodika a podmanivé aranžér
ske postupy. Významnú rolu 
hrajú dychy (sám hrá aj na 
altsaxofóne) a, samozrejme, 
hammond organ (v jednej 
z najlepších zostáv s ním hral 
organista Georgie Fa me, sám 
velká hviezda). 
Morrison po prvýkrát vychádza 
na osvietenomjazzovom labeli 
Blue No te, ale jazz na albume 
Whaťs Wrong With This Pietu re? 
veľmi nehľadajme. Prvá pomalá 
titulná skladba so sláčikmi 
navodzuje trochu sladkú 
atmosféru, ale inak je album skôr 
zemitý návrat ku koreňom -
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blues, rock and roll, rhythm and 
blues, a samozrejme soulové 
korenie. Väčšina skladieb pekne 
swingovo odsýpa, Morrison, 
o rokjubilujúci šesťdesiatnik, je 
stále neopakovateľný (patrí medzi 
šťastlivca~. ktorým roky 
radikálne nezrezali rozsah hlasu 
ani jeho ostrie). Album znie 
trochu staromilsky, ako zo 
šesťdesiatych rokov, čo je 
sympatické. Len tých nápadov 
akoby bolo pomenej. Osobne mi 
bolestne chýba morissonovská 
"nahorkastá" atmosféra, tá trocha 
nostalgie, ktorú vie Morrison 
navážiť tak jemne aby sa 
neprevážila do gýča á la Chris 
Rea. S takouto silou sa do mňa 
zaprela jedine skladba Even ing In 
lune. Inak sa album počúva 
vcelku radostne, ale osobne ma 
zaujali tak dve-tri piesne
napríklad zaujímavo rytmicky 
vyfrázovaná Mean ing Of 
Loneliness. Ostatné sú trochu 
schématické. A zo schém sa 
nenajem. A keď, tak si ne pochu
tím na fajnovostiach . 
Skupina hrá ako vždy pôsobivo 
a s citom pre celok. Významná je 
rola klarinetu- obyčajného aj 
basového. V skladbe Somerset hrá 
na .,obyčajný" klarinet sedemde
siatpäťročný dixielandový Acker 
Bilk (našťastie, nie dixielandovo) 
a nechýba saxofón (s tým 
Morrisonovým počujeme dva, ale 
Morrison by podľa mňa nemal 
hrať sóla, špecialisti to zvládajú 
lepšie). Dychové sekcie ostrí 
trúbka a medovo farbí krídlovka. 
Dychy aranžoval Morrison a ako 
vždy, znejú pekne. Skvelý je 
,.hammondista" Richard Dunn, 
ktorého majster vytiahol ktovie 
odkiaľ. 

Platňa obsahuje aj milé cover 
verzie známych skladieb- Saint 
James Infirmary, Lightnin' 
Hopkins a Stop Drink ing. V tej 
poslednej Morrison predvádza, že 
je majstrom vokálnej frázy 
a výrazu. 
Van Morrison vydal asi tridsaťpäť 
albumov. Nie každý môže byť 
skvelý, ale tento človek si kvalitu 
zachováva skalopevne aj keď 
priamo neoslní. Pripomína mi 
obľúbeného strýka, ktorý nemusí 
vždy prísť na návštevu celý 
rozjasaný a plný energie, ale keď 
k nám zavíta, vždy poteší. 
Morrison je jednoducho pevný 
akomenhir. 

MARIAN JASLOVSKÝ 

~~~ 

K Nl HY 

ARNoLD ScH6NBERG 

ŠTRUKTURÁLNE FUNKCIE HARMÓNIE 

Hudobné centrum 2003 

Knižná edícia Hudobného centra 
sa vo veľkej miere zameriava na 
vydávanie slovenských prekladov 
významných hudobnoteoretic
kých a estetických titulov 20. 
storočia. Len nedávno tu vyšli 
Hudobná poetika a Kronika môjho 
života od Igora Stravinského 
a dnes máme príležitosť, vďaka 
minucióznemu prekladu Petra 
Zagara, vniknúť do základov 
hudobného myslenia skladateľa, 
ktorého ešte donedávna aj naša 
odborná hudobná obec vnímala 
rozporne. Kniha vznikla redak
ciou Schônbergových prednášok 
z harmónie na University of 
California v Los Angeles, kde 
skladateľ pôsobil po odchode z 
hitlerovského Nemecka v rokoch 
1936-1943 a definitívnu podobu 
jej dal niekdajší Schônbergov 
asistent Leonard Stein v roku 
1969. Stein vo svojom predhovo
re uvádza, že Štrukturálne funkcie 
harm6nie priamo nadväzujú na 

POKRACOVANIE ZO STR. 4 l 

prvé rozsiahle teoretické dielo 
autora Náuka o harm6nii, a dá sa 
povedať, že sú jeho zhrnutím. 
Hoci ide o učebnicu (resp. skriptá) 
harmónie, čitateľ má možnosť 
porovnávať systematiku Schan
berg ovej teórie s konvenciou, 
ktorú nám sprostredkuje tradič
ná, s novými myšlienkami málo 
konfrontovaná výuka. V práci sa 
stretávame s termínmi, ktoré sa 
v našej teórii a analýze ešte len 
budú udomácňovať. Patrí k nim 
napríklad harmonická progresia, 
ktorú Schônberg odlišuje od 
jednoduchej postupnosti akor
dov. Podobne i klasifikácia tóni
nových príbuzností vedie autora 
k použitiu termínu monotonalita, 
vďaka ktorému dnes teória môže 
hovoriť o priamom vzťahu 
harmónie a formy v štruktúre 
hudobného diela. Práve v týchto 
kapitolách možno za Schônbergo
vými definíciami cítiť skladateľa, 
ktorý pred rokmi stanovil zásady 
dodekafónie. Je pochopiteľné, že 
skladateľ chápe teóriu harmónie 
aj ako cestu k vysvetleniu vlast
ných objavov, a preto v Štruktu
rálnych funkciách harm6nie 
nenájdeme zmienku o prostried
koch, ktoré sú objavom Stravin
ského. Drsný súzvuk zo Svätenia 
jari, ktorý sa dá analyzovať ako 
súčasné znenie akordov klam
ného záveru, ako svojská apliká
cia princípov kubizmu v hudbe, 
nemá v Schônbergovom systéme 
miesto. Štrukturálne funkcie 
harm6nie sú autentickým svedec
tvom systémového myslenia 
nemeckej hudby, ako sa prejavuje 
v dielach G. Mahlera, R. Straussa, 
M. Regera a skladateľov druhej 
viedenskej školy. Je dobré, že 
táto kniha u nás vyšla. 

V LADIMíR BoKE S 

sadenia a pod.) a fotografie bukletov. Najvýrečnejším nástrojom 
na detailnú demonštráciu fungovania celého systému je bezplat
ná skúšobná lehota, ktorá je k dispozícii po zaregistrovaní. 

Naxos Music Library je vo svojom rozsahu a zameraní prvým 
projektom svojho druhu a výzvou pre ďalších vydavateľov. Kedže 
zabezpečenie systému knižnice, pochopiteľne, neumožňuje na
hrať do počítača a následne na páliť CD s vybranou hudbou, ne
predstavuje tento spôsob publikovania informácií relevantnú 
hrozbu pre ďalšiu predajnosť fyzických nosičov. Ako študijný ná
stroj je virtuálna hudobná knižnica účinným prostriedkom 
k takmer nelimitovanej možnosti vzdelávania a predovšetkým 
v našich podmienkach môže riešiť akútny nedostatok informácií 
v danej oblasti. Stav archívov našich knižníc, škôl či študovní po 
takomto riešení priam volá. www.naxosmusiclibrary.com 

GR 
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v KLUB ZA ZRKADLOM, 
B R A T l s L A v A K o s l c E ROVNIANKOVA 3, BRATISLAVA 

Ut 1.6. 11.00 

OPERA A BALET SND ŠTÁTNE DIVADLO KošiCE 

Št 17.6. G. Donizetti: lucio di lomme1moor 
Pi 18.6. G. Puccini: Tosco 
So 19.6. P. l. Čajkovskij: labutie jazero 
Po 21.6. T. McNolly: Mojstrovkó lekcia Marie Collos 
Ut 22.6. G. F. Händel: Alcino 
St 23.6. P. l. Čajkovskij: Spioco krósovico 
Št 24.6. G. Rossini: Barbier zo Sevilly 
Pi 25.6. H. leško: Coligulo 
So 26.6. W. A. Mozort: Don Giovonni 
Po 28.6. G. Verdi: Nobucco 
Ut 29 .6. G. Verdi: lo Trovioto 
St 3D.6. G. Bizet: Carmen 

HUDOBNE CENTRUM 

MIR BACHOV PALÁC, ZAČ. l 0.30 H 

Ne 13.6. 
HC v spolupráci so SJXJikom konc. umelcov 
Mário Heinzovó, klavír 
F. Poulenc, K. Szymanowski, R. S<humonn 
Ne 2D.6. 
HC v spolupráci so Spolkom slov. skladateľov 
Eduard lenner, kJovir, Adriono Antalová, horfo, Do-

nielo Kardošová, klavír, ToHono lenkovó, klavír, 
Jozef Sko lepo, hu~e. Ju roj Alexander, violonče
lo, lodislov Fončovič, klavír 

V. Kubička, P. Martinček, l. Konečný, P. Mochojdik, S. 
Hochel 

Ne 27.6. 
Martin Adamovič, violo, Zuzono Suchonovó, kJovir 
l. von Beethoven, l. Hurnik, B. Bortók 

Pi 11.6. Molékonc. štúdio 
Koncert EBU 
l FIATI, V. Roškovó, flouto, M. Šintól, hoboj, P. Mou

rer, klarinet, S. Bicók, logol 
G. Rossini, W. A. Mozart, l. Zeljenka, J. Froncoix, E. 

Bozzo, F. Bridge, J.lbert 
St 16.6. KošHeľ v Mojmírovciach pri Nitre 
Zámocký koncert 
H. Purcell, G. Ph. Telemonn, P. Breiner, Beatles/Svo-

bodo, Anonymus 
št 17.6. Molé konc. štúdio 
D[uN uvódzo ... 
Dtvórocí koncert- Dni ľudovej kultúry 
D[uN, Miroslav Dudik, umel. vedúci, Peter Porničon, 

konc. majster 
St 23.6. Malé konc. štúdio 
Štúdio mladých 
Zwiebel kvarteto, M. Mortonovó-Kormonovó, okor· 

deón, L Born\ el. gitoro, L Brózdilikovó, soprán, 
A. Mudroňovó, klavír 

B. Milokovič, R. Berger, M. lejovo, K. Sorkosjon, 
[. Čekovskó 

Pi 25.6. Veľké konc. štúdio 
letný koncert 
SDSR, Richard Edlinger, dirigent, Kláro Havlíková, 

kJovír 
B. Smelo no, H. Domonský, E. Suchoň, P. l. Čajkovskij 
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Ut 8.6. Requiem - moderný bolel 
St 9 .6., Št l D.6. B. Smetono: Predo ná nevesta 
So 12.6. Bolero, Carmen - moderný bolel 
St 16.6. W. A. Mozart: Don Giovanni 
Št 17.6. Kocúr v čižmách, rozprávkový muzikál 
G. Donizetti: Don Posquole 
So 19 .6. A. Ch. Adom: Giselle 
Št 24.6. G. Verdi: Nabucco 

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE 

Št l 0.6. Koncert s japonskými umelcami 
ŠFK, Mário Košik, dirigent, Chizuru Goto, husle, No-

oko lnodo, klavír 
C. M. von Weber, M. Bruch, L von Beethoven 
Št 17.6. Mladi mladým - umelci vedcom 
Koncert laureátov Zlotá noto SLSP 2003 v spolupráci 

so SAV 
ŠFK, Jo kub Hrušo, dirigent, Z. Grékovó, hoboj, L Dro

hošovó, soprán, B. Bienikovó, J. luptóčik, klari
net, P. Reifersovó, klavír 

Št 24.6. Záverečný koncert 35. sezóny ŠFK 
ŠFK, Jerzy Swoboda, dirigent, lodislov Fončovič, 

klovír 
P. l. Čajkovskij 

Ut 1.6., St 2.6. Veľmi pyšná princezná - hudobná 
rozprávka 

Ne 6.6., Po 7.6 ., Ut 8.6. Veľ mi pyšná princezná 
Ut 8.6. No skJe maľované 
St 9 .6. PMJI.PA-RÉ 
Št l 0.6. Cigánsky bo rón 
Pi 18.6. Veľmi pyšná princezná 
Po 21.6. Starci no chmeli 
St 23.6. Cigánsky barón 
št 24.6. Fidlikant no stJeche 
Pi 25.6. Edith o Morlene 

Ut 1.6. St 2.6. l. Bózlik: Polepetko, org. predst. 
št 3.6. G. Donizetti: Viva lo mommo alebo slom 

o strasti divadelného života 
Po 7.6. J. Strauss: Viedenská krv, org. predst. 
Ut 8.6. S. Prokofiev: Romeo o Júlia. 
Št l 0.6. Koncert Akadémie umeni 
Ut 15.6. D. Dinkovó: Božský Amadeus 
Pi 18.6. Záverečný koncert ton. odboru ZUŠ J. Cikke

ra 
Ut 22.6. G. Bizet Carmen 
Pi 25.6. - Ut 29.6. Zámocké hl'( zvolenské 

št l 0.6. 20.00 
HRADIŠŤAN s JIRÍM PAVLICOM 
Nojznómejšio moravská cimbalová muzika 
So 12.6. 20.00 
DOUBLE BLUE HARP 
PRIBOJSKI BAND (HU) & MIKE SPONZA (IT) 
BOBOŠ & THE FROZEN DOZEN (SK) 
Duel dvoch harmonikárov+ gitaristu 
št 17.6. 19.00 
MARIA HOFFMAN (U) 
HRDZA 
PREflBURGER KLEZMER BAND 
Trojkoncert world hudby 

A4 - NULTÝ PRIESTOR, 

NÁM. SNp 12, BRATISLAVA 

St 9.6. 20.00 
STAVRO z SÚČASNÝ ŠVÉDSKY DOKUMENT/ kino 
CONSPIRACY 58, 2002, 28 min. 
KOMÉTA (KOMETEN), 2002, 30 min. 
št 10.6. 19.00 
CATWALK / módno prehliodko 
Diplomová prehliadka bokolóriek z Ateliéru odevné

ho dizajnu VŠVU 
Ne 13.6. 20.00 
EXPERIMENTÁLNE FILMY MARTINA BlAŽÍČKA (ČR)/ 

kino 
Ut 15.6. 18.00 
SLOVENSKO - KULTÚRNY TIGER ? /diskusia 
So 19.6. oli doy 
BURUNDI for A4 
13.00 ROBERT FLECK /THOMAS HIRSCHHORN / 

BURUNDI dotolob l diskusia 
16.00 Otvorená diskusia 
20.00 HLADNÝ SYSTÉMU NEVERÍ / happy end 
večer ZAČIATOK LETNÉHO PROGRAMU BURUNDI 

A4 KLUB, 

NAM. SNp 12, BRATISLAVA 

Koždó stJedo, štvrtok, piatok 16.00.19.55, ok nie je 
uvedené inok: 

BURUNDI displej: výstavo, filmy, dokumenty, sl~ 
deshow ... 

BURUNDI dotolob: otvorená mediotéko o študovňa 
BURUNDI 

KINDER SURPRISE / BURUNDI studio 
Kino, hl'( o počítače pre deti. 
St 2.6. 20.00 
TALKAOKE show/ BURUNDI dotolob 
Mobilná, strimovonó četovocio show Soul o Alberto o 

Michoelo Weinkove (UK) 
Št 3.6. 
BURUNDI displej + dotolob 
19.00 TRANS/ EUROPEAN/ BURUNDI studio 
21.00 O ČOM JE JÚNOVÁ VÝSTAVA A PROGRAM 

KOMUNITNEJ TELKY V BURUNDI displeji 
So 12.6. 
l 0.00 illvukové dielne S 
20.00 Orognizuje U rb Sounds + Burundi 
št 17.6. 
BURUNDI dotolob 
l 0.00 - 20.00 GENERAL WORKSHOP/ BURUNDI 

studio 
Pi 18.6. 
BURUNDI dotolob 
l 0.00 - 20.00. GENERAL WORKSHOP/ BURUNDI stu

dio 
So 19.6. 
10.00- 20.00 GENERAL WORKSHOP/ BURUNDI stu

dio 

l. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 

HUDOBNÉHO DIVADLA 

HrsroRICKA suDOV A SND, BRATISLAVA 

4. - 12. júna 2004, 19.00 

Pi 4.6. G. F: Händel: Alcino - premiéra 
Opera Slovenského národného divadlo 
So 5.6. W. Wagner: Konečne koniec 
Neue Oper Wien 
Po 7.6. B. Bortók: Drevený princ, Hrod kniežofo 

Modrofúzo 
Bolel o Opera Slovenského národného divadlo 
Ut 8.6. l. Jonóček: Výlety póno Broučko 
Opera Národného divadlo Proho 
St 9.6. M. Smolka: Nogono 
Opera Národného divodlo Proho 
Št l 0.6. L Janáček: Z mrtvého domu 
Opera Národného divadlo v Brne 
Pi 11.6. G. Verdi: Don Carlos 
Opera Slovenského národného divadlo 
So 12.6. A. l. Chočoturjon: Sportokus 
Balet Slovenského národného divadlo 

Vás po~ no predslavenio 
úspešný<:h muzikálových komédií o koncertov. 

• 
Termíny no jún 2004 v T eótre Wustenrot 

9. jún 19,00 Mango Mola s a Pr~ssburger Klezmer Band - etno music party 
1 O. jún 19,00 Mníšky 2 Milionárky - v hlavnej úlohe Magda Paveleková 
ll. jún 19,00 Každý má svojho Leona 

ISTROPOUS, Trnavské mýto č. 1, 832 21 Bratislava. 
Predpredaj vstupeniek - pokladňa GEDUR. lei. 02/50 22 87 40 

v pondelok až pialok o v sobotu v deň predstavenia: 16.00 - 19.00 hod. 
Objednávky: tel./fax 02/50 22 87 39, mobil 0905 668 071 

e-mail: gedur@gedur.sk, inte rnet. www.gedur.sk. 
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• ~.9.~R;!:-.9.~ ... ?.: .~.:.~.~.~~.:~ .. ~.~:.9.~ ... ~~~ .................. . 
: Pálffyho palác (Zámocká ul.) 

1 Odkaz Beethovenovho Septeta op. 20 

~ Antonín Rejcha 
~ Okteto Es dur 
~ Juraj Družecký 
l Serenada a 8 Es dur op. 96 

~ ALBRECHT COLLEGIUM 
~ MARIA THERESIA ENSEMBLE 

• STREDA 9. 6. 2004- 19.00 hod. •......................................................................................... 
: Pálffyho palác (Zámocká ul.) 

[ Sturm und Drang: Korene romantizmu 

~ Joseph Haydn 
~ Kvarteto op. 20 č. 5 t mol 
~ Ludwig van Beethoven 
~ Kvarteto op. 18 č. 4 c mol 
~ Franz Schubert 
' Quartettsatz c mol O 73 
~ Felix Mendelssohn Bartholdy 
~ Kvarteto č. 6 f mol op. 80 

j EROICA QUARTET 

ŠTVRTOK 10. 6. 2004-19.00 hod. •························································································· 
: Koncertná sieň Klarisky 

1 Musica imperialis in Posonio 111 

~ Marc' Antonio Ziani 
l laudate Oominum 

Beati omnes 
~ Johann Georg Hintereder 
' Sonata a 3 
~ Johann Joseph Fux 
· Offertorium de Apostolis "Estate fortes 

in bello K159 
~ Georg Christoph Wagenseil 
~ Missa Sancti Antonii 

~ SOLAMENTE NATURALI 
~ umelecký vedúct Miloš Valent 
~ FESTIVALOVÝ ZBOR 
~dirigent BRANISLAV KOSTKA 
~ sólisti NOÉMI KISS soprán 
~ ANNA MIKOlAJCZYK soprán 
~ANDREJ RAPANT tenor- MICHAL POSPfSIL bas 

.• ~.!AT.9..~.J.~ .. J~:.:?.~g.~.::-.. ~.~.:~g .. ~.'?.~: ......................... . 
~ Pálffyho palác (Zámocká ul.) 

~ Pieseň na úsvite a v prvom rozkvete 
~ romantizmu 

~ Carl Maria von Weber 
Die vier Temperamente bei dem Verlust 

~ der Geliebten op. 46 
~ Ludwig van Beethoven 
~ Der Zufriedene op. 75 č. 6 
' Sehnsucht op. 83 č. 2 

Das Geheimnis WoO 145 
Maigesang op. 52 č. 4 
Wonne der Wehmut op. 83 č. 1 

. Abendlied unterm gestirnten Himmel WoO 150 
~ Karl Mayrberger 
~ Waldesgespräch 
~ Du bist wie eine Blume (výber z op. 4) 
~ Franz Schubert 
~ Selige Welt D 743 
~ Die Sterne O 939 (op. 96 č. 1) 
~ Abendstern O 806 
~ Ober Wildemann O 884 (op 1 08 č. 1) 
~ Meeres Stille O 216 (op.3 č. 2) D 215A??? 
l Ganymed O 544 (op. 19 č. 3) 

~ BERNHARD BERCHTOLD tenor 
~ IRINA PURYŽYNKSKAJA kladivkový klavír 

DSH sa konajú vďaka podpore 

Ministerstvo kultúry SR 

Združenie podnikateľov Slovenska 

• ~9.~9.I~.J.~ .... ~: .. ?.~~.~ - ~~:~~ .. ~.'?.~.: ..................... . l Pálffyho palác (Zámocká ul.) 

l Zlatý vek kladivkového klavíra 

~Joseph Haydn r~~-:,;::·-,:.-~"-""'----, 
~ Sonáta C dur Hob.XVI:SO !liirii ,_ 
~Wolfgang Amadeus Mozart -
~ Sonáta B dur KV 281 
~Carl Philipp Emanuel Bach 
' Rondo a mol Wtq. 56/5 

Rondo c mol Wtq. 59/4 
Fantázia C dur Wtq. 61/6 

~ Ludwig van Beethoven 
j Sonáta O dur op. 10 č. 3 

~MALCOLM BILSON kladtvkový klavír 

NECELA 13. 6. 2004- 19.00 hod . .......................................................................................... 
: Koncertná steň Klarisky 

~Hudobná zbierka jezuitov z Trenčína 

~ Marianus Känigsperger 
~ Symphonía g mol op. XVI č. 7 HZJP č. 476 
~ Vigilio Blasio Faitelli 
~ Moteto l. de B. V. Maria HZJP č. 475 
~Johann Adolf Hasse 
~: Sinfonia B dur 

"Cheles a mae ne resonate .. ." HZJP č. 418 
~ ária pre soprán, sláčiky a bc 
~Nicola Porpora 
~ "La Pupilla"Aria ex d DHJP č. 641 
~František Tuma 
' Stabat Mater 

~MUSICA AETERNA 
~umelecký vedúci PETER ZAJÍČEK 
~VOCI FESTOSE 
~sólisti KAMILA ZAJÍČKOVÁ soprán 
~MARGOT KOBZOVÁ alt 

~ANDREJ RAPANT tenor - JÁN MA RETTA bas 

MAJSTROVSKÉ KURZY l WORKSHOPY 

štvrtok 1 O. 6. 2004 - 11.00 hod. 
~Fiučtäbňá'ä'iäŕliitŕiii}á"kiiiia.iišMu;·žäčiľóvä·-ur··············· .. ··· 

~ Sláčikové kvarteto vrcholného klasicizmu 
~a raného romantizmu 

~ EROICA QUARTET 

Sobota 12. 6. 2004 
.~~~~f.a..~.~:.~: .. ~~.l?.~ ................................................... . l Hudobná a tanečná fakulta V$MU. Zachova ul. 

l Problémy interpretácie klávesovej hudby 
~ obdobia klasicizmu 

i MALCOLM BILSON kladivkový klavír 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená 

Mediálni partneri 

SME 



NITRA 6. 6. - 4. 7. 2004 

XIV. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL SAKRÁLNEJ HUDBY 

pod záštitou 

J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca 
a p rimátora mesta N itry Ferdinanda Víteka 

• nedera 6. 6. 2004 * 19.00 h 
Piaristický kostol sv. Ladislava 

OTVÁRACÍ KONCERT FESTIVALU 
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala 

umelecký vedúci: Ewald Danel 

sólisti: Jana Pastorková - soprán 

Ewald Danel - husle 

Eva Čermanová - violončelo 
umelecké slovo: Izabela Pažítková 

Program: G. F. Händel, J. S. Bach, A. Vivaldi, A. Corelli 

• streda 9. 6. 2004 * 19.00 h 
Piaristický kostol sv. Ladislava 

Solamente naturali Bratislava - komorný zbor a orchester 
umelecký vedúci: Miloš Valent 

sólistky: Noémi Kiss - soprán (Maďarsko) 

Anna M ikolajczyk ·soprán (Poľsko) 

dirigent: Branislav Kostka 

Program: M. A. Ziani, J. G. Hintereder, J. J. Fux, G. Ch. Wagenseil 

• nedel'a 13. 6. 2004 * 19.00 h 
Piaristický kostol sv. Ladislava 

Vokálny koncert 
sólisti: Kayo Takemura - soprán (Japonsko) 

Mario Fančovič - barytón 

Vokálna skupina Close Harmony Friends 
Program: A. Scorlotti, A. Dvorák, Ch. Gounod, F. Schubert, 

G . Donizetti, A. L. W ebber, L. Bernstein 

• štvrtok 17. 6. 2004 * 19.00 h 
Piaristický kostol sv. Ladislava 

Organový koncert 
Ronald de Jong (Holandsko) 

Program: J. Ch. H. Rinck, J. G. Walther, J. Nieland, 

H. Andriessen, L. Vierne 

• nedera 20. 6. 2004 * 19.00 h 
Piaristický kostol sv. Ladislava 

Komorný súbor Musica aeterna 
umelecký vedúci: Peter Zajíček 

Program: F. l. Tumo, G. J. Werner, W. A. Mozart, D. Brossmonn 

• štvrtok 24. 6. 2004 * 19.00 h 
Piaristický kostol sv. Ladislava 

Komorný orchester Konzervatória České Budejovice (ČR) 
sólisti: Václava Housková - mezzosoprán 

Jii'í Emmer - organ 

Jii'í Kubeček, Martin Tými - husle 

Program: J. S. Bach, A. Dvorák 

• nedeľa 27. 6. 2004 * 19.00 h 
Piaristický kostol sv. Ladislava 

Organový koncert 
Jeon-Christophe Geiser (Švajčiarsko) 
Katarína Honzelová 

Program: J. S. Bach, F. Lochner, J. Brohms, F. Schubert, J. Alain, 

P. Eben, F. Martin, G. A. Merkel 

• štvrtok l. 7. 2004 * 19.00 h 
Piaristický kostol sv. Ladislava 

Spevácky zbor Adoremus 
umelecký vedúci: Dušan Bill 

Program: H. L. Hossler, G . P. Polestrino, O. Losso, J. Desprez, 

F. Anerio, Q. Gosporini, M. Duruflé, A. Tučopský, 
G . Tartini, L. G. Viodono, E. Aguiar, J. Gallus, 

M. Schneider- Trnavský, A. Pärt, F. Biebl 

• nedel'a 4. 7. 2004 * 18.00 h 
Divadlo Andreja Bagara 

SLÁVNOSTNÁ CYRILO-METODSKÁ AKADÉMIA 
umelecký prednes: Ida Rapaičová 

Spevácky zbor Ky rillomethodeon 
dirigent: Adrián Kokoš 

Dámsky komorný orchester 
dirigentka: Elena Šaroyová - Kováčová 
sólista: Ontlrej Mráz- bos 

Program: " Návraty k žriedlom" 

A. Tovočovskij, J. Ho11ý, Š. Ladižinský, D. Šopošnikov, 

M. Petrošovič, M. Ivanov, L. Bernáth (premiéra diela) 

Zmena programu vyhradená 

VSTUP VQ[NÝ 


