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Hudobno-pedagogické námety na spoluprácu medzi školou a rodinou
Doplnkový program tvoria: workshopy a hudobné prezentácie na tému Tvorivé prístupy k hudobným
činnostiam, výstava učebných pomôcok a didaktických materiálov, koncerty, návštevy kultúrnych
a historických pamiatok
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Formuláre si môžete stiahnuť z internetovej stránky www.hfv.sk alebo si ich vyžiadať na adrese fondu. Pred vyplnením žiadosti si
prečítajte Zásady podpornej činnosti, ktoré si môžete stiahnuť z internetovej stránky www.hfv.sk alebo si ich vyžiadať na adrese
fondu. Požadovaným spôsobom vyplnené formuláre spolu s prílohami je treba podať vo fonde, alebo zaslať poštou na adresu
fondu najneskôr v posledný deň určený na podávanie žiadostí. Žiadosti poslané e-mailom nebudú akceptované.
Zmena termínov a foriem podpôr vyhradená.

Adresa na podanie žiadostí: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava 1
Informácie a konzultácie: tel. (02) 5920 7407 (vedúca oddelenia), (02) 5920 7408 (referát)
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Vážení čitatelia,
jedna z vecí, ktoré by som si nedokázala odriecť, je
smiech. Skvelý, ľahký, šteklivý, čistý ako prameň,
ako dúšok iskrivej vody. Oslobodzujúci,
povznášajúci, vykupujúci. Smiech ako priateľ, ako
pomocník, obhajca, smiech ako štít aj miesto pre
únik. Velebím ho a opatrujem si ho ako vzácny
kov.
Kedysi dávno, pred rokmi som prepadla akejsi
šedivej pochmúrnosti. (Dnes sa tomu vraví depka.)
Takej ničomnej, ktorá na vás striehne, zradne na
vás dopadne a ulúpi vám svetlo, farby, no najmä –
smiech. Odrazu nebolo ničoho, čo by ma
rozjasnilo. Ticho a pusto. Dni sa vliekli
v bezútešnej prchavosti. Jasné, že to tak nemohlo
zostať. Pýtalo si to záblesk, čosi ako katarziu.
A prišiel, prišiel práve včas. Môj starý dobrý
kamarát z detských liet. Nepýtal sa prečo, načo,
jednoducho zavelil. A šli sme. Stúpali sme nahor po
chodníkoch, cez les tichý ako chrám, svätý ako
pravé poludnie. Stúpali sme mlčky, bez nároku na
otázku. Až tam kdesi, skoro pod nebo. Spomínam si
a vidím ju ako dnes, tú nenápadnú, skromnú
čistinku. Tam vľavo stál peň, celkom obyčajný, stál
ako výčitka medzi vysokými stromami. Môj starý
dobrý kamarát pred ním zastal, bez varovania
vyskočil naň – a začal dirigovať. Absolútne con
fuoco. Briskným nemým gestom dával nástupy,
tlmil fortissimo, striehol na kontúry... Odrazu sa
stal zázrak. Všetko navôkol sa rozzelenalo,
rozžiarilo, rozvoňalo. Odušu sa rozospieval vtáčí
chór, vedený presnou rukou, tichým gestom môjho
dobrého kamaráta. V tom okamihu vyvrel smiech.
Môj smiech. Skvelý, ľahký a oslobodzujúci.
Rozbehol sa lesom a znel zo všetkých strán a strání.
Šantil a šteklil, vytrvalo – a ostal navždy. Bolo to
krásne prebudenie do smiechu... A keď sme si
potom ako sprisahanecký kód, takmer ako
pozdrav, pohadzovali vetu – príď, budeme sa smiať
– vždy to požehnane zaiskrilo.
Smiech si od tých čias strážim, pestujem. Ako
relikt, výzvu, ako vzácny kov.
Môjho starého dobrého kamaráta z detských liet
už nieto. Zachovala som si však jeho večný signál.
Zobúdzanie smiechu. Ten mi už snáď nikto
nevezme...
Vo februárových pľúštiach, snehoch aj
šmykľaviciach, prajem vám, milí čitatelia, teplučkú
pohodu s naším časopisom a veľa dúškov krásneho
a oslobodzujúceho smiechu.
Vaša
Lýdia Dohnalová

48 • KAM / KEDY
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V YCHÁDZA M E S A Č N E V H UDOBNOM CENTRE ,
M I C H A L S K Á 10, 815 36 B R AT I S L AVA
Š ÉFREDAKTORKA
LÝDIA DOHNALOVÁ
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R EDAKCIA
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DIVADLO, ZAHRANIČIE, HUDOBNÝ PRIEMYSEL
(T E L .: +421 2 59204846)
POKOJNA @ H C . SK
AUGUSTÍN REBRO
WORLD, JAZZ, FOLK, RECENZIE
(T E L .: +421 2 59204846)
REBRO@HC.SK
R EDAKČNÁ RADA
MILOŠ BLAHYNKA, ELENA FILIPPI, JURAJ HATRÍK,
LADISLAV KAČIC, FRANTIŠEK PERGLER,
GABRIEL BIANCHI

KVET BALETU

B

alet na Slovensku nemá až takú históriu ako dramatické umenie či opera.
Jeho profesionálne začiatky sa datujú od
roku 1920, keď na pôde SND vznikol baletný súbor. Odvtedy vyrástlo veľa primabalerín a baletných majstrov, ktorí svoje
tanečné umenie predvádzajú domácemu
aj zahraničnému publiku. Pred desiatimi
rokmi vznikla myšlienka udeľovať ceny
Philip Morris Kvet baletu za najlepšie tanečné a herecké výkony. Prvým držiteľom
tohto ocenenia je Jozef Dolinský ml., dnes
už vedúci sólista Baletu SND. Za rok 2004
boli nominovaní štyria sólisti – Roman
Novitzky a Andrej Kremz (SND) v kategórii Najlepší baletný umelec roku, Klaudia

Bitterová (SND) a Jozef Marčinský (ŠD Košice) v kategórii Najvýraznejší talent roku.
Historická budova Slovenského národného divadla bola 28. januára svedkom
vyhlásenia tejto prestížnej ceny už po desiaty raz. Záštitu nad jubilejným ročníkom
prevzal prezident SR Ivan Gašparovič.
Držiteľom ceny Philip Morris Kvet baletu 2004 a Najlepším baletným umelcom
roku 2004 sa stal sólista Baletu Slovenského národného divadla Roman Novitzky.
Najvýraznejším talentom roku 2004
v oblasti klasického baletu je sólista Baletu
Štátneho divadla Košice Jozef Marčinský.
ANNA SLÁVIKOVÁ
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Roman Novitzky s manažérkou pre vonkajšie
vzťahy Philip Morris Miroslavou Remenárovou.

F OTO

Cena jedného čísla 34,- Sk.
Cena ročného predplatného (12 čísiel) 300,- Sk.
Objednávky na predplatné prijíma každá pošta
a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky
do zahraničia vybavuje Slovenská pošta š. p., Účelové
stredisko predplatiteľských služieb tlače, Námestie
slobody 27, 810 05 Bratislava 15.
Objednávky na predplatné prijíma tiež
redakcia časopisu.
Neobjednané rukopisy sa nevracajú.
Používanie novinových zásielok povolené RPPBA – Pošta
12, dňa 23. 9. 1993, č. 102/03.
Indexové číslo 49215. ISSN 13 35 – 41 40

AUTOR

A SÚKROMNÍ DISTRIBUTÉRI

DIVADLO
– vášeň – telo – hlas
„Aktuálnosť výstavy netreba zdôrazňovať tým, ktorí sledujú súčasný spoločenský kontext. Sme radi, že sme mohli poskytnúť argumenty na dôležitosť divadla“ to sú slová
generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea Petra Marákyho, ktoré popri ďalších prejavoch odzneli na vernisáži výstavy DIVADLO – vášeň –
telo – hlas, inštalovanej v budove SNM na Vajanského nábreží v Bratislave (od 20. januára do 29. mája). Výstava, ktorú pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom a Slovenským národným divadlom, približuje jednotlivé etapy vývoja
v minulom storočí, jej súčasťou je aj prezentácia divadelnej architektúry na Slovensku, detská divadelná dielňa a ďalšie sprievodné
výchovné a kultúrne podujatia.
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Beethovenove posolstvo

s LORINOM MAAZELOM
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ako konfrontáciu lyrických zátiší so sugestívnymi gradáciami vulkanických vášní. Zo
skvelej súhry nástrojových skupín orchestra dokázal odkrývať toľko nového, resp.
doposiaľ aj nepoznaného, tak kvôli plastickej dynamike, ako aj v prospech artikulácie primárne znejúcich fráz (napr.
ľúbezné partie viol v 3. časti). Jeho novátorskej predstave sa musel podriadiť aj
Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Marián Vach), ktorý interpretačne dielo objavuje už 53 koncertných sezón. Maazel, miestami striedmy v dyna-

koncertoch prezentoval tenorista Vincenzo La Scola.
Rozvinutú jeruzalemskú kultúrnu bázu
dotvára sieť piatich veľkých koncertných
sál s bohatými produkciami. Náš druhý
a zároveň rozlúčkový koncert zaznel o deň
neskôr v Henry Crown Symphony Hall
s kapacitou 3 600 miest v hľadisku. Televízny záznam odvysielala talianska spoločnosť RAI 3 satelitnou sieťou vo večerných
hodinách sviatku Narodenia Pána.
Bodkou za aktuálnym projektom bolo
uvedenie Beethovenej Deviatej 2. januára

ARCHÍV

závere minulého roku prostredníctvom umeleckej agentúry Art Agency
Esko obdržal Slovenský filharmonický zbor
ponuku uviesť v predvianočnej atmosfére
Beethovenovu 9. symfóniu na koncertoch
v Bologni, Betleheme a Jeruzaleme. Aj keď
Izrael sa už desaťročia nachádza vo vojnovom stave s určitými arabskými krajinami,
záruka kvality umeleckej spolupráce s vynikajúcim Orchestra Arturo Toscanini
z Bologne a mágom taktovky Lorinom
Maazelom potlačili obavy z rizika realizácie projektu. Po úspešnom bolonskom
koncerte (20. decembra) vo vypredanom
Palazzo dei Congressi odleteli umelecké
skupiny špeciálom do Tel Avivu a odtiaľ do
centra Jeruzalema.
Do pouličného ruchu Svätého mesta,
ozvučeného hlaholom zvonov a spevom
muezínov vkrádala sa mi vízia žalmu proroka Zachariáša o jasaní dcéry Siona a Jeruzalema pri príchode spravodlivého kráľa, ktorý „vyhubí vozy z Efraima a kone
z Jeruzalema, vymiznú bojové kuše, o pokoji bude rokovať s národmi a jeho vladárstvo je od mora k moru a od Rieky až do
končín zeme“ (Zach 9-9-10). Pravdupovediac už biblickí žalmisti vnímali formovanie Mesiášovho kráľovstva so zárukami
pokoja a spravodlivosti, v zmysle univerzálneho objatia národov starovekého sveta. Aj napriek terajšej napätej situácii latentných sporov obe koncertné podujatia sa
uskutočnili pod názvom Concert for Life and
Peace. Akoby táto krvou posvätená i znesväcovaná piaď zeme alarmujúcim spôsobom volala po úcte k životu a zachovaní
pokoja. A práve z tohto dôvodu význam
Beethovenovho a Schillerovho humánneho posolstva mal poslúžiť hlbokej reflexii
o posolstve viery, nádeje a univerzálnej
dobrej vôle.
Betlehemský koncert (21. decembra)
sa nevšednou atmosférou odvíjal v chráme sv. Kataríny, ktorý v architektonickom
prepojení dotvára komplex s historicky
významnou bazilikou a jaskyňou Narodenia. Tento sakrálny interiér, spravovaný
františkánskym rádom, je významný tiež
slávnostnou polnočnou bohoslužbou každoročne prenášanou cez satelit do všetkých
kontinentov. Bolo naozaj jedinečným zážitkom vnímať v týchto velebných priestoroch nadčasové filozofické posolstvo viedenského majstra.
Dirigent Lorin Maazel, ovládajúci partitúru do najmenších detailov, ju tlmočil

Mág taktovky Lorin Maazel.

mických škálach, nielenže nedovolil rozvinúť mužskej zložke zboru úderné forte
v pochodovom úseku s tenorovým sólom,
ale v partii Seid umschlungen Millionen celú
exponovanú frázu „zrážal“ do asketickej
roviny. Naproti tomu jeden z vrcholov
poslednej časti „steht vor Gott“ pred Allegro assai vivace dynamicky preexponoval
do časovo až príliš rozmernej fermáty (!).
Záverečné finále brilantným spôsobom už
iba utvrdzoval vo famóznom efekte. V takomto zmysle dokázal priam šoumensky
ovládnuť interpretačné zložky. V kvartete
sólistov popri sopranistke Tamare Iveriovej, mezzosopranistke Nadji Michaelovej a basistovi Alanovi Titusovi sa s určitou hlasovou rezervou na prvých dvoch

FOTO

V

vo veľkolepej Basilica di Santa Croce vo Florencii. Chrám, postavený v tvare egyptského kríža, prizdobený nádhernými vitrážami, patrí k najväčším františkánskym
komplexom v Taliansku. Pre domácich
supluje význam miesta pamätného Panteonu, v ktorom sú uložené telesné pozostatky mnohých významných osobností, politikov a umelcov. Medzi nimi tiež N. Machiavelliho, G. Galileia, Michelangela Buonarrotiho alebo G. Rossiniho. Pôsobivá hudba
viedenského klasika sa tam naozaj dôstojne snúbila s arkádami gotiky a freskami
renesancie.

MARIÁN BULLA
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ko ten čas letí! Ani nie tak dávno sme
si pripomínali okrúhle jubileum dr.
Pavla Poláka a už je tu ďalšie. Náš kolega
sa však vôbec nemení, ba dokonca, trúfam
si povedať, že je úplne rovnaký, odkedy sa
poznáme, a to je už dosť dlho – „neuveriteľné“ štyri desaťročia: je stále rovnako náročný, dôsledný, stále má svoj typický, neopakovateľný humor...
Prvýkrát sme sa stretli v redakcii Opusu v polovici 70. rokov, keď bolo treba lektorovať dosť „háklivý“ titul jedného z vtedajších prominentov, ktorý sa hral na hudobného historika. Keďže išlo o vydanie
skladby z obdobia klasicizmu, nebol vhodnejší typ na lektora než dr. Polák. Do práce
sa pustil s jemu príslovečnou dôslednosťou, nechal si objednať rukopisy ďalších
dvoch verzií tej skladby z českých archívov
a napísal takmer dvadsaťstranový posudok, ktorý bol vlastne vedeckou, pramenno-kritickou štúdiou. Dokonca sme sa nad
tými rukopismi v bratislavskom Mestskom
archíve stretli a P. Polák mi všetko, každý
detail dopodrobna vysvetlil. Ten posudok
sme dávali ešte dlho recenzentom za vzor.
P. Polák navyše nevyžadoval, aby jeho
meno zostalo utajené, na čo mal nárok (keďže posudok bol, samozrejme, negatívny...).
Jednoducho za tým, čo napísal, si aj stál.
Mohol si stáť, lebo vychádzal z faktov a všetko, každé tvrdenie bolo dôsledne zargumentované. Až neskôr, keď sme sa stali
kolegami v SAV, som si uvedomil, že už vtedy v Mestskom archíve ma vlastne P. Polák začal zasväcovať do tajov remesla hudobného historika. Dosť však osobných
spomienok. Hoci, bolo by ich veľa, a najmä
veselých.
Dr. Pavol Polák vyrastal v rodine známeho bratislavského lekára, v prostredí,
ktoré bolo – ako to už v takýchto rodinách
býva – presiaknuté umením, hudbou (matka hrala výborne na klavíri). Pekné detstvo
a mladosť však prerušili roky druhej svetovej vojny a represálie vtedajšieho režimu
voči vlastnému obyvateľstvu, ktoré sa dotkli aj nášho jubilanta. Po krátkom „intermezze“, ktoré predstavovalo vysokoškolské štúdium chémie, vyštudoval v rokoch
1948-1953 hudobnú vedu na Univerzite
Komenského a v roku 1953 nastúpil spolu so svojím spolužiakom Richardom Rybaričom do Ústavu hudobnej vedy SAV, kde
pracoval až do dôchodku (1995). Podieľal
sa už na prvých kolektívnych akademických Dejinách slovenskej hudby (1957). V 60.
rokoch sa intenzívne venoval aj kritickej

4

činnosti pre Kultúrny život, Hudební rozhledy a Slovenskú hudbu. To však už boli
najmä roky vlastnej intenzívnej výskumnej
činnosti v oblasti hudobného klasicizmu. P.
Polák zo svojich bohatých výskumov nepublikoval veľa, zato však to, čo vydal, predstavuje trvalú hodnotu. V jeho textoch zo
60. a 70. rokov netreba ani dnes nič meniť.
Z najdôležitejších výsledkov treba spomenúť objav najstaršieho známeho odpisu
Symfónie „Mária Terézia“, Hob. I:48 J. Haydna, ktorý sa zachoval v zayovskej knižnici.
Analýza ukázala, že tento odpis z roku
1768/69 pochádza z ruky Haydnovho najvýznamnejšieho kopistu J. Elsslera, a jeho
objav poopravil datovanie a chronológiu
Haydnových raných symfónií (okrem toho
sa ukázalo, že nemohla vzniknúť v súvislosti s návštevou Márie Terézie v Esterháze roku 1773, ako sa to dovtedy predpokladalo). Fakt, že tieto údaje si veľmi rýchlo „osvojil“ vtedy najvýznamnejší haydnovský bádateľ B. S. Brook, nič
nemení na skutočnosti, že objav prináleží P. Polákovi. (Niektorí velikáni jednoducho neradi citujú iných a prisvojujú si
poznatky, za ktoré vďačíme
iným...) Rovnako dôsledný
a vyčerpávajúci výskum urobil
Pavol Polák k životopisu Antona Zimmermanna (Zur Erforschung der Lebensdaten von Anton Zimmermann, in: Musicologica slovaca VII, 1978). Dodnes nezostáva bádateľom na celom svete nič iné,
iba citovať nášho kolegu, sotvačo možno
na jeho texte i po toľkých rokoch opraviť,
doplniť. Navyše výsledky svojich výskumov
dokázal P. Polák vždy podať veľmi pútavo,
to platí nielen o Zimmermannovi, ale aj
o textoch k rekonštrukcii diel Juraja Družeckého. Na týchto textoch možno dnes
učiť metodológiu práce hudobného historika, navyše často sa čítajú ako „detektívka“ (spomeňme na tomto mieste aspoň
identifikáciu „záhadných“ nástrojov v Družeckého Concerte, ako sa ukázalo – Panovej flauty a zvonkohry). Dr. Polák mal vždy
veľký dar podať aj zložité veci veľmi pútavo, zaujímavo. V jubilantovom prípade naozaj platí, že hudobná história môže byť
„dobrodružstvom“, ako to naznačil v jednom článku v Slovenskej hudbe (1966).
Najvýznamnejšou prácou Pavla Poláka
je však kniha Hudobnoestetické náhľady v 18.
storočí (od baroka ku klasicizmu, ktorá vyšla v roku 1974. Suma poznatkov, ktorú
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kniha obsahuje, je naozaj obdivuhodná
a dodnes nič z nich nezostarlo, nestratilo
svoju platnosť. Toto kompendium slúžilo
ako základná literatúra na štúdium estetiky baroka a klasicizmu už niekoľkým generáciám hudobníkov (a určite ešte bude
slúžiť!), je len obrovská škoda, že sa knihu
nepodarilo vydať aj cudzojazyčne.
Pavol Polák stál aj pri zrode Hudobného
múzea a profesionálneho súpisu hudobnohistorických prameňov na Slovensku. Jeho
katalogizačný lístok dodnes ukazujú v kolínskej centrále RISM-u ako vzor a takisto
na ňom za tie roky nebolo treba nič meniť.
Začiatkom 90. rokov, v čase nádejných
zmien, náš jubilant rozhodným spôsobom
pootvoril dvere slovenskej hudobnej historiografii smerom k slobodnej Európe. Kontakty, ktoré mala staršia generácia z čias politického „odmäku“ v 60. rokoch, využil P.
Polák na usporiadanie špičkových medzinárodných konferencií: v roku 1992 téma
znela Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des
18. Jahrhunderts, o dva roky neskôr Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik
(z oboch konferencií vyšli zborníky, o ktoré jej dodnes veľký
záujem). Na podujatiach sa zúčastnili vynikajúci odborníci
z mnohých krajín Európy i zo
zámoria. V ďalších rokoch bolo
potom možné ľahko nadviazať
na obnovené kontakty.
Avšak pri tejto príležitosti
treba spomenúť nielen vedeckoorganizačnú činnosť jubilanta. V polovici 80. rokov bol P.
Polák na Slovensku záchytným
bodom prof. Venhodu, zakladateľa Společnosti pro starou hudbu a v 90. rokoch sám
inicioval založenie Mozartovej obce v Bratislave. Od roku 1998 je garantom „Mozartovho týždňa“, ktorého 8. ročník prebieha práve v týchto dňoch. Najmä vďaka
jubilantovi sa festival rýchlo etabloval ako
kvalitné podujatie. Aj pri tejto práci uplatňuje dr. Polák svoje široké poznatky, obdivuhodný rozhľad a maximalistické kritériá.
Využíva svoje vynikajúce kontakty a zameriava sa len na skutočnú kvalitu. Vďaka tomu
sa tento festival stal neodmysliteľnou (a verme aj trvalou!) súčasťou bratislavského hudobného života.
Dlhoročné aktivity P. Poláka a rozvíjanie kontaktov so zahraničním, najmä s Rakúskom, ocenil roku 2003 prezident Rakúskej republiky Thomas Klestil vysokým
štátnym vyznamenaním: na slávnostnom
otvorení 6. ročníka Mozartovho týždňa
odovzdal jubilantovi veľvyslanec Rakúskej
republiky dr. Martin Bolldorf Čestný kríž
za vedu a umenie 1. triedy.
Pri okrúhlom jubileu nášho kolegu by
bolo možné spomenúť mnohé veselé zážit HUDOBNÝ ŽIVOT • 2 • 2005
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tále vo mne rezonuje sviatočný koncert
Speváckeho zboru mesta Bratislavy,
ktorý sa uskutočnil 22. decembra m. r.
v Redute. Jej Malá sála bola svedkom veľkého koncertu. Teleso sa predstavilo s krásnym programom: A. Dvořák Omša D dur
op. 36, G. F. Awake the Trumpet’s lofty sound,
Z. Lukáš Lacrymosa, L. Koňakovská Salutatio B. Mariae Virginis, A. Bruckner Virga
Jesse, A . Moyzes Koledy, F. X. Gruber Tichá
noc. Koncert bol pre mňa sviatočným zážitkom nielen z hľadiska dramaturgie, ale aj
vďaka vynikajúcej interpretácii zboru. Výrazným podielom sa o ňu zaslúžil dirigent
a zbormajster Ladislav Holásek. Po koncerte smerovali gratulácie jednoznačne
k nemu. Až vtedy som sa dozvedel, že všetko sa udialo v predvečer 75. narodenín
dirigenta…
Po koncerte sa mi žiadalo niečo viac, než
vysloviť obyčajné úsečné blahoprianie. Chcelo sa mi na chvíľu s ním posedieť, pospomínať. Najmä na roky našich rozhlasových
stretnutí, striedaní a naháňaní sa v štúdiách, pri „bežných“ nahrávkach umeleckých telies, ale aj pri menej každodenných
udalostiach, hlavne takých, akými boli rozhlasové súťaže Prix musique folklorique de
Radio Bratislava…
Rodák z Dolných Rykynčíc (pri Krupine), trávil už detské roky muzicírovaním –
spevom a hrou na miestnom kostolnom
organe. Neskôr, popri štúdiu na trenčianskom gymnáziu, navštevoval hodiny klavíra u Margity Dubnicayovej, čo v ňom prehlbovalo a napokon potvrdilo presvedčenie venovať sa hudbe aj v pomaturitnom
štúdiu. Na Konzervatóriu v Bratislave urobil skúšky z 5. ročníka hry na klavíri, po
doplnení teoretického kurzu z hudobných

predmetov absolvoval. Pokračoval na
VŠMU v Bratislave u profesora Frica Kafendu a Štefana Németha-Šamorínskeho. Na
oboch svojich pedagógov spomína ako na
nezabudnuteľné osobnosti, ktoré ho obohacovali nielen profesionálne, ale aj ľudsky.
Po vysokoškolských štúdiách nastúpil
ako korepetítor Miešaného zboru Čs. rozhlasu v Bratislave, ktorý vtedy viedol dirigent Ladislav Slovák, po ňom Jan Maria
Dobrodinský. Pri nich získaval cenené skúsenosti v oblasti zborového dirigovania,
ktoré najskôr zúročoval pri občasných skúškach so zborom.
Práca ho si ho však získala
a inšpirovala k ďalšiemu rozšíreniu si muzikantských obzorov, k štúdiu orchestrálneho dirigovania na VŠMU v Bratislave v triede Juraja Haluzického
a Ľudovíta Rajtera.
K zlatým kapitolám nielen
Holáskovho profesionálneho
života, ale hudobnej histórie
Slovenska patrí obdobie, kedy
pôsobil na čele komorného súboru Slovenskí madrigalisti. Pôvodnú repertoárovú orientáciu (najmä na vokálnu
tvorbu predbarokovú) progresívne rozšíril aj na ďalšie štýlové obdobia, najmä však
nadviazal plodnú tvorivú spoluprácu s domácimi autormi. Tak vzniklo niekoľko impozantných pôvodných diel s netradičnou
technikou od J. Zimmera, P. Šimaia, I. Hrušovského, I. Zeljenku, T. Salvu, I. Paríka, J.
Hatríka, V. Bokesa a ďalších.
Ako dirigent Slovenských madrigalistov
za 25 rokov vyprofiloval teleso do špičkových kvalít, uskutočnil s ním stovky koncertov doma i v zahraničí, množstvo nahrá-

lebo Pavol Polák disponuje neopako ky,
vateľným humorom a vtipom. Hoci je na-

nej vedy SAV boli navštíviť našich kolegov,
svojimi vtipmi tak „rozbláznil“ celý autobus, že šofér musel zastať. Novoinštalovaný šéf centrály RISM-u zasa pri svojej prvej
návšteve u nás po vtipoch nášho jubilanta
takmer padol z kresla.
Všetci priatelia, kolegovia a známi želáme nášmu Paľkovi nielen trvalý dar toho
typického, neopakovateľného humoru, ale
najmä dobré zdravie, veľa radosti z dcérky
Zuzky a spokojnosti v kruhu svojich blízkych. Ad multos annos, Paľko!

príklad všeobecne známe, že bol dlhoročný aktívny turista a dokonca turistický vodca, všetkých raz prekvapil, keď sa na jednej
konferencii objavil s dlhou bežeckou lyžiarskou palicou. „Načo je ti tá palica, Paľko,
a ešte k tomu jedna?“, dobiedzali sme, no
náš kolega, známy tajnostkár, mlčal „ako
hrob“. Až keď prišiel rad na jeho referát,
zistili sme, že palicu si priniesol preto, aby
ju mohol použiť ako ukazovadlo na plátne. Inokedy, na spiatočnej ceste z Budapešti, kde sme ako pracovníci Ústavu hudob HUDOBNÝ ŽIVOT • 2 • 2005
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Ladislav Holásek

vok v rozhlase, pre gramofónové vydavateľstvá, vystúpenia v Slovenskej televízii.
Ďalšou životnou a umeleckou oblasťou
Ladislava Holáska je Opera Slovenského
národného divadla, kde bol hlavným zbormajstrom operného zboru. Tu za 21 rokov
činnosti (1970 až 1991) naštudoval s ansámblom 84 titulov. Táto práca znamenala
aj jeho úzku spoluprácu s dirigentmi, režisérmi, scénografmi…, súvisela s nahrávaním v rozhlase a v televízii..
Roku 1977 sa stal umeleckým vedúcim
a dirigentom Speváckeho zboru mesta Bratislavy, ktorý vedie podnes. Teleso doviedol
na profesionálnu úroveň, uplatniac svoju
mnohoročnú skúsenosť v práci so zbormi.
V jeho repertoári je vyše 250 skladieb všetkých štýlových období. Zbor dosiahol významné úspechy na mnohých medzinárodných súťažiach a festivaloch –
v talianskom Arezze a Gorizzii,
v britskom Llangolene a Midlesboroughu, na Pražskej jari,
na koncertoch v Salzburgu,
v Ríme, vo Viedni atď.
Za svoju celoživotnú prácu
a za zásluhy pri zveľaďovaní
hudobnej kultúry získal Ladislav Holásek veľa ocenení,
z nich mu je osobitne vzácna
Strieborná medaila, ktorú mu
pápež Ján Pavol II. udelil roku
1990 po koncerte v jeho letnom sídle v Castelgandolfe.
Nemožno obísť Holáskovu pedagogickú
činnosť, v rokoch 1974 až 2000 vyučoval
na Katedre skladby a dirigovania na VŠMU
v Bratislave, v rokoch 1992 až 2003 pôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde viedol aj Akademický dievčenský zbor UKF v Nitre.
Roku 1997 bol vymenovaný za profesora v odbore Hudobné umenie – špecializácia zborové dirigovanie na VŠMU Bratislava.
To všetko hovorí o úctyhodnom príspevku, zaslúžilom vklade do slovenskej
hudobnej kultúry, najmä na poli interpretačného umenia, ale aj pedagogickej činnosti jubilanta…
Opäť sa v tejto chvíli vraciam k Slávnostnému predvianočnému koncertu Speváckeho zboru mesta Bratislava v Malej sále
Slovenskej filharmónie. Zanechal vo mne
obraz majstra, umelca i vzácneho človeka,
ktorý pozdvihol slovenské zborové umenie vysoko, do pozície porovnateľnej v medzinárodných súvislostiach.
Pridávam sa k spevákom Speváckeho
zboru mesta Bratislava, k piesni, ktorá zaznela na záver koncertu, ako zdravica i hold
jeho dirigentovi Ladislavovi Holáskovi –
Mnoga ljeta!
ONDREJ DEMO
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Dezider Kardoš
ezider Kardoš, ktorého možno
označiť za jedného zo zakladateľov novodobého slovenského symfonizmu, by sa
bol 23. decembra dožil 90. rokov (zomrel
18. marca 1991). Bol odchovancom kompozičnej triedy A. Moyzesa na Hudobnej
a dramatickej akadémii v Bratislave, v rokoch 1937-38 navštevoval kompozičnú
Majstrovskú školu V. Nováka na pražskom
Konzervatóriu. Vďaka tomu sa zoznámil
nielen so súčasnou svetovou hudbou a hudobnou avantgardou, ale prehĺbil sa aj jeho
vzťah k slovenskému hudobného folklóru.
Sám sa vyznal: „Ako skladateľa ma nesmierne priťahovala melodická svojráznosť zemplínskej piesne, pre mňa melodicky najzaujímavejšej. Tento východoslovenský folklór som
vo svojich partitúrach nikdy neštylizoval, ani
priamo neuvádzal. Hľadal som čosi viac. Skladateľ môže použiť hoci detailnú čiastku z duchovného materiálu ľudového pôvodu, ale
musí ho vedieť vyabstrahovať.“ A na jednej
z besied pre mládež sa vyjadril: „Východoslovenská pieseň sa ťahá celým mojím dielom, je v ňom podivuhodne zašifrovaná. Dáva
môjmu dielu vôňu.“
Majster obohatil slovenské hudobné
umenie o celý rad originálnych inštrumentačných osobitostí, svojský dynamizmus,
dramatickosť a jeho naturelu blízku mužnú lyriku. V jednom z našich rozhovorov
povedal: „Mojou výpoveďou je hlavne symfonická hudba, diela orchestrálne. V nich vidím ťažisko všetkého nového, realizujem
v nich svoj postoj k súčasnosti.“ Medzi najlepšie diela slovenskej hudby patrí jeho
myšlienkovo a umelecky prenikavý Koncert pre orchester op. 30 a Hrdinská balada
op. 32. Zo skladateľových reprezentatívnych
diel treba spomenúť kompozície Res philharmonica op. 41, Slovakofónia – cyklus symfonických variácií na goralskú tému pre
veľký orchester op. 46, Filharmonický koncert op. 57, či sedem symfónií. Sú to diela
výrazne reprezentujúce skladateľov kompozičný sloh, techniku orchestrálnej práce, dramatickosť, razantný výraz, dynamickosť, ale na druhej strane aj šírku, majestátnosť, hlbokú lyriku, jedinečnú inštrumentáciu a dokonalú stavbu.
Opäť citujem skladateľa: „Svoje intímne
pocity ukladám do komorných skladieb, do
sláčikových a klávesových nástrojov či ľudského hlasu, ktoré vedia zachytiť ušľachtilé
city. (Spomeňme dve klavírne Suity, Klavírne skladby pre mládež, Bagately pre klavír, Tri skladby pre husle a klavír, Piesne o lás-
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ke pre soprán a klavír...). Od prírody som človek nespokojný. Od hotového diela pokračujem k ďalšiemu. Ten neustály vnútorný motor vo mne – hľadať, objavovať, ma nenechá
na pokoji. Je to ale ľudské a posúva to pokrok
vpred. Potom už je len úlohou histórie, aby
zhodnocovala a stanovila mieru.“
Ako dlhoročný pedagóg VŠMU sa výraznou mierou podieľal na výchove viacerých generácií slovenských skladateľov.
Po smrti skladateľa roku 1991 vzniklo
Klavírne duo Dezidera Kardoša (D. Kardošová, T. Lenková), ktoré naštudovalo výz-

Dezider Kardoš
s dcérou Danielou.
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namné diela svetovej klavírnej literatúry
a premiérovo uvádza diela slovenských
skladateľov.
V intenciách a myšlienkach skladateľa –
vychovať intelektom bohatých, citlivých,
charakterom pevných umelcov a pedagógov, pokračuje ZUŠ Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou a Konzervatórium
Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.
Roku 1995 sa konal nultý ročník Klavírnej súťaže Dezidera Kardoša v Bánovciach
nad Bebravou. Od roku 1997 je súťaž
orientovaná už celoslovensky. Jej šiesty
ročník (2004) bol súčasťou Celoslovenského festivalu ZUŠ a konzervatórií. Hlavným
organizátorom súťaže je ZUŠ D. Kardoša
v Bánovciach a jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR. Aj tieto súťaže sa stali
naplnením odkazu majstra, ktorý mal blízky vzťah k deťom a mládeži. Vo vzťahu k nim
zdôrazňoval, že len ťažká práca na sebe
a skromnosť prinášajú úspechy a vavríny.
Roku 1996 odznela premiéra Kardošovho Druhého klavírneho koncertu dokončeného jeho žiakom Vladimírom Bokesom.
K úspechu diela prispela aj interpretácia
dcér y skladateľa Daniely Kardošovej
a SOSR-u pod taktovkou už nežijúceho Róberta Stankovského. D. Kardošová pre rozhlas nahrala 2. koncert pre klavír a orchester s dirigentom Ladislavom Slovákom –
bola to jeho posledná štúdiová nahrávka.
Pri príležitosti nedožitých 85. narodenín skladateľa roku 1999 mu jeho rodáci
v Nadliciach odhalili bustu. V neposlednom
rade medzi významné patria aj každoročné vianočné koncerty, ktorými Nadličania
vzdávajú hold svojmu rodákovi. Posledným z vianočných podujatí bol koncert 19.
decembra 2004, venovaný nedožitým deväťdesiatinám skladateľa.
DANICA JAKUBCOVÁ

JUBILANTOVI

...

Vážený pán profesor Bystrík Režucha,
pri zamyslení sa nad Vaším miestom v hudobnom živote Slovenska mám zvlášť
vďačný a dobrý pocit, keď denne stretávam Váš tvorivý odkaz v podobe uznávaného, renomovaného symfonického orchestra Štátnej filharmónie Košice. Vaše odborné znalosti a schopnosti, nadšenie a optimizmus sú neodmysliteľne spojené so vznikom ŠfK, od jej prvých krokov – tónov Beethovenovej Leonory III, po umelecký
rozvoj a dozrievanie Vášho orchestra. Hovorím Vášho, pretože som hlboko presvedčený, že bez neuveriteľnej odvahy, s ktorou ste vo vtedajšej dobe započali toto jedinečné dielo, by dnešná podoba ŠfK, ako profesionálneho telesa bola ťažko predstaviteľná. Pod Vašou rukou vyrastala a s Vami spojila svoje ľudské a profesné osudy
jedna celá generácia orchestrálnych umelcov a Váš tvorivý vklad cítiť dodnes na
každom koncerte Štátnej filharmónie Košice.
Som rád, že Vám aj takto môžem vyjadriť pocity úprimnej vďaky a zároveň Vám
zablahoželať v mene orchestra Štátnej filharmónie Košice, v mene svojom a ďalších
spolupracovníkov k Vášmu vzácnemu životnému jubileu. Nech Vám vyrovnanosť,
optimizmus a radosť z každého – aj všedného dňa – dlho vydržia.
S úctou Mgr. art. Július Klein, riaditeľ ŠFK
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literatúrou – a predovšetkým prepojenosťou teoretických a historických poznatkov
s praxou koncertného alebo operného speváka.
Ljuba Makovická bola činná aj ako prekladateľka operných libriet. Spolupracovala
s operným štúdiom VŠMU. Pripravila slovenské preklady viacerých francúzskych,
ruských, talianskych a nemeckých opier.
Vďaka svojim jazykovým znalostiam bola
vždy ochotnou radkyňou študentom s deklamačnými otázkami pri štúdiu piesňových a operných textov.
Napísala štúdie o niekoľkých operných
skladateľoch, je autorkou množstva odborných recenzií. Spolupracovala s rozhlasom
ako autorka veľkého cyklu o Ludwigovi
van Beethovenovi a o ďalších skladateľoch
a vokálnych umelcoch. Pre študentov spevu napísala publikáciu Dejiny a literatúra
spevu.
Ljuba Makovická sa vo svojej práci vždy
usilovala spájať triezvosť úsudku s odborným nadhľadom a s ocenením ľudskej dimenzie umenia. Tým je jej prístup stále inšpiratívny a podnetný.

O D I Š L I ...

Ljuba Makovická
(21. 1. 1921 – 2. 1. 2005)

N

a prahu nového roka, 2. januára nás
opustila významná pedagogička Vysokej školy múzickým umení Dr. Ljuba Makovická, ktorú sme poznali ako obetavého
a noblesného človeka.
Jej hudobnosť sa rozvíjala od mladosti
niekoľkými cestami: spievala, hrala na klavíri, zaujímala sa o hudbu teoreticky, zároveň si uvedomovala dôležitosť humanitného vzdelania a jazykovej pripravenosti. Po
maturite na gymnáziu a absolutóriu Konzervatória v Bratislave v klavírnej triede
Frica Kafendu študovala na Karlovej univerzite v Prahe hudobnú vedu a fonetiku
(roku 1952 získala doktorát). V umení spevu sa zdokonaľovala na súkromných hodinách u Anny Korínskej a Gabriely Kristmanovej, umeleckej partnerky Fiodora Šaľapina. S nezabudnuteľnou profesorkou
Annou Korínskou ju spájala aj nezištná

pomoc, ktorú jej rodina Makovických poskytla cez vojnu.
Hoci začínala ako speváčka a úspešne
debutovala v pražskej Opere 5. května ako
Olympia v Hoffmannových rozprávkach a túto rolu spievala aj v bratislavskom SND,
v jej profesionálnej orientácii napokon zvíťazila pedagogická práca. Celú svoju profesionálnu dráhu spojila s VŠMU, kde pôsobila od roku 1953 až do roku 1999 a prednášala teoretické a historické predmety,
v rokoch 1970 až 1979 vyučovala spev.
Doménou jej práce boli prednášky a semináre pre poslucháčov katedry spevu, prednášky z dejín opery, fonetiky a hlasovej
hygieny, hlasovej techniky a dejín literatúry spevu sa vyznačovali vysokou odbornou
akríbiou, schopnosťou zaujať študentov
pútavým výkladom a naznačením paralel
medzi hudbou a ďalšími umeniami, najmä

MILOSLAV BLAHYNKA

Juraj Fazekaš
ezvykne sa každá vyučovacia hodina
začínať cestou k umývadlu a dôkladným vyčistením rúk a tváre. Takto to prebehlo, keď si ma Juraj zobral do parády pri
prvom stretnutí na ĽŠU. Ako správny
9-ročný futbalista som bol špinavý od hlavy po päty. Tak sa asi na violončelo hrať
nedá, pomyslel som si. Od strachu som bol
celý bledý. Pane Bože, aký je prísny. To mi
tak len chýbalo. Koniec pouličným bláznovstvám. Čo teraz mám už len cvičiť a cvičiť?
Ukázalo sa, že to také dramatické nie je.
Juraj vedel pochopiť, keď sa mi nechcelo,
kríž nado mnou nezlomil, ani keď som čelo
od zlosti hodil o zem. Bol totiž láskavý
a múdry. Poznal život so všetkými odtieňmi. Samozrejme, keď sme začali spolu pracovať na konzervatóriu, pritvrdil. Naváľal
mi kopu repertoáru, väčšina dnešných študentov by skolabovala... Privykol ma na
vysoké pracovné tempo a vystrčil na každé možné pódium. Iste, bolo to únavné.
Juraj mi ale vždy ukázal zmysel takéhoto
počínania. Keď učil, vždy nám dával ako
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vzor
spev
a ľudský hlas.
Nástrojové
problémy a
riešenia vždy
až na druhom
mieste. Pochopiť zmysel interpretovaného diela, dostať sa mu pod kožu, to ho zaujímalo, nie
poctivo predvedené číslo opičky. Bol pri
tom dosť tvrdý a nekompromisný, vypočuli sme si toho až-až. Chcel od nás názor,
nejakú výpoveď. Takúto „zažranosť“ podstatnými vecami som už u žiadneho iného
pedagóga nezažil. Ostať na povrchu, i keď
naoko príťažlivom a efektnom, nemalo pre
neho žiadny význam. Bolo jedno, či ide
o veľkého interpreta, či žiačika, parametre
boli nastavené veľmi vysoko. Pre mňa z
toho vyplývalo, že som sa vždy musel sakramentsky obracať, lebo slovami chvály
vždy šetril.

FOTO

N

ARCHÍV

(8. 5. 1938 – 16. 12. 2004)

Keď som odišiel na ďalšie štúdiá do Prahy, prichádzali prvé profesionálne skúsenosti, začal som sa pomaly cítiť ako hotový
umelec. Juraj ma z tohto omylu rýchlo vyviedol. Bolo to moje šťastie, uvedomil som
si, koľko práce mám ešte pred sebou
a hlavne, že sa to nikdy nekončí. Vedel byť
aj pekne ironický, ja zase poriadne tvrdohlavý, no slovom tragédia kombinovaná s
katastrofou. Keď sme si pár dní pofrflali
každý pre seba, pracovali sme ďalej. Aj keď
som už nebol v jeho triede, cítil som sa stále jeho žiakom a tak je tomu podnes.
Hrozne mi budú chýbať naše nekonečné rozhovory. Päť-šesť hodín, to bolo úplne bežné. Aj keď bol už jeho zdravotný stav
zlý, v týchto maratónoch sme pokračovali.
Jednoducho, potrebovali sme to. Juraj
ťažko znášal nútené ničnerobenie, ku ktorému ho prinútila zákerná choroba. Bol
zvyknutý byť od rána do večera medzi mladými. Vyučovanie bola jeho pasia. O to viac
ma mrzí, že škola, ktorej venoval skoro
tridsať svojich najlepších rokov, si jeho odchod ani náznakom neuctila. Je to zlé svedectvo o ľuďoch, pre ktorých dávané hodnoty veľa neznamenajú. Jurajko, viem, že
Ti je už lepšie, žiť v takom stave Ťa nebavilo. Bavili ťa úplne iné veci. Budem Ti nablízku, pokračujeme...
Tvoj Eugen Prochác

7
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Začnime od začiatku, kde má pôvod
tvoj vzťah k opernému umeniu?
Musím sa priznať, že môj vzťah k opere
nebol hneď od začiatku jednoznačný. To,
že chcem spievať, mi bolo síce jasné, ale
túžil som sa stať pop spevákom. Mojím
vzorom bol „Božský Kája“. Jeho piesne som
počúval dookola a spieval som si spolu
s ním. K „inému“ umeniu ma opatrne posunula moja mama, keď mi kúpila LP Na
skle maľované. Postupne som začal počúvať operetu, potom to bol už iba krok
k opere, ktorá si ma podmanila. Prvá opera, ktorú som videl v divadle, bola Carmen
inscenovaná v SND. Predtým som videl
operu iba v televízii, ale toto bolo pre mňa
niečo, čo ma úplne presvedčilo o správnosti
môjho rozhodnutia študovať operný spev...
Pôvodne som chcel ísť študovať spev na
konzervatórium, ale keďže som mutoval,

8

ARCHÍV

bolo mi odporučené počkať. A tak som
vyštudoval Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Prievidzi a stal sa zo mňa
„operátor rastlinnej technológie“. No a po
maturite som začal navštevovať VŠMU
v Bratislave, Katedru operného a koncertného spevu. Takže moja cesta k opere bola
trošku naokolo, ale predsa... Na pop a moderný muzikál som však nezanevrel. Veľmi rád si občas „odskočím“ aj do tejto sféry a možno sa mi raz splní aj túžba účinkovať v nejakom dobrom muzikáli.
Do akej miery ťa ovplyvnili pedagógovia? Išiel si tvrdohlavo „vlastnou cestou“, alebo si sa nechal nimi formovať?
Mojím pedagógom bola, a vďaka Bohu stále je, pani profesorka Vlasta Hudecová. Od
začiatku si získala moju absolútnu dôveru.

FOTO

– narodený roku 1972 Bojnice
– štúdium: 1986 – 1990 – Stredná poľnohospodárska škola Prievidza, 1990 – 1995 –
VŠMU (Vlasta Hudecová)
– angažmán: od roku 1994 Štátna opera Banská Bystrica (v rokoch 1996/1997 aj ako zástupca umeleckého šéfa)
– spolupráca: Komorná opera Bratislava (1993),
Komorná opera Viedeň (1994), Národní divadlo moravsko-slezské Ostrava (1995), Divadlo Jonáša Záborského Prešov (2003),
Slovenský rozhlas, Slovenská televízia
– pedagogická činnosť: 1998 – 2000 pedagóg
operného spevu na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici
– zahraničné turné: 1995 – Španielsko (s Operou Národního divadla moravsko-slezského),
1996 – Švajčiarsko (so Štátnou operou Banská Bystrica), 2002, 2003, 2004 – Japonsko
(so Štátnou operou Banská Bystrica)
– ocenenia: 1993 – III. miesto na Medzinárodnej speváckej súťaži A. Dvořáka v Karlových
Varoch; 1994 – I. miesto na Medzinárodnej
speváckej súťaži M. Schneidra-Trnavského
a cena Slovenskej umeleckej agentúry SLOVKONCERT; 1998 III. miesto 2. kategórie na
Medzinárodnej speváckej súťaži M. Schneidra-Trnavského; 1997 prémia Slovenského literárneho fondu za rok 1997 za postavu Papagéna v Mozartovej opere Čarovná flauta;
2004 cena Slovenského literárneho fondu za
postavu W. A. Mozarta v hudobno-dramatickom a tanečnom diele Božský Amadeus
– výber z repertoáru: Germont – La Traviata;
Onegin – Eugen Onegin; Belcore – Nápoj
lásky; Malatesta – Don Pasquale; Silvio –
Komedianti; Riccardo – Puritáni; Papagéno
– Čarovná flauta; Agáta – Viva la mamma;
Mozart – Božský Amadeus; Higgins – My
Fair Lady; Boni – Čardášová princezná; Falke – Netopier; Ollendorf – Žobravý študent;
Filip – Modrá ruža a ďalšie.

ŠIMON SVITOK

Bol som „pole neorané“, a tak som sa postupne zoznamoval so základmi speváckej
techniky a spievania vôbec, čo bolo pre mňa
niečo úplne nové. Samozrejme, že s mnohými informáciami som sa stretol už počas prípravy na prijímacie skúšky na
VŠMU, nakoľko som sa od začiatku pripravoval u pani Hudecovej. Až keď som
nastúpil do prvého ročníka, začal som objavovať, čo všetko spievanie obnáša. Pani
profesorka bola úžasná – bola nielen pedagogičkou, ale aj druhou mamou, ktorá
dávala pozor na všetko. Odovzdávala mi,
podobne ako ostatným študentom, svoje
vzácne životné skúsenosti, ktoré využívame v praxi dodnes. Formovala nás spevácky a ľudsky zároveň. Som vďačný osudu,
že som mal šťastie ju vo svojom živote stretnúť.
A ako je to teraz? Potrebuje spevák, ktorý je v podstate denne na javisku, dohľad pedagóga?

•BARY TÓN

Samozrejme. Myslím, že len ťažko sa nájde
spevák z praxe, ktorý by z času na čas nemal hlasové hodiny u svojho pedagóga. Pri
spievaní sa človek nedokáže kontrolovať
vždy na sto percent, a tak je konzultácia s pedagógom potrebná. Spolupracujem s pani
profesorkou aj pri štúdiu novej postavy.
Vždy má čo k nej povedať a nasmerovať tak,
aby výsledok bol na prijateľnej, resp. na čo
možno najvyššej úrovni. (Veľakrát je to akási istota: „Veď keď to profka počula a povedala, že je to dobre, tak sa nemôže nič stať!“)
No a na javisko sa hneď ide ľahšie.
Repertoár, ktorý spievaš v Štátnej opere, je žánrovo rozmanitý – účinkuješ
v operách, v operetách, v muzikáli i v
hudobno-dramatickom divadle. Aké
roly, resp. aký žáner ti sedí najviac?
To by mali zrejme posúdiť diváci. Samozrejme, angažmán v takom opernom dome
ako je Štátna opera Banská Bystrica, kde
sú v dramaturgii zastúpené takmer všetky
hudobné žánre, má svoje výhody aj nevýhody – výhody sú v tom, že si človek na
vlastnej koži vyskúša svoje schopnosti
a možno objaví aj také, o ktorých nevedel,
a nevýhody zase v tom, že časté striedanie
žánrov speváka rýchlejšie opotrebováva
a častokrát je to veľmi namáhavé. Keď človek dlhšie spieva len operetu a muzikál, je
ťažšie dostať sa technicky späť k opere.
Naozaj to vyžaduje veľkú sebadisciplínu...
Keďže som študoval operný spev, pri mojom prvom stretnutí s operetou som mal
isté obavy, či to zvládnem a či mi to technicky neublíži. V operete treba predsa aj rozprávať či tancovať a tak názor, že je to
„ľahší“ žáner, nie je na mieste. Potom nasledovala ďalšia opereta, následne muzikál... Objavili, že moje herecké, pohybové
a rečové danosti nie sú na zahodenie, a tak
som odvtedy obsadzovaný do titulných
postáv tohto žánru.
A v čom sa cítim najlepšie? Záleží to vždy
od konkrétnej postavy. Či je to operná,
operetná alebo muzikálová. Ide o to, či sa
s postavou stotožním a „sadne mi“, alebo
nie. Ak áno, viem si to naozaj vychutnať.
Existuje nejaká osobnosť, s ktorou by si
sa pri svojej práci chcel stretnúť?
Už od mojej prvej návštevy predstavenia
Faust a Margaréta na scéne Opery SND
roku 1990 mám veľkú túžbu. Bola by pre
mňa veľká česť, keby som mal príležitosť
niekedy spolupracovať s pánom režisérom
Jozefom Bednárikom. Je to veľmi silná
osobnosť a jeho inscenácie majú neopísaPOKRAČOVANIE NA STR. 37
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CON BRIO

BOLO RAZ JEDNO DIVADLO
S

tarý ošúchaný vtip hovorí, že najťažších
je prvých šesťdesiat rokov života, potom to už „ide ako po masle“. Merané existenciou novoutvoreného štátu bude 60
rokov stačiť na úplnú spoločensko-kultúrnu resuscitáciu Slovákov? U nás je to tak:
ak je politicky vhodné byť mladým štátom,
tak sme iba mladý demokratický štát. Keď
je vhodné byť dedičom cyrilometodských
tradícií, vtedy sme starobylý národ, ktorý
sa už nemusí nič učiť. No a v prípade, že je
účelné predstierať stav polomŕtveho chrobáka, aj to vieme zahrať.
Celkom iný meter dostali politici, im stačí
na preukázanie spôsobilosti povestných
„sto dní“. Ak teda počas troch mesiacov
nezlyhajú, potom môžu chránení imunitou
prakticky všetko – mnoho rokov! Dobré,
nie? V situácii, keď už môžu všetko, tak
mnohí aj činia. S praktikami niektorých
z nich – kupodivu – predsa len občas verejnosť vysloví nesúhlas. Stalo sa tak v posledných týždňoch, lebo nám siahli na našu slovenskú „kapličku“. Obyvatelia hlavných
miest európskych krajín akceptujú atraktívnu spektakulárnosť divadelnej architektúry v zónach oddychu. Moderné, dnes už
len finančne nákladné architektonické riešenia budov slúžiacich umeniu, patria medzi najatraktívnejšie solitéry v mestských
zástavbách. Sú základňou pre činnosť umeleckých súborov, ale tiež – a to nie nezanedbateľne – šíria do svojho okolia fluidum
artistného diania. Svojou činnosťou prispievajú k tvorbe povestného „genius loci“.
Ešte sme nespočítali korunky z „Trojkráľovej zbierky na dostavbu SND“, už sa
to na nás opäť valí... Skúsenosti posledných
dní ukazujú stúpajúcu nespokojnosť s osudom novostavby SND. Plánovaný lacný
odpredaj budovy určenému investorovi,
ktorý si logicky prispôsobí celok stavby tak,
aby sa mu vrátili investície, pobúril slovenskú kultúrnu verejnosť. Akoby aj nie. Znalci, ktorí vidia za oponu nedostavanej budovy, vedia aj čosi navyše. Ľudí z ulice pobúrili najmä okolnosti, za akých sa plánovaný, údajne pre Slovensko „výhodný memorandový“ odpredaj budovy mal usku-
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točniť. Odborníkov z divadelného zákulisia
pobúrila rafinovaná polopravdivá propaganda ministerstva hospodárstva o tom,
koľko financií je potrebných na dostavbu
a na prevádzku. Verejná súťaž nebola vyhlásená preto, lebo to neukladá zákon.
V inej reči: zákon predpokladá, že sa miliardové investície občanov-daňovníkov
budú predávať „pod cenu“, ale je mu to
jedno. Stalo sa to už nie raz v holandských
či iných podvodných predajoch a prevodoch „za korunu“. Teraz bude ťažkým orieškom pre divadelných špecialistov vymyslieť prijateľnú, finančne úspornú formu
prevádzky takého kolosu, akým je budova
budúceho SND. O akejkoľvek sume sa dá
totiž prehlásiť, že je predimenzovaná a berie peniaze sirotám. V čase zakladania projektu v hlbokom socializme nikoho netrápili predpokladané náklady napr. na vykurovanie pod skleneným plášťom a vysokými stropmi. No ale videli ste už divadlo bez
vysokého stropu? Ako to len robili tam na
Západe? U nás na „východe“ budú mať
chvíľu osud divadelných dosiek v rukách
divadelní odborníci, politici, a možno aj
kultúrychtiví občania a milovníci divadla,
konečne pod drobnohľadom verejnosti.
Ešte sa nevie, ako to dopadne, ale divadlo
„z druhej ruky – SecoND“ – nám už azda
nehrozí. Hľa, kde sa v novom tisícročí začína dramaturgia budúcich operných a divadelných sezón na Pribinovej ulici? Budova
Sydneyskej opery je na tom lepšie, ktovie,
či by ju slovenskí politici dostavali, keď má
takú nepraktickú strechu?
Pred niekoľkými týždňami – práve počas intenzívneho mediálneho tlaku na ministerstvá kultúry aj hospodárstva kvôli
opernému titulu „Predaná budova“ od
Kmotra Kecala, otvoril Divadelný ústav
v priestoroch Slovenského národného múzea výstavu, aká nemá porovnanie v histórii slovenského divadelného výstavníctva.
Divadlo – vášeň, telo, hlas! Je to veľký
projekt zahŕňajúci niekoľko desaťročí slovenského divadelníctva, s náročnou prípravou, množstvom výstavných exponátov,
zhromažďovaných dlhodobou systematic-

kou zbierkotvornou činnosťou DÚ. Divák
uvidí originálne plagáty a divadelné programy, scénické návrhy medzinárodne uznávaných scénografov, početnú fotodokumentáciu z predstavení činoherých a operných scén, nádherné kostýmové výpravy
svetoznámych slovenských výtvarníkov,
osobnosti činoherného hereckého a speváckeho operného sveta, mená režisérov,
autorov. Na svoje si prídu znalci činohry aj
opery, aj bábkového divadla. Je to obdivuhodne široký záber na činnosť slovenského divadla v minulosti aj súčasnosti. Zároveň podáva nespochybniteľný dôkaz svojbytnosti, významu a nezastupiteľného poslania divadelného a operného umenia na
Slovensku, prekračujúceho hranice slovenskej pôsobnosti.
Výstava bola usporiadaná v priestoroch
Slovenského národného múzea – povedané ústami riaditeľky Divadelného ústavu
Silvie Hroncovej: z núdze, lebo také veľké
výstavné priestory DÚ nemá. Vzhľadom
na početnosť predmetných a písomných
zbierok by zrejme výstava mohla byť ešte
väčšia. Pomoc SNM bola veľmi ústretová
a obojstranne prospešná. Výstava DÚ
vznikla – ako ináč – za pomoci viacerých
sponzorov. Záujem o ňu bude, dúfam, gradovať, gradovať, gradovať...
Neviem prečo, ale ja ešte stále verím, že
záujem ľudí o kultúru je najlepšou formou
duševnej hygieny, ktorú potrebujeme všetci. Aj divadlo, aj hudba k tomu patrí. Toto
nemusí vedieť laik, to musí mať na starosti
múdry verejný činiteľ, aby veci verejné riadil k prospechu nás všetkých. Biotop mestského života v okolí budovy SNM na Pribinovej ulici bude kompletný až vtedy, keď
sa skultivuje celé okolie plánovanou zástavbou s vhodnými funkciami. Čím viac kultúrnych aktivít sa tam zahniezdi, tým silnejšie bude pôsobiť umenie na svojich „daňových darcov“. Viem si v budúcnosti celkom dobre predstaviť, ako účelne a efektne by pôsobila stála expozícia Divadelného
ústavu vo vykurovanom sklenenom foyeri budúcej „staronovej novostavby“ SND.
Jej súčasťou by mohla byť aj foto-listinná
expozícia venovaná historickému zápasu
o holú stavbu – o zrode, výstavbe, prestavbe, dostavbe a konzervácii na večné časy.
MEŠKA PUŠKÁŠOVÁ
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Cirkevná hudba
v Dóme sv. Štefana vo Viedni...
Peter Planyavsky opúšťa post chrámového organistu.

Peter Planyavsky sa narodil roku 1947
vo Viedni, kde v 12 rokoch začal študovať
hudbu u A. Heillera (organ, kompozícia a improvizácia), H. Seidlhoferovej (klavír) a H. Gillesbergera (zborové dirigovanie). Organ absolvoval roku 1966, cirkevnú hudbu nasledujúci rok. Po ukončení štúdií pracoval v organárskej dielni a rok bol opátskym organistom
v Schlägeli (Rakúsko). Roku 1969 bol vymenovaný za chrámového organistu v Dóme sv.
Štefana vo Viedni. V rokoch 1983 až 1990
zastával v dóme pozíciu hudobného riaditeľa. Od roku 1991, keď v dóme inštalovali nový
organ, opäť pôvodnú funkciu. Každoročne
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Bach... Žiaden organista sa mu nevyhne.
Jeho obrovský, rozmanitý svet musíme chápať v súvislostiach; existuje veľa uhlov pohľadu, z ktorých možno Bacha interpretovať. Mňa fascinuje Bachova neuveriteľne
krásna hudba so silným konštruktívnym
pozadím, ktoré ale nemusíme vždy vnímať
a uvedomovať si ho. Intelektuálne zaujíma-

vé je, keď interpret dielo skúma, aby pochopil toto pozadie..., no nemusí ho odhaliť. V mnohých Bachových skladbách existuje navyše symbolická rovina. Jej výkladom sa Bachova interpretácia stáva dokonalou...
Poslednou skladbou vašej dramaturgie
predsa len nebol Bach. Po búrlivom,
neutíchajúcom potlesku prišla,
podľa očakávania, vaša improvizácia...
Improvizácia umožňuje spontánny
prejav. Organová improvizácia je stále živým umením, keďže organ je nástroj bohatý – hráč má k dispozícii
veľa zvukových možností, s ktorými
môže ľahko manipulovať. Príčinou
pretrvávania tradície organovej improvizácie je aj organ ako liturgický
nástroj. Katolícka liturgia vyžaduje
veľa sprievodnej hudby, skladby variabilnej dĺžky a obsahu, preto bolo
a je praktické vedieť improvizovať...
Ako vnímate vzťah kompozície
a improvizácie?
Kompozícia a improvizácia majú spoločné črty, ale súčasne sú veľmi rozdielne. Pri improvizovaní sa aj chyba, alebo nechcený nápad stane súčasťou diela. V kompozícii môžeme
proces tvorenia zastaviť, môžeme
rozmýšľať. Kompozícia má vlastný
čas plánovania, čo pri improvizácii
neexistuje. Tam je čas plánovania diela identický s časom jeho predvedenia. Výsledok znie možno v mnohých
prípadoch podobne, ale práca na diele je odlišná.
Ovplyvňuje nástroj, na ktorom denne
niekoľkokrát improvizujete, vaše komponovanie?
Myslím, že vo veľkej miere. Moja najnovšia organová skladba (Ad te levavi, 2004)
bola napríklad komponovaná pre konkrétny nástroj. Najskôr som na ňom dlho improvizoval – skúšal som všetky jeho zvukové možnosti, až potom som komponoval.
Po koncerte vám bola udelená Medaila
Orlanda di Lasso, najvyššie ocenenie
Rakúskej komisie pre cirkevnú hudbu...
Mal som radosť, keď som sa dozvedel, že
mi bude udelené toto významné ocenenie.
No nebolo mojou métou dosiahnuť ho...
FOTO Z. FERJENČÍKOVÁ

Vaše rozhodnutie odísť po takmer 40.
rokoch z postu chrámového organistu
v Dóme sv. Štefana vo Viedni vyvolalo
v domácich i zahraničných hudobných
kruhoch veľké prekvapenie. Mnohí akceptujú vaše rozhodnutie len s ťažkým
srdcom...
Je to dlhý príbeh, na začiatku ktorého stál
kľúčový spor s jedným zo spolupracovníkov prevádzky chrámovej cirkevnej hudby (nechcel sa stotožniť
s našimi ideálmi). Vzhľadom na to, že
klérus sa dlho o dianie nezaujímal
a k existujúcemu problému nezaujal
žiadne stanovisko, rozhodol som sa
odísť. Moje rozhodnutie padlo vlastne už pred rokom..., ale ani počas tohto roka, ani počas predchádzajúcich
siedmich, nik neuskutočnil podstatnejšiu zmenu...
Váš posledný koncert v Dóme sv.
Štefana 27. októbra 2004 bol pre
všetkých prítomných veľkým zážitkom. Prišli stovky ľudí. Ako ste
v tento deň vnímali preplnený
dóm?
Vidieť prichádzať toľkých ľudí bolo pre
mňa znamením ich solidarity a priateľstva. Bol to príjemný pocit. No predovšetkým som sa koncentroval na
hru, tešil som sa z nej, z koncertu...,
nebol čas na nostalgiu.
Na záver celoročného cyklu koncertov podľa každoročnej tradície
znie dielo J. S. Bacha. Vaša interpretácia Bacha je podľa mnohých
výnimočná...

usporiada 30 recitálov, z toho sám hrá 18,
plus 15 predvedení so zborom a orchestrom.
Od r. 1980 je profesorom hry na organe
a improvizácie na akadémii vo Viedni. R. 1996
bol zvolený za vedúceho katedry cirkevnej
hudby. Planyavsky vedie aj majstrovské kurzy, diriguje sakrálne skladby (vrátane Bachovej Omše h mol či Haydnových omší) a často
je členom poroty na významných súťažiach;
absolvoval koncertné turné v severnej Amerike, Japonsku, Austrálii, Južnej Afrike a v mnohých európskych krajinách; vydal početné nahrávky; známy je aj ako skladateľ organovej
či vokálnej hudby...
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SKO B. WARCHALA S JIŘÍM STIVÍNOM

K

adventným atmosférotvorným podujatiam patril aj koncert Slovenského komorného orchestra Bohdana
Warchala v Slovenskej filharmónii15. decembra. Hosťom orchestra bol známy český flautista Jiří Stivín. Tohto populárneho interpreta však v tie decembrové dni
nehostili len warchalovci, ale aj Moyzesovo kvarteto, s ktorým umelec deň predtým účinkoval v Malej sále SF
s programom z diel J. S. Bacha,
W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, J.
Pachelbela, L. Boccheriniho, J.
J. Rybu a J. Stivína.
Ťažisko dramaturgie koncertu SKO tvorili osvedčené
opusy barokových majstrov
Georga Friedricha Händela,
Georga Philippa Telemanna
a Francesca Manfrediniho. Autorom Adventného quodlibetu
pre flautu a sláčikové nástroje
bol Jiří Stivín. Záver koncertu,
ako sa to na adventný koncert patrilo, vyplnili známe koledy v úprave pre sláčikový orchester od Evžena Zámečníka.
Koncert SKO B. Warchala pod vedením
Ewalda Danela otvorilo v poradí druhé
Concerto grosso F dur , Pastorálne, zo 6. opusu od Georga Friedricha Händela. 12 Concerti grossi , ktoré zahŕňa tento Händelov
opus, patrí k vrcholným dielam barokovej
inštrumentálnej hudby. U nás si tento cyk-

lus získal popularitu už pred rokmi práve
vďaka SKO s jeho vtedajším umeleckým
vedúcim Bohdanom Warchalom, ktorý ho
so svojím orchestrom naštudoval a kompletne nahral. Ewald Danel vo svojej koncepcii Händelovho Concerta grossa F dur
kládol väčší dôraz na melodickú líniu, tempové i charakterové vlastnosti jednotlivých
častí, ako aj na ich rytmickú pulzáciu. Určujúcim mu bol pritom pravdepodobne samotný podtitul
concerta, takže v celkovom
vyznení mala skladba v ten večer skutočne ničím nerušený
pastorálny charakter. Zodpovedala mu aj interpretačná
úroveň a orchestrálny zvuk,
viac jemný než zemitý, ale v konečnom dôsledku lahodný.
Rovnaký dojem sme mali aj
z Concerta grossa op. 3 č. 12
Jiří Stivín
s podtitulom „Vianočné“ od talianskeho skladateľa Francesca Manfrediniho, mimochodom z diela,
ktoré je zo zbierky jeho 12 concerti grossi
v poradí posledné, ale najznámejšie i najpopulárnejšie. Jiří Stivín sa ako sólista predstavil najprv v Orchestrálnej suite pre zobcovú flautu, sláčikové nástroje a basso continuo č. 1 a mol od Georga Philippa Telemanna. Skladba, v ktorej sa striedajú prvky nemeckého, francúzskeho a talianskeho
módneho hudobného štýlu z prvej polovi-

práve cirkevná hudba. Aké je
 movala
vaše stanovisko k otázke vzťahu nábo-

mnohé cesty pre ľudí, ktorí navštevovali
dóm, napríklad do Anglicka, Ameriky – aby
mali predstavu, ako to vyzerá v iných veľkých kostoloch. Samozrejme, doma sa cítim v Dóme sv. Štefana. Nebol pre mňa len
pracoviskom, skôr domovom...
Ktoré z vašich diel sa vzťahujú k Dómu
sv. Štefana?
Je ich mnoho, snáď medzi najdôležitejšie
patria Markus Passion, mnoho úprav pre
zbor, teraz pripravujem Requiem für König
(Kardinál Franz König), veľký význam má
Antifonálny žalm pre veľký orchester, sólistov, zhromaždenie a organ a mnohé iné.
Spomínate si na najkrajšie momenty
svojej činnosti v Dóme sv. Štefana?
Najkrajšou chvíľou bola pre mňa posviacka nového organa. Mal som vtedy 44 ro-

Váš umelecký život do veľkej miery for-

ženstva a hudby?
Keď človek komponuje sakrálnu hudbu,
zrejme sa istým veciam nevyhne. Musí dôverne poznať svet náboženstva, intenzívne
sa touto témou zaoberať – inak to pravdepodobne nejde... Pričom existuje mnoho
skladieb, ktorých autori neboli nábožní
a zhudobňovali religiózne texty. Ja som sa
vynašiel mnohé idey a mnohé aj uskutočnil... Takže cirkevná hudba bola a je
istým spôsobom obsahom môjho života.
Dóm sv. Štefana nebol pre vás iste len
pracovným priestorom...
Vždy ma zaujímala organizačná stránka a aj
práca v oblasti turistiky. Organizoval som
 HUDOBNÝ ŽIVOT • 2 • 2005

ce 18. storočia, kladie na sólistu nemalé
nároky. V oblasti výrazovej a technickej. Jiří
Stivín je typom virtuózneho, všetranného
tvorivého interpreta s veľkou dávkou hudobnej fantázie a muzikality, s patričnou
dávkou teoretických i praktických vedomostí a skúseností z oblasti interpretácie
hudby starších štýlových období. Nakoniec,
tieto konštatovania sú o ňom všeobecne
známe a aj na tomto koncerte boli prísľubom kvalitného umeleckého zážitku. Ako
na mnohých jeho predošlých bratislavských koncertoch, očakávania publika boli
naplnené a v Telemannovej suite predviedol všetko, čo k hodnotnej interpretácii
patrí. Snáď to predurčil charakter skladby,
výraznejšie sa zaskvel v Adventnom quodlibete, na ktorom sa podieľal aj autorsky.
V tejto kompozícii, inšpirovanej českou
adventnou koledou Byla cesta – byla ušlapaná, rozvinul nielen svoje improvizačné
umenie, ale na priečnej flaute predviedol
svoje technické majstrovstvo s bohatou
zvukovou a muzikantskou predstavivosťou. Slovom, bolo to muzicírovanie v tom
najlepšom zmysle slova, inšpirovalo nielen
sprevádzajúcich členov orchestra, ale aj
publikum. Z neho najmä vekovo mladšia
časť ocenila hosťa búrlivým potleskom a výkrikmi „bravo !“. Záver koncertu patril
opäť Slovenskému komornému orchestru
B. Warchala , koledám Tichá noc, Narodil sa
Kristus Pán a Pujdem spolu do Betléma. Ich
pôsobivej, citlivej úprave, ktorá zdôrazňovala prostotu, čistotu a tradíciu zodpovedala aj interpretácia. Vďaka nej odchádzali
návštevníci koncertu v tento decembrový
večer v príjemnej nálade a pohode.

MARTA FÖLDEŠOVÁ

kov a na tento okamih som čakal celých
22 rokov... Áno, opäť a opäť sa mi vybavuje posviacka nového organa.
Z postu chrámového organistu teda
odchádzate s pocitom dosiahnutého
cieľa... Aký je váš pohľad do budúcnosti?
V poslednom čase viac komponujem
a komponovaniu by som sa chcel venovať
aj naďalej, viac dirigovať, najmä diela pre
organ a orchester... Dosiahol som mnoho,
no nateraz sa zdá, akoby to mnohých nezaujímalo. Myslím si však, že každý by mal
rozpoznať, kedy je čas odísť a aj to dokázať...

PRIPRAVILA ZUZANA FERJENČÍKOVÁ
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OPERNÉ KONCERTY
na prahu nového roka

P

o tradičnej opernej rozlúčke so starým
rokom v Opere SND, nasledovali
v oboch bratislavských symfonických telesách dramaturgicky prekvapujúce vstupy
do roku 2005. Už 1. januára na Novoročnom koncerte ponúkla Slovenská filharmónia paletu operných čísel a o päť dní
neskôr sa s podobným programom, nazvaným Na tri krále, prihlásil Symfonický
orchester Slovenského rozhlasu. Obe
podujatia sa odohrali pred vypredanými
hľadiskami.
Opera je teda lákavým žánrom, našou
verejnosťou akceptovaným aj v podobe bez
scény a kostýmov. To je zaujímavý postreh
a zároveň devíza hodná nielen povšimnutia, ale aj „spracovania“ v projektovaní
koncertnej i divadelnej dramaturgie. Nemožno však s ňou hazardovať a uspokojovať sa s omieľaním najpopulárnejších hitov. Najmä v slovenskom prostredí chýbajú koncertné uvedenia kompletných
operných titulov, najmä tých menej hraných, čo je dnes vo svete bežná prax. Oba
bratislavské koncerty sa zatiaľ od najtradičnejšej programovej stavby neodlepili,
takže z tohto hľadiska išlo do istej miery
o premárnenú šancu. Slovenská filharmónia novoročný koktail zmiešala z partitúr ôsmich autorov talianskej, nemeckej,
českej a francúzskej proveniencie, rozhlasoví symfonici ostali pri šiestich, s výnimkou W. A. Mozarta, výhradne talianskych
skladateľoch. Na oboch koncertoch sa stret-
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li ukážky nielen z tvorby Mozartovej, ale aj
Gaetana Donizettiho, Giuseppe Verdiho
a Giacoma Pucciniho.
Slovenská filharmónia, hrajúca pod taktovkou Rastislava Štúra, zakomponovala do menu aj zborové čísla (Predaná nevesta, Rusalka, Trubadúr), v ktorých sa prezentoval Spevácky zbor mesta Bratislavy,
pripravený Ladislavom Holáskom. Večer
otvorila neľahká Rossiniho predohra
k Strake zlodejke, ktorej pod Štúrovou taktovkou chýbala nielen brilantnosť orchestra, ale aj strhujúcejšia a na kontrasty bohatšia koncepcia. Z trojice sólistov postupne k najkvalitnejšiemu výkonu dospel
Miroslav Dvorský, ktorý najmä v árii Cavaradossiho z PuccinihoTosky a v prídavkových talianskych piesňach ukázal v plnej
miere prednosti svojho farebného, príkladne frázujúceho a v polohách vyrovnaného
hlasu. Andrea Danková začala nečakane
Mozartovou Zerlinou (v dvojspeve s Giovannim Martina Malachovského) a cez
Dvořákovu Rusalku sa dostala až k Pucciniho Toske. Spievala spoľahlivo, bez zakolísania, no výrazovo dosť chladne a nediferencovane. Basbarytón Martina Malachovského nevyniká mimoriadnym objemom či
farebnou krásou hlasu, no jeho vokálnotechnické napredovanie je zjavné. Väčšmi
než v áriách (Don Basilio z Barbiera zo Sevilly a Bizetov Escamillo z Carmen), kde sa
jeho hlas neniesol vždy ponad silný orchester, sa uplatnil vo výrazovo vypracovaných

dvojspevoch z Nápoja lásky a Predanej nevesty.
Vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu sa na čele domáceho orchestra predstavil dánsky dirigent Niels
Muus a ako sólisti vystúpili hosťujúca sopranistka Alexandra Lubchansky so slovenským tenoristom Michalom Lehotským. Pôvodom Ruska, študujúca v Izraeli a Nemecku, sa začína presadzovať v koloratúrnom repertoári zatiaľ na stredných
nemeckých scénach. Scéna a ária Lucie di
Lammermoor od Gaetana Donizettiho, ako
aj dvojspev s Edgardom v Lubchanskej
podaní mali veľa pozoruhodných miest.
Hlas znel mäkko, zamatovo, vo farbe
priam anjelsky čisto, nemal problémy ani
s najvyššími tónmi. V nižšej polohe cítiť zatiaľ isté rezonančné rezervy, no tento lyrický materiál má isto veľké možnosti rozvoja. Mozartova Kráľovná noci z Čarovnej flauty jej však v krkolomnej koloratúre jednoducho nevyšla. Michal Lehotský sa tento
raz držal lyrického repertoáru, ktorý by
mal byť ešte stále jeho doménou. Odhliadnuc od viacerých svojvoľností vo frázovaní
a nadužívania výrazových licencií, bol jeho
výkon veľmi dobrý. V extrémne náročnej
árii Artura z Belliniho Puritánov nenechal
nikoho na pochybách, že je majstrom vysokých tónov a úprimným ctiteľom bel canta. Niels Muus je skúseným dirigentom
s funkčnými gestami. Orchestrálne predohry vystaval účinne, výsledok bol však
úmerný stupňu pohotovosti orchestra. Tie
čísla, ktoré SOSR bežne hrá (napríklad Intermezzo zo Sedliackej cti), vyšli bez kazov,
v iných (Mozart, Donizetti) bol výkon telesa značne labilný v súhre i kvalite tónu.
PAVEL UNGER
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Libor Pešek – „ako doma...“
ale že aj v povojnovej Bratislave možno
vybudovať umelecky vysoký stupeň hudobnej kultúry. Ale aj sám Talich v Bratislave
po úspešných, triumfálnych výsledkoch
napokon stroskotal. A do tretice, v najsúčasnejšej súčasnosti sa stal obdobný prípad,
taktiež s prominentným českým dirigentom. Nad rozliatym mliekom je zbytočné
plakať, ale natíska sa otázka: čo sa vo vyše
polstoročnom období na tomto poli zme-

ARCHÍV

edným z „highlightov“ tohtoročnej koncertnej sezóny nesporne bolo vystúpenie „nášho“ vzácneho hosťa, medzinárodne renomovaného českého dirigenta Libora Peška. „Nášho“ preto, že v sezóne
1981-1982 stál na čele Slovenskej filharmónie. Orchester SF si ho v krátkom čase veľmi obľúbil a aj sám Pešek bol mimoriadne
spokojný. V Bratislave sa cítil „ako doma“,
ako mi pri našich rozhovoroch opätovne
zdôraznil. Bola to obojstranná sympatia a v tejto prajnej atmosfére
spolupráce jeho koncerty so SF mali
zakaždým punc čohosi výnimočného, či už uviedol Haydna alebo Zeljenku, vo všetkých štýlových obdobiach dominoval jeho výnimočný talent. Keby bol ostal šéfom SF, už
mnoho rokov by chodila naša filharmónia svetom ako jedno zo známych európskych orchestrálnych telies. Nestalo sa tak. Sieť intríg a nekalých zákulisných machinácií, dokumentujúcich malosť našich vtedajších pomerov s náterom
provincionalizmu spôsobili, že po
jednoročnom úspešnom pôsobení
v Bratislave bol Libor Pešek „odídený“ a nahradený bezvýrazným zahraničným dirigentom. Pešek nemal núdzu o následné
primerané uplatnenie, o. i. desať rokov bol
lídrom slávneho anglického orchestra v Liverpoole a spolupracoval takmer so všetkými významnými telesami v USA a vo viacerých európskych krajinách.
Keď svojho času prišiel do Bratislavy jeden zo špičkových svetových dirigentov
svojej doby Václav Talich (stál tu pri zrode
Slovenskej filharmónie), prehlásil, že neexistuje veľké a malé kultúrne centrum, ale
len veľké a malé umenie. Chcel tým poukázať na to, že nielen v takom kultúrnom
veľkomeste, akým odjakživa bola Praha,
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šek príprave a vedeniu Beethovenovej 7.
symfónie. Orchester bol na nepoznanie, ako
vymenený. Dirigent venoval minucióznu
pozornosť všetkým v partitúre obsiahnutým pokynom. Jednotlivé nástrojové party filigránsky vypracoval, frázy vyzneli plasticky, artikuláciu podrobne diferencoval,
všetko dýchalo transparentne. Technická
stránka však bola pre dirigenta nevyhnutným predpokladom pri realizácii veľkolepej, dramaturgicky detailne premyslenej
výrazovej koncepcii. Zo stovky detailov
aspoň jeden-dva príklady: Druhú časť
počuť často v pomalom tempe, akoby smútočný pochod. V skutočnosti je to
Allegretto, ktoré Pešek primerane
oživil v čerstvom pohybe a vo veľmi mäkkom, lyrickom ponímaní.
V tretej časti (Presto) pri zmene tempa – assai meno presto – v taktoch
409 až 412 popri označení dolce je
vyznačené drobné crescendo – decrescendo v lesných rohoch (i klarinetoch a fagotoch); dirigent veľmi
dôrazne akcentoval tento predpis,
ktorý v iných interpretáciách býva
len málo povšimnutý, pritom práve tento pokyn výrazne oživuje toto
miesto. Celková zvuková rovnováha jednotlivých hlasových skupín
orchestra bola perfektná a vzácne
vyrovnaná aj v najbúrlivejších miestach.
Osobitne treba vyzdvihnúť vzácnu zvukovú kultúru predvedenia. Dirigentské gesto
bolo prísne funkčné, pritom úsporné, nič
nebolo zbytočné a pre zovňajškový efekt.
Dielo vyznelo v celej svojej majestátnosti,
dramatickosti a bujarej roztancovanosti
a zanechalo u obecenstva hlboký dojem, čo
sa prejavilo aj v jeho prijatí. Búrlivý, neskôr
skandovaný aplauz, výkriky, dupotanie
nohami a napokon standing ovations. Bola
to zaslúžená odozva a domnievam sa, že
tento program spolu s dirigentom by sa
mal čoskoro reprízovať aj na zahraničných
pódiách. Bola by to vhodná vizitka našej
hudobnej kultúry.
PAVOL POLÁK

nilo? Je to Kocúrkovo na pokračovanie, žiaľ,
na úkor tzv. vysokej kultúry...
Na dvojici koncertov SF pod vedením
Libora Peška 13. a 14. januára v SF boli
programované dve významné zrelé symfónie z obdobia klasicizmu: Symfónia č. 38
D dur KV 504 zvaná Pražská od Wolfganga
Amadea Mozarta a Symfónia č. 7 A dur op.
92 od Ludwiga van Beethovena. Prezývku
Pražská nedostala Mozartova symfónia
podľa miesta vzniku – skladateľ ju skomponoval vo Viedni – ale podľa miesta premiéry, ktorá sa konala v Prahe. Dielo zaznie u nás nie zriedka, ale v takejto kultivovanej interpretácii ho možno počuť iba
málokedy. Hlavnú pozornosť venoval PeK O N K U R Z

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

• soprán • II. alt • I. tenor • II. bas
Požadované vzdelanie: ukončené vzdelanie v odbore spev (konzervatórium, VŠ).
Termín konkurzu: 13. 4. 2005 (streda) o 10,00 h. Konkurz sa uskutoční v skúšobni SFZ na 1. poschodí.
Záujemcovia o konkurz zašlú prihlášku s priloženým životopisom s uvedením vzdelania a praxe na adresu:
Slovenská filharmónia, Heslo „KONKURZ“, Medená 3, 816 01 Bratislava
Termín odovzdania prihlášok je 1. 4. 2005.
Podrobné podmienky konkurzu poskytuje a prihlášky prijíma manažérka SFZ, tel. 02/ 59 208 246, mobil 0903/ 201 540, e-mail:
hlavackova@filharmonia. Sk, www. fiharmonia.sk
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atiné 28. novembra sa nieslo v znamení vokálneho umenia. Predstavila sa súťažami preverená, laureátstvami
ovenčená, na javisku i na pódiu ostrieľaná,
sympatická sopranistka Božena Ferancová. Vystúpila s klaviristkou Magdalénou
Bajuszovou. V takejto konštelácii býva
zvykom umožniť aj klavírnej partnerke sólistické uplatnenie. Na matiné zneli však
len piesne. Výbery z cyklov či zbierok nasledovali v podstate attaca. Na kvalite hlasového prejavu speváčky nebolo však badať
únavu. Svedčí to o dobrej vokálnej technike, o uvoľnenom tvorení tónu, ale aj o znamenitej psychickej kondícii.
Dobrá speváčka a skúsená klaviristka
boli zárukou kvalitného stvárňovania repertoáru. Úvodom zazneli výbery z dvoch
cyklov piesní od Antonína Dvořáka. Keď
umelkyne naštartovali s temperamentným
elánom výber z Cigánskych melódií, pripísali sme to snahe podčiarknuť náladovosť
a výraz zakódovaný v názve cyklu. V Písňach milostných op. 83 tak, ako predtým,
dominovala istota prejavu, jasná, v plnej
miere vykryštalizovaná predstava o stvárňovaní obsahu. Hoci dosiahnuť komornú
intimitu v priestore mirbachovskej sály nie
je práve najľahšie, nemohli sme sa zbaviť

presvedčenia, že interpretácia získava operný charakter, a to najmä vo výškach a v dynamicky vyhrotených vrcholoch.
Vo výbere piesní z cyklu Drobné kvety
od Mikuláša Schneidera-Trnavského, s plnokrvným vkladom Bajuszovej pri úvodnom načrtávaní atmosféry (napr. Vtedy sa
mi prisnejú), azda najvypuklejšie vystúpila do popredia tendencia sólistickej exhibície.
Na záver programu odznela premiéra
troch piesní pre soprán a klavír s názvom
Sonety Orfeovi na básne R. M. Rilkeho od
Ilju Zeljenku. Autor neustupuje z pozície
budovania línií z miniprvkov úzkeho intervalového rozsahu, rytmicky pregnantných. V prvej piesni (Tu každý hnať nás chce)
najväčšiu plochu zaberá sekvencovité presúvanie smerom nahor a nadol, a tým aj
variabilita harmonickej hladiny sprievodu.
V strednom úseku sa ozýva kontrastný
akordický vstup. V súlade s názvom a textom sa pieseň nesie v istej „znervozňujúcej“ nálade. Hudobný tok tretieho dielu
prináša opäť vibrujúci sprievod ako v úvode. Vedenie melódie narastá, až sa vypne
v dynamickom vrchole. Skladba postupným zrieďovaním (predlžovaním páuz
medzi úryvkami motívov) končí. Ďalšia

*

S

účasťou festivalu Nová slovenská hudba bolo matiné 14. novembra. Fakt,
že podujatie nefigurovalo v mesačnom prehľade, predznamenal zastúpenie publika.
Absentovali „skalní“ návštevníci, viac než
inokedy boli zastúpení pedagógovia, zvýšila sa účasť mládeže. Aj interpreti boli poväčšine z radov študentov. Ak porovnáme
akustické predpoklady priestoru v Mirbachu s koncertnými štúdiami rozhlasu, kde
odznela väčšina festivalových podujatí, musíme konštatovať, že skladby či výkony, ktoré odzneli, mali na Mýtnej priaznivejšie
podmienky.
V úvodnom, bezmála polhodinovom
Triu pre flautu, husle a klavír od Viliama
Gräffingera tento problém vystúpil azda
najvyhrotenejšie. Autor zveril klavíru (Mária Fedorová) pomerne dominujúcu rolu
s dosť frekventovaným ostinátnym sprievodom s meniacou sa harmonickou hladinou alebo iným evolučným postupom. Nad
ním vstupovali ostatní hráči ansámblu.
Napriek tomu, že klavír bol zavretý, príliš
dominoval, a tak ostatných hráčov sme
často skôr videli, než počuli. Skladateľ si na
pomerne rozľahlej ploche overoval viaceré spôsoby stvárňovania sadzby, počínajúc
tradíciou až po drsné zvukové výboje. Náladové roviny v rámci častí sa striedali, no
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pieseň vytvára pohybovo-tempový kontrast. Dominuje lyrika, melodickosť. Medzi vokálnym partom a klavírom prebieha dialóg. Prelínanie hlasov kulminuje do
dynamického vrcholu a nálada sa vracia
do pokojnej atmosféry. Autor sa usiluje
dosiahnuť jednotu motivickou príbuznosťou, pričom sa táto kompozičná práca (na
rozdiel od prvej piesne) vzťahuje aj na vokálnu líniu. Tretia časť (Teba však teraz
chcem poznaná...) je opäť rezkejšia. Na spôsob mota perpetua prináša klavír pasáže,
ktoré sa sekvencovite vlnia. Kontrast
v piesni prinášajú drsné akordy, ktoré vstupujú zväčša synkopicky pod sopránový
part. Pred záverom sa výraz vystupňuje
a vzápätí dospieva k zmiereniu, vyrovnaniu.
Treba vyzdvihnúť suverénnosť, s akou
klaviristka tvarovala rytmické posuny. V repertoári má už viaceré klavírne opusy od
Zeljenku, niektoré s priamou dedikáciou.
Získaná rutina ju vedie k dešifrovaniu skrytej logiky a rytmickej variability klavírnej
sadzby. Ferancová naštudovala svoj part
veľmi starostlivo, účinne ho umocnila. Obe
interpretky spolu s autorom zožali nadšený ohlas publika, pridali opus od N. Rimského-Korsakova.

*

ich nadväznosť nebola vždy práve najšťastnejšia. Autor využíval dynamické vlnenie
i tempové uvoľňovanie. V meditatívnej časti navodil impresionistickú, vcelku presvedčivú náladu: na jemnej zvukovej hladine sa
dostali viac do popredia aj partnerské nástroje – flauta (Lenka Polakovičová)
a husle (Radomír Ciantricis). Celkove
vyznieva opus dosť melancholicky a pokojne sčerený pohyb navodzuje až dojem smútočného pochodu s prekvapivými výbuchmi.
Skvelý predstaviteľ najmladšej klaviristickej generácie Ladislav Fančovič inšpiroval Ľubomíra Bernátha k dedikácii skladby pre sólový nástroj Mystérium Marsu.
Vznik skladby sa viaže na silný zážitok, ktorým pre skladateľa bola kniha Grahama
Hancocka. Fančovič aj v tomto prípade
demonštroval svoje klaviristické schopnosti. Prvá časť prináša mysterióznu, dynamicky mierne zvlnenú náladu kvázi impresionistického charakteru. Druhá časť (Misia
na Marse) využíva technický potenciál klaviristu s osobitným rytmickým pulzom,
s účinným stupňovaním i uvoľňovaním
napätia. Aj lyrický záver bol impozantný.
Lukáš Borzík venoval Elégiu pre violončelo a klavír (Andrej Gál a Viola Mudroňová) svojmu pedagógovi Pavlovi Krško-

vi. Borzík imponoval zmyslom pre proporcionalitu. Nechcel byť zbytočne patetickým,
a tak svoju zvukovú štúdiu nechal doznievať do stratena.
Dôkazom toho, že špičkoví klaviristi na
VŠMU sú inšpirátormi vzniku nových opusov je aj Klavírna skladba II, ktorú Zoltán
Bognár venoval Magdaléne Bajuszovej .
Našiel v nej povolaného interpreta. Klaviristka dokázala atmosféru odvíjajúcu sa od
kontemplácie stupňovať až po zvukovo
vyhrotené, burácajúce vrcholy. V skladbe sa
vynorilo množstvo zaujímavých nápadov,
napr. ostinátny rytmus v nižších polohách,
šťastne imitujúci monotónne odkvapkávanie vody.
V skladbe Ivana Buffu Caprice pre (sólovú) violu dominovala nielen technika –
napr. zaujímavé exponovanie dvojhlasnej
motivickej práce, ale aj kvality interpreta
(Peter Zwiebel), ktorý sa usiloval dať
mozaikovito usporiadaným nápadom logický sled. Zwiebel je interpretom s výrazným individuálnym vkladom a líniám tak
vtláča pečať svojej osobitosti. Hudbu cíti,
a tým ju presvedčivo formuje. Zaslúžil sa
o sympatické vyznenie opusu, a tým aj o jeho vrelé prijatie publikom.
V L A D I M Í R Č Í ŽI K
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a koncerte z tvorby slovenských skladateľov (12. decembra) boli na programe kompozície príslušníkov dnes už najstaršej generácie.
S potešením sme konštatovali, že všetky naštudované diela mali znamenitú profesionálnu úroveň, aj interpretačnú. Daniela Kardošová a Tatiana Lenková, pedagogičky bratislavského Konzervatória,
dokázali svojou súhrou vo výbere z Bagatel od Dezidera Kardoša vydolovať zvukovo farebné maximum. Vo výraze sa im účinne podarilo vystihnúť rôznorodosť
folklórnej inšpirácie v spevnosti, melancholickej zasnenosti, ako aj v bujarej zemitosti s pregnantným rytmickým pulzovaním.
Kardošová v pomerne krátkom
časovom odstupe zopakovala v Mirbachu úspešné predvedenie klavírnej
suity Mladosť od Pavla Bagina. Každej
časti vtláčala odlišný charakter (určený tempovým označením) a na profesionálnej úrovni zdolávala technickú stránku svojho výkonu. Pre starší
vek je príznačné, že sa v spomienkach
rád vracia k zážitkom z mladosti. Bagin svoje reminiscencie vyjadruje optimistickým spádom, ktorého podkladom je aj ľúbostná lyrika (Lento amoroso – 3. časť), ale aj nádych istej nostalgie či
narúšanie idyly. Podľa jeho slovného komentára táto „pochybnosť“ nie je len náladovým kontrastom k bujarosti, no má aj
obsahový význam s cieľom vyjadriť predtuchy či obavy z budúcnosti. Aj Baginova
skladba nesie typické znaky poetiky generácie, ktorá vzišla z novákovskej orientácie
postimpresionistického neofolklorizmu, nie
však v spôsobe citovania (ako u Kardoša),
skôr v modalite a náladovosti.

Peter Michalica sa osvedčil ako znalec
husľových kompozícií Ladislava Burlasa.
Väčšinu z nich naštudoval a uviedol premiérovo. K charakteru Burlasovej poetiky si
dokázal Michalica vytvoriť dôverný vzťah,
aj v nej zúročil svoju dlhoročnú interpretačnú prax. A tak pri Michalicovej interpretácii Burlasa sa poslucháčovi natíska dojem,
akoby bol svedkom vzácneho prepojenia
skladateľovej dôkladne premyslenej invencie s totožnými kvalitami reprodukcie.
V Burlasovej Sonáte pre sólové husle (1975)
sme sa mohli kochať v sugestívne klenutej kantiléne s adekvátne načrtávaným dynamickým vlnením, s účinne
tvarovanými náladovými rovinami,
s umne spájanými, na seba nadväzujúcimi oblúkmi, ako aj výrazne podčiarkovávanými meditatívnymi úsekmi. Na pódiu sa tak zlúčili skladateľovo majstrovstvo s interpretovým. Výsledok bol jedinečný zážitok a vrelá
odozva u obecenstva.
Na záver odznela premiéra štvorčasťovej Sonáty č. 1 pre štvorručný klaAutor I. Zeljenka
vír (2000) od Ilju Zeljenku v naštus interpretkami svojej Sonáty,
dovaní Klavírneho dua Dezidera
T. Lenkovou a D. Kardošovou.
Kardoša. Po jej vypočutí sa natískal
dojem, že jej vznik nepodnietil hlbší
životný zážitok, skôr remeselná zručnosť.
angažovanejším účinkom. Novák je majJej sadzba totiž v ničom nevybočovala zo
strom v melodike, svoj úprimný vzťah ku
štýlu, v ktorom autor dlhší čas komponukrásam prírody dokázal adekvátne vyjadriť
je. Použité postupy sme už počuli v iných
v kantiléne, do tlmočenia ktorej Prochác
opusoch z tohto obdobia, aj keď sa v tejto
vložil dávku sugestivity. Skladateľ využíva
Sonáte dostali do iných súvislostí. Neveľmi
v sadzbe zvukovú špecifickosť nástrojov,
verím tomu, žeby toto presvedčenie u podáva im príležitosť pri predvádzaní myšlieslucháča prekonala citovo angažovanejšia
nok, v ich traktovaní, v dialógu, vzájomnom
interpretácia. Interpretky budovali konsprevádzaní a využíva aj technické dispozítrastne ladené úseky tak, ako autor – skôr
cie pri exhibícii virtuozity. Skladateľova inracionálne.
vencia, citový vklad a majstrovská interpretácia zaslúžene rezonovali u prítomných.
Do rovnakého „priečinka“ môžeme vložiť aj Tri tatranské bukoliky (rok vzniku 2004)
od Milana Nováka. Premiéru mali v rámci
festivalu Nová slovenská hudba v podaní
rovnakých interpretov – Rajmunda Kákoniho (akordeón) a Eugena Procháca (violončelo), ktorým Novák dielo dedikoval.
Stavebný materiál trojčasťovej suity sa odvíja od jedinej témy. Už na premiére sa mi
dielo páčilo. Časový odstup – isté „uležanie“ – výdatne prospel dopadu interpretácie. Bolo ešte viac presvedčivé, s citovo za-
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lavirista – 18-ročný konzervatorista
Peter Šandor (žiak Venceslavy Ilievskej) a zároveň študent Universität für
Musik und darstellende Kunst vo Viedni
(u Petra Eiffera) dostal 5. decembra príležitosť prezentovať umelecký rast v rámci
mirbachovského matiné.
Predstavil sa v štýlovo pomerne pestrom
programe, v ktorom dominovali Beethoven
a Chopin. Šandor je už natoľko vyspelým
pianistom, že jeho výkon môžeme posudzovať profesionálnymi kritériami. Žiada sa vyzdvihnúť minucióznu prácu v drobnokresbe,
čistotu faktúry, rozšírenú tónomaľbu. Závideniahodné technické zázemie ho nikdy nesklame, hrá bez zakolísaní, tvorivým elánom
a spádom hry si podmaní poslucháčov.
V prvom rade treba vyzdvihnúť voľbu
programu. Práca nad repertoárom ho vý HUDOBNÝ ŽIVOT • 2 • 2005
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razne posunula vpred. Dostal príležitosť pocvičiť sa v klasickej disciplíne, naučil sa zdolávať pavučinové ozdoby, v Chopinovi pasáže, zaspievať si v kantiléne, zaskvieť sa
v bravúrnej virtuozite a pritom ešte „vynášať“ skryté tematické prvky. Dôkazom jeho
fascinujúcej triedy sú aj palmy víťazstva či
laureátstva na medzinárodných súťažiach.
Sú ozdobou jeho umeleckého životopisu
a sú s nimi spojené koncertné príležitosti
aj v zahraničí.
Pokiaľ by sme chceli od Šandora očakávať zlepšenie, tak by sa týkalo ešte výraznejšej schopnosti odolať a nepodľahnúť
snahe demonštrovať suverenitu, s akou
dokáže lúskať technické oriešky. Technika
má slúžiť nielen exhibícii, ale aj duchu skladby. Napríklad v Beethovenovej Sonáte As
dur č. 12 op. 26 úvodná časť (Andante con

variazioni) by bola zniesla o niečo zdržanlivejšie tempo a väčší pokoj. Vo variačných
častiach (napr. v druhej) je možné viac vynášať v kladivkovej faktúre skrytú tému.
Veľmi vydarené bolo tempové uchopenie
Scherza. Na úsekoch s pasážovitým sprievodom víťazil beethovenovský oheň nad
možnou eleganciou. Aj záverečné Allegro
by po zvukovej stránke znieslo ľahšie formovanie pasáží. Miestami malo príliš virtuózny náter. Možno vyzdvihnúť kultúru
tónu aj atmosféru úvodného Prelúdia a jadrnú artikuláciu Fúgy E dur od J. S. Bacha
(BWV 854). I tu však možno dospieť k ešte
väčšej dokonalosti.
Chopinovský blok zohľadňoval náladový i pohybový kontrast. Vo viacerých sklad-

MIRBACH
POKRAČOVANIE NA STR. 29
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loha položiť reprezentatívnu bodku za
nedeľnými podujatiami v Mirbachu
v kalendárnom roku 2004 pripadla 19.
decembra klaviristke Magdaléne Bajuszovej. Úprimne povedané, na toto vystúpenie doktorandky VŠMU (Ida Černecká)
som sa tešil. Ukázalo sa, že oprávnene. Naša vyspelá klavírna pedagogika, veľká ponuka, nemalá konkurencia, ambície všetkých tých, ktorí sa chcú na pódiu presadiť,
ich nútia k intenzívnej príprave. V osobe
mladej klaviristky Bajuszovej znásobuje tieto momenty jej svojský, zrelý prístup.
Umelkyňa preukázala vzácnu
schopnosť pri ponáraní sa do osobitého sveta Brahmsovej poézie (Tri intermezzá op. 117). Jednotlivým číslam
tohto triptychu vtlačila presvedčivú
atmosféru, hĺbku, vzruch, ktoré partitúra miniatúr ponúka. Postupne
(a nielen v Brahmsovi) odhaľovala bohatstvo svojej fantázie. Popri vypracovanej drobnokresbe uplatnila aj
svoju najmocnejšiu devízu – schopnosť účinne budovať líniu, precítiť ju
a nadviazať vnútorný kontakt s poslucháčom.
Bajuszová sa už neraz osvedčila
ako povolaná interpretka Zeljenkových klavírnych skladieb. A tak sa v priebehu týždňa dočkal skladateľ v rámci toho
istého koncertného cyklu dvoch premiér.
Jeho Sonáta č. 21 pre klavír má zaujímavý
podtitul – Otázky bez odpovedí. Vytýčený
program súvisí aj so spôsobom autorovho
rozvíjania plôch. Hudobný prúd často prerušujú pauzy predlžované fermátami (aspoň tak usudzujeme na základe počutia).
Priestory, v ktorých medzi týmito predelmi
znie hudba, sú rôzneho trvania, akoby odpozorované zo života: niekedy strohé, ino-

To, že záverečné Presto výdatne načrie
do technického arzenálu klaviristu, bolo
evidentné už z tempového označenia. Vo
finále sme boli napätí, akú sadzbu si autor
zvolí na záver kompozície. Vybral si (výstižne) narastajúce tremolo.
Bajuszová naštudovaniu diela venovala
zrejme dostatok času, keďže ho interpretovala suverénne a spamäti. Skladateľov
zámer umocnila klaviristicky, ako aj tvorivo muzikantsky. Jej plná angažovanosť,
priam majstrovské zvládnutie môžu slúžiť
za vzor každému, kto pripravuje premiéru nejakej skladby.
Magdaléna Bajuszová
Sergej Rachmaninov patrí zrejme
k obľúbeným autorom klaviristky. Po
nedávnych vynikajúcich uvedeniach
výberu šiestich z jeho Prelúdií sa tento raz víťazne popasovala so štyrmi
z jeho Etud-obrazov, a to po dvoch
z op. 33 (es mol – č. 6, cis mol – č. 9)
a c mol – č. 7 i h mol – č. 4 z opusu
39. Rachmaninov býva pre klaviristu
previerkou nielen spôsobu tlmočenia
skladateľovej hýrivej fantázie, technickej pohotovosti, ale aj tvorivého interpretačného vkladu.
V Bajuszovej hre boli všetky zložky rešpektované a navyše, opuncované výrazným osobnostným vkladom.
získal autor v Bajuszovej ideálneho interSkvelá technika, sugestívna muzikalita, vypreta. Skladateľ je v oblasti lyriky známy
jadrenie pravej ruskej melanchólie, flexisvojím inklinovaním k istej askéze. Bajusbilný vzruch, široká škála odtienkov, farieb
zová s vkusom, prostotou prežiarila napr.
alebo nálad, dramatické vyhrotenia i krehobyčajné unisono oboch rúk (v 2. časti Moká prostota. Línie načrtávala ako ľahko čiderato recitativo). Tvrdošijné ostinato znetateľnú, priezračnú, jasne kontúrovanú
júce v strednej polohe je kostrou nad –
maľbu, čo plne zodpovedalo názvu sklaa pod, ktorou plynú rôzne komentáre –
dieb. Boli sme svedkami výkonu, ktorý si
raz búrlivé, inokedy zmierlivé (v 3. časti
zaslúži, aby ho vypočul aj širší okruh konAdagio). Pravda, ani v tomto opuse sa Zelcertného publika, aby odznel v priestranjenka celkom nevzdal záľuby v presúvaní
nejšej sále.
prízvukov.
kedy dlhšie, akoby poznačené výčitkami.
Sonáta v rámci každej z piatich častí prináša meniace sa, výrazne kontrastujúce nálady. Tempové určenie prvých štyroch častí
vyčerpali (s vynechaním Grave) všetky
možnosti názvov pomalých temp. V rámci
častí využíva Zeljenka nevyčerpateľnú invenciu, zákon kontrastu pri zahusťovaní či
zrieďovaní úsekov línií: vzruch – upokojenie, lyrika – dravosť, melanchólia – optimizmus. A práve v snahe dosiahnuť čo najadekvátnejšie vyjadrenie tejto variability
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atiné 21. novembra, na ktorom vystúpili violončelista Eugen Prochác
a klaviristka Veronika Lacková, sa nieslo
v znamení Chopinovej a Brahmsovej hudby. Chopinova tvorba patrila najmä opusom pre klavír a s klavírom, no jeho obľúbeným nástrojom bolo aj violončelo, ktoré
je pomerne frekventované v komorných
opusoch. Azda aj preto sme očakávali Sonátu pre violončelo a klavír g mol op. 65.
S výnimkou op. 3 odzneli úpravy drobnejších foriem. Úvodná Introdukcia a polonéza op. 3 bola napísaná pre violončelo a klavír, ale tiež sa nevyhla upravovateľským zásahom. Všetky ďalšie menšie formy majú
však originálnu klavírnu verziu. Známe
Nokturno Es dur op. 9 č. 2 upravil známy
virtuóz D. Popper. Vedúcu kantilénu určil
violončelu a meniacu sa harmonickú hla-
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dinu ľavej ruky rozdelil pre obe ruky klaviristu. V snahe dosiahnuť virtuóznejší efekt
používa na niektorých miestach flažolety,
čo nepokladáme práve za najšťastnejšie.
Od A. Glazunova odzneli dve úpravy pomalých koncertných etúd – Etudy es mol č.
6 z op. 10 a cis mol č. 7 z op. 25 (známej ako
„violončelová etuda“). Táto citlivejšia úprava zintenzívnila pôsobenie chopinovskej
majstrovskej kantilény. Veľmi zapôsobili
dve kantilénové línie rozdelené medzi klavír (vrchná) a violončelo (altová). Violončelista a muzikológ Lev Solomonovič Ginsburg veľmi citlivo upravil ďalšie dve miniatúry: Nokturno h mol op. posth. a Nokturno
e mol op. 72 č. 1. Najmä Nokturno h mol
spôsobom úpravy, ako aj poňatím a stvárnením považujem za vrchol prvej polovice
programu. Týmto konštatovaním nechcem

znižovať úroveň ostatných čísel. Tá bola vo
všetkých skladbách muzikálna, kultivovaná, sugestívne vrúcna. Aj V. Lacková úspešne prekonávala nástrahy priveľkého a „znelého“ nástroja.
Z dvoch sonát pre violončelo a klavír od
Johannesa Brahmsa si vybral Prochác Sonátu č. 1 op. 38. Brahmsov svet romantiky
je iného charakteru ako Chopinov, ale aj
vďačným prostriedkom pre interpretov
rozohrať rozmach fantázie, tvorivosti, meniacich sa citov, využiť zmysel pre výstavbu, tvorenie a spolutvorenie dialógu, ktorý sa vo finále znásobuje polyfonickou faktúrou.
Na záver musím zdôrazniť, že v kontexte maratónu mirbachovských matiné toto
podujatie patrí k tým najvydarenejším.
V L A D I M Í R Č Í ŽI K

MIRBACH
 HUDOBNÝ ŽIVOT • 2 • 2005
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o záplave novembrových hudobných
podujatí sme si prvý decembrový víkend (3. až 5. decembra) mohli vybrať
z ponuky koncertov Prehliadky mladých koncertných umelcov poriadaných Spolkom koncertných umelcov v Pálffyho paláci. V rámci troch koncertných
večerov sa predstavili mladí slovenskí interpreti (študenti, doktorandi, absolventi
VŠMU), zúčastňujúci sa na rôznych interpretačných kurzoch, súťažiach, aktívne sa
podieľajúci na hudobnom dianí doma
a v zahraničí.
Prvý večer otvorili súrodenci Ivan (viola) a Jordana (klavír) Palovičovci. Vystihnutie správnej intenzity zvuku klavíra
v priestoroch Pálffyho paláca nie je v súbore interpretačných komponentov zanedbateľné, preto by som v klavírnom parte
volila opatrnejšie narábanie so zvukom,
najmä v nižších polohách. Žiadalo sa to
hlavne v úvodnom Beethovenovi (Notturno D dur pre violu a klavír op. 42). V Regerovi (Suita č. 2 g mol pre violu sólo op. 131d)
a Martinů (Sonáta č. 1 pre violu a klavír)
sa Palovič akoby viac započúval do spevu
violy, dal jej väčší výrazový rozmer, čím
Sonáta Martinů získala na vyrovnanosti
v zmysle dynamickej škály oboch interpretačných partov.
Dvojica Teodor Brcko (violončelo)
a Monika Mockovčáková (klavír) spolupracuje od roku 1995, čo bolo čitateľné
v dokonalej súhre dua v Brahmsovej Sonáte
pre violončelo a klavír e mol op. 38, v Prokofievovej Sonáte pre violončelo a klavír op.
119 aj vo Variáciách na Rossiniho tému od
Bohuslava Martinů. Brcko zaujal hĺbkou
a dramatickosťou výrazu, prepracovaním
každého detailu, spevným tónom od prvého dotyku sláčika so strunou, jasnosťou
a presvedčivosťou umeleckej výpovede.
Jeho hra je suverénna, bez zakolísaní či zaváhaní, pritom plne rešpektuje text.
Milan Osadský (VŠMU v triede B. Lenka) predviedol z akordeónovej literatúry
Hatríkovu Partitu giocosu a Koncertný monológ, od A. Bibala Sonatu quasi una fantasia. Interpret pôsobil koncentrovane, disponuje dobrou technickou vybavenosťou,
pohotovosťou, správnym rytmickým cítením, frázovaním, adekvátnym vystihnutím
nálad aj citom pre homogénnosť a spevnosť. Všetky spomenuté atribúty dodali
jeho vystúpeniu presvedčivý charakter.
Zaujímavý repertoár prezentovali skúsený klarinetista Matej Kozub s klaviristom Ladislavom Fančovičom. V Sonáte
pre klarinet a klavír od F. Poulenca klarine HUDOBNÝ ŽIVOT • 2 • 2005

tista zreteľnou artikuláciou vykreslil
v skladbe žartovné, a krásne precítil lyrické prvky. Inak tomu nebolo ani v interpretácii Lutoslawského Tanečných prelúdií
a Sonatíny od B. Martinů. Klavír vhodne
dopĺňal sólistu, obja interpreti pôsobili nenútene, šíriac radosť z hravej hudby dali
interpretácii punc profesionality. Klavirista sa predstavil aj sólovými skladbami: Bizet – Horowitz: Carmen variácie pre klavír,

Teodor
Brcko

Ivan a Jordana
Palovičovci
Chopin – Godowski: Revolučná etuda a J.
Ph. Sousa – Horowitz: The stars and stripes
forever. Napriek tomu, že ide o pozoruhodné diela klavírnej literatúry, myslím si, že
výber takto ladeného repertoáru nebol
najvhodnejší na tento koncert. Ide o efektné, prídavkové skladby, poslucháč tak nemal možnosť utvoriť si obraz o interpretových kvalitách širšieho záberu. Po odznení

že Benci disponuje hlasom, s ktorým vie
profesionálne narábať, popri úmernej dramatickosti je schopný preniknúť aj do obsahu a atmosféry výrazovo odlišných skladieb, odhalili subtílnu duchovnú stránku
Dvořákovho majstrovstva. Spolu s klaviristkou sa tak postarali o plnohodnotný umelecký zážitok.
ERIKA MÁLIKOVÁ
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všetkých „prskaviek“ klavír akoby zostal
v ušiach len ako bicí nástroj.
Ďalší večer patril Branislavovi Malatinskému (VŠMU v triede I. Černeckej a F.
Perglera), ktorý tento dojem poopravil
a vo svojom recitáli predstavil väčšiu škálu
podôb klavíra. Treba vyzdvihnúť dramaturgiu jeho programu: Beethoven Sonáta E dur
op. 109, Martinů Motýle a rajky (za interpretáciu tejto skladby získal cenu na Internationale Sommerakademie Prag-WienBudapest v 2004) a Suchoň Toccata. V Beethovenovi sa preukázal ako hudobník s veľkým zmyslom pre detail, v Martinů priliehavo vystihol jemnú lyriku, subtílnosť,
prchavosť a hravosť tohto „poletujúceho”
diela. Tóny mali svoje miesto, frázy zmysel, pointovaný vhodným dynamickým tieňovaním. Malatinský je citlivý a vnímavý
interpret, má základ, z ktorého môže vyzrieť kvalitný hudobník.
Zvučný bas Jozefa Benciho (prvý absolvent S. Kopčáka na VŠMU) spolu s klaviristkou Janou Nagy-Juhász dôstojne
ukončili vydarené podujatie, na ktorom sa
stretávali interpreti s poslucháčmi, ktorých
bolo raz viac, inokedy menej. Benciho program bol zostavený zo známych árií z opier
od Mozarta, Čajkovského, Dvořáka
a Verdiho, na záver odzneli Dvořákové Biblické písně op. 99. Tie najväčšmi dokazovali,
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R E A G U J E T E ...
AD: Nová slovenská hudba, HŽ 1/2005
Nová slovenská hudba ako triedený odpad?
(Malý pokus o polemický kontakt)
Melánia Puškášová v HŽ 1/05 vzala na seba
nesplniteľnú úlohu: na necelých troch stĺpcoch sa pokúša glosovať a hodnotiť rozsiahly, týždeň trvajúci festival Nová slovenská
hudba ( NSH ) 2004. Jej text pôsobí medzi
ostatnými kritikami na koncerty, ktorých
je v tomto čísle HŽ skutočne požehnane,
ako zaseknutý kameň v obličke. A tak aj
vznikol – ako nepríjemná usadenina v metabolizme triedenia, tvorby a sprostredkovania hodnôt, ktoré prináša práca súčasných slovenských skladateľov...
Vážim si M. Puškášovú ako dlhoročnú
a kvalitnú, predovšetkým rozhlasovú publicistku. Venuje sa slovenskej súčasnej hudbe vytrvalo a poctivo...Objednávku reagovať na NSH 2004 na tak zúženom priestore však nemala prijať. Akoby sama cítila
úskalia redukcií, triedení a zovšeobecnení,
ku ktorým ju to núti – zaštiťuje sa jemným
úsmeškom, inšpirovaným Efraimom Kishonom a jeho postojmi k modernému výtvarnému umeniu. Nie je to dobrá voľba: medzi
„nezmyselnými mazanicami“, čo neobstáli
pred zrakom tohto satirika, by sme po rokoch našli množstvo dnes už klasických diel
umenia 20. storočia. Neviem, či viac ako
nového Kishona nepotrebuje súčasná slovenská hudobná kultúra nového Šaldu –
s jeho odvahou stáť od začiatku aj za neetablovanou hodnotou, trpezlivo a prísne triediaceho príval nového, ktorý vždy, nielen
v slovenskej hudbe, prinášal a prináša kvalitu i nekvalitu pomiešanú v popoluškovskej
zmesi „popola a šošovice“. Žiadni vtáčikovia ani mravčekovia ju za nás, odborníkov
a konzumentov, neroztriedia...
A na to vlastne také podujatia ako NSH
sú... Naozaj nie sú ani pre skeptikov, čo majú
právo nedôverovať výberu autorov a dramaturgii koncertov, ani pre ignorantov, čo nechodia na koncerty... Som však presvedčený, že nie sú natoľko bezvýznamné a nevyprofilované, aby neúčasťou ľahostajní o nič
neprišli, pretože ide len o akýchsi päť minút slávy pre všetky skladby, ich autorov
a interpretov... Skromná, šibalsky dobroprajná Puškášovej poznámka na záver, že
by Kishon na NSH 2004 mal čo počúvať a azda by mu ani nebolo ľúto peňazí daňových
poplatníkov a sponzorov, za ktoré sa uskutočnila, vyznieva v skutočnosti ako neprimeraná, nevhodná narážka; za peniaze
daňových poplatníkov sa udiali aj koncerty Festivalu súčasného umenia v Koši-
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ciach, či Hudby na Hrade, no recenzentkám
L. Urbančíkovej, A. Schindlerovej a M. Čiernej to neprekáža v stručnom, a predsa solídnom glosovaní diel pôvodnej, novej slovenskej tvorby, ktorá na nich zaznela.
Nechcem tým povedať, že text M. Puškášovej nie je solídny: je predovšetkým veľmi
zručný. Autorke slúži ku cti najmä to, že našla
odvahu vytriediť z vyše tridsiatich premiér
a ďalších zhruba dvojnásobne početných
reprízových uvedení skupinky titulov, ktoré ju zaujali kvôli zaujímavej kompozičnej
práci, objavnosti riešení, zvukovej vynaliezavosti či programovej dôslednosti. Len nechcite vedieť, čo k čomu patrí, keď napríklad
v premiérovom „hygienickom kontajneri“
na tento triedený odpad ležia vedľa seba
skladby Solomon-Čekovskej, Betku, van Groba, Boroša, Hatríka ( nezaslúžene! – z nepresne zmieneného cyklu 10 zborových skladieb
Ludibria odzneli len tri ), Godára, Iršaia, Kolkoviča, Dubovského, Rudolfa, Vaju, Pospíšila,
Zacha, Bergera, Šimaia, Zeljenku, Gahéra...
Podobne hmlisto vyznieva Puškášovej katalóg autorských východísk: diela intímne
a veľmi osobné, diela abstraktné, programovosť obrazná i literárna, inštrumentálne experimenty, niečo v štýle neo, vplyv minimalu, autorské návraty, autorské retroštýly, akademická strohosť a pomedzi to skladby
technicky náročné aj oddychové...
Je to jedna rovnica o dvoch neznámych,
šikovne nastražený, ale absurdný hlavolam,
ktorý pre nepoučeného čitateľa príspevku
neprináša ani štipku informácie, azda iba
ak o tom, akým Babylónom jazykov dnes
komunita slovenských skladateľov je –
navyše za peniaze daňových poplatníkov
a naivných sponzorov... Celkom presne nie
je naladená ani Puškášovej optimistická
poznámka o spoluúčasti Slovenského rozhlasu: nie som si istý, či nahrávanie koncertov live znamená automaticky, že nasnímané diela sa stanú trvalou súčasťou rozhlasovej fonotéky. Z vlastnej skúsenosti viem, že
mnohé moje diela, ktoré v minulosti takto
SRo získal, už v jeho fonotéke nefigurujú.
Viac by slovenských skladateľov potešilo,
keby sa diela, ktoré zaujali odborníkov,
nasnímali ako trvalky. Dnes je to podľa
aktuálnych skúseností viacerých kolegov
snom, ktorý sa nedá uskutočniť, ani keby
umelci chceli nahrávať zadarmo ( ! ).
Môj priestor sa rapídne kráti; pomôžem
si ešte raz – a naposledy – Puškášovej ne-

presne zovšeobecňujúcou skratkou. A priložím k tomu aspoň pár osobných akcentov so želaním, aby situáciu nie že vyjasnili,
ale aspoň vyhrotili; i to by bolo lepšie ako
močiar opatrných a neadresných zovšeobecnení s prižmúreným úsmevom na všetky strany...
Predovšetkým, neviem, čo za priestor
sa otvára polaritou Kupkovič – Betko, ktorú Puškášová vytyčuje ako autorské mantinely... K Betkovej V. Klimáčkom iscenovanej
skladbe Sem-A-Tam by som ako protipól celkom neskromne zaradil svoj hudobno-dramatický projekt Balady o dreve. Videlo ho
v A 4 – nultom priestore ( v čase, keď víchrica ničila tatranské lesy) zopár kamarátov
a kolegov: kritika absentovala. Prevážilo asi
zotrvačné povedomie, že ide zasa o jedno
z marginálnych hatríkovských „inštruktívnych“ podujatí, na ktorých deti a nezrelá
mládež „klimprujú“ a vyspevujú pedagogický repertoár... Pritom išlo o ambiciózne,
hlavne dospelým určené hudobné divadlo,
pripravené so študentmi PU a deťmi prešovskej ZUŠ skupinou (nielen) divadelných
profesionálov. K samotnému Betkovi mám
otázku: kedy si kritika všimne filozofické
pozadie jeho inscenovanej hudby, jej vážnosť a občas až kŕčovitý pesimizmus? A Kupkovič? Horím nedočkavosťou, kedy sa niekto odhodlá vysloviť nahlas, že jeho ponášky
na skladby klasicizmu a raného romantizmu nie sú skutočnou tvorbou, ale novotvarom, ktorý malígne parazituje na tele predlohy... Z našich „zahraničných“ slovenských
kolegov vysoko bodoval najmä autor, ktorého meno sa s Kupkovičovým takmer rýmuje (hoci v skutočnosti ide tentoraz naozaj o protipól): J. Kolkovič – jeho hudba je
technologicky dokonalá, žije z tradície schoenbergovskej moderny, a predsa je voči
dnešku flexibilná; navyše má neopakovateľný, magický účinok...
Že nešlo o päť minút slávy pre každého,
dosvedčujú vrcholy tohto festivalu. Nebolo ich až tak veľa a na väčšine z nich sme sa
mnohí zhodli... Mňa z mladej hudby najviac prekvapili a zaujali Grollova afektovo
sýta, až extatická skladba Zalan a meditatívne stíšené, konceptuálne rozvážne zborové Dve modlitby M. Lejavu. Z tradične
marginalizovaných autorov sa v mojich
očiach zaskvel J. Pospíšil svojím postjanáčkovským, vrúcnym Triom op. 60. Žiaľ, nestihol som počuť všetko...Som však rád, že
som stihol Iršaiove Dialoge mit Ligeti, v ktorých sa metatextovosť ukázala ako zdroj
obrovskej, koncentrovanej a presne tvarovanej expresie. Ak mnohí ohŕňajú nosom
nad kvantitou, ktorú generuje sústredene
komponujúci I. Zeljenka, neobstojí to pred
jeho 12. sláčikovým kvartetom a jeho dojemným svetom čistej a preduchovnenej expresie, ktorá sa zdá mať korene v tradícii dvo HUDOBNÝ ŽIVOT • 2 • 2005



KONCERT Y
hoci technologicky je
 řákovsko-sukovskej,
typicky zeljenkovská. Akoby z „druhého

brehu“ doľahla ťažobou ľudského i umeleckého údelu vyvážená čírosť a koncentrovaná prostota Pesničiek zo Zaolzia od R. Bergera. Krásny, zrelý a v plynúcom čase ďalej
zrejúci je Koncert pre violončelo a orchester
I. Szeghy... Bol by som zvedavý, ako sa naša
odborná obec vyrovnáva s vývojom, ktorým prechádza kultová postava slovenskej
hudby z 80. a 90. rokov – skladateľ s ťažkým a hlboko uloženým jadrom V. Godár:
jeho Sonáta pre husle solo svedčí o prísnej
vnútornej disciplíne a negácii mnohého, na
čo sa spoliehal v minulosti. Rád by som zažil

diskusiu o tom, čím sú dodnes živé a inšpirujúce staršie skladby P. Kolmana (Panegyrikos) alebo R. Rudolfa (Mithuna P. M.), kým
o množstve ďalších, štýlovo zdanlivo podobných už strácame povedomie...
Skúsme o NSH 2004 (ale aj o ďalších
festivaloch, na ktorých znie súčasná hudba) ďalej a viacerí uvažovať: mohlo by to
byť plodné a užitočné... HŽ by takejto diskusii mal dať čo najširší priestor: pôvodná
tvorba (v celej svojej nedefinitívnosti a rozpornosti) je prirodzeným ťažiskom hudobnej kultúry. Kvasenie hodnôt v jej rámci
vytvára živnú pôdu pre ďalší vývoj...
J U R A J H AT R Í K
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KONKURZ
na miesto zástupcu riaditeľa
pre umelecké predmety
Požiadavky: ukončené vysokoškolské
vzdelanie umeleckého zamerania,
pedagogická prax najmenej 5 rokov,
ukončená I. kvalifikačná skúška,
kresťanská hodnotová orientácia.
Uchádzači o prijatie predložia: umelecký
životopis, doklad o vzdelaní
Kontakt: Cirkevné konzervatórium,
Beňadická 16, 85106 Bratislava 5,
tel. 63 830 895, e-mail:
sekretariat@ckba.edu.sk

R E A G U J E M E ...
Nech akokoľvek hútam, obraciam obsah
textu z tej aj z onej strany, jednostaj mi vychádza jeden a ten istý výsledok. Zlí sú tu
dvaja: 1. redakcia Hudobného života, ktorá objednala recenziu na týždeň trvajúci
festival Nová slovenská tvorba na plochu
limitovanú troma stĺpcami (!) a 2. Melánia
Puškášová, ktorá objednávku nerozmyslene prijala – a navyše, dopustila sa ďalších
neodpustiteľných priestupkov.
Obráťme však postup, začnime od konca, odvinúc sa od posledných viet J. Hatríka: „… pôvodná tvorba (v celej svojej nedefinitívnosti a rozpornosti) je prirodzeným
ťažiskom hudobnej kultúry. Kvasenie hodnôt v jej rámci vytvára živnú pôdu pre ďalší
vývoj…“
Časopis Hudobný život jestvuje už 37.
rok, za celý ten čas sa pridŕža toho istého
obsahového leitmotívu: v súlade so svojím
názvom sa snaží mapovať, monitorovať,
komentovať… hudobný život (hlavne) na
Slovensku. To bolo motto pri zakladní časopisu, odvíjali a odvíjajú sa od neho obsah a štruktúra tohoto periodika včera,
predvčerom, dnes…
Popri každodennom hudobnom dianí
máme aj sviatočné, festivalové udalosti. Tie
boli – aj sú – vždy akýmsi osobitým redakčným sústom. Vďačným terénom pre pisateľov, atraktívnym materiálom pre časopis.
Napríklad také Bratislavské hudobné slávnosti, tie sa „píšu samy“, v ich prípade
o recenzentov nie je núdza, veď napokon,
majú svoju zaslúžilú tradíciu a svoj atraktívny odór, o ktorý netreba bojovať a len
tak lacno prísť...
Festival, pôvodne Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, vznikol v bezútešných, normalizačných 70. rokoch (minulého storočia). Napriek tomu, že bol de-

Cirkevné konzervatórium v Bratislave
vypisuje

terminovaný a živený vtedajšou obskúrnou
ideológiou, bol najmä autormi vítanou
a akceptovanou platformou. Zmysluplnosť
a osožnosť tohto defilé novej tvorby sa,
pánbohzaplať, obhájila aj po veľakrát neľútostných poprevratových redukciách. Nová
slovenská tvorba k nám prichádza v exkluzívnom náklade každý druhý rok.
Zakerujme trochu do histórie. Prelistujme staré ročníky Hudobného života. Áno,
prehliadke súčasnej slovenskej tvorby boli
venované veľkorysé plochy, doplnené fotodokumentáciou, prelúdiami, postlúdiami, úvahami, komentármi, návodmi…,
všetko v duchu a vo farbách, aké sa vtedy
nosili (alebo mali nosiť). Slovom, „ideologická prestíž“. Vtedajšie vedenie Hudobného života objednávalo u recenzentov kritické reflexie. Asi vtedy platil limit. Rozsah. Rozpätie. Kritériá. Hlavne, aby o nomenklatúrnych skladbách nebolo napísané menej centimetrov, než o kompozíciách
trpených (aj) rebelov. Čo však pospolitosť
mohla očakávať? Verbálny dribling, žonglovanie s frázami, pseudodiplomaciu… Napokon pre píšucích recenzentov poučný
tréning, osožné „povinné jazdy“.
Vráťme sa do súčasnosti. Zverejnením
trebárs textu nezverejneného inzerátu so
znením: Redakcia Hudobného života hľadá
ochotných a erudovaných recenzentov koncertov festivalu Nová slovenská hudba.
(Výsledok? Davy ruvajúce sa pred prahom redakcie…?)
Festival Nová slovesnká hudba by bol
veľmi rád výsadnou témou hoci aj celého
čísla časopisu Hudobný život. Realita je však
tvrdšia než prianie. Rad telefonátov končí
neúspešne. Potenciálni recenzenti, hlavne
ľudia venujúci sa profesionálne slovenskej
hudobnej tvorbe, tvrdošijne odolávajú,

odmietajú, vzdorujú. Množstvo pánmi profesormi deklarovaných výnimočných absolventov špecializovaných učilíšť sa rozplynulo…
Jediným „ochotníkom“ ostala inkriminovaná (zlá) bytosť číslo 2. Melánia Puškášová. Na objednávku približného ( pre negrafomanských prispievateľov paušálne
formulovanú) znenia„… koľko tvoje pero
unesie…“ pružne reagovala glosou. V duchu žánru, bez licencie výlučnosti, s vôľou
a právom vskutku glosovať, všímať si, upozorniť aj na „nepodstatné“, nepovšimnuté, alebo trestuhodne v neadresných zovšeobecneniach s prižmúreným úsmevom na všetky strany, v netriedenom kontajneri znevážiť takú vážnu tému, akou je vážna slovenská súčasná hudba… Puškášová (tento
novodobý páter Koniáš) strávila a neustále
trávi celé hodiny nielen v rozhlasových reláciách nad partitúrami slovenských hudobných diel; má zmapované body, topy,
súvislosti, pozná kontinuitu, prúdy…
A odrazu to schytala za (nás) všetkých. Ako
neduživá, nevedomá, nevidomá elévka…
(Našťastie, získala v článku aj radu, paradigmu solídnej formy glosovania!)
Ale citujme znova, no hlavne, verme
v úspešnosť výzvy: Skúsme o Novej slovenskej hudbe 2004 ( ale aj o ďalších festivaloch,
na ktorých znie súčasná hudba) ďalej a viacerí uvažovať: mohlo by to byť plodné a užitočné…
Naozaj. Mohlo by to byť aj plodné, aj
užitočné. Dvere sú otvorené. Nájdu sa však
stúpenci témy? Nie, neverím v davy, ruvajúce sa pred prahom redakcie, očakávam
však hlasy, ktoré dokážu prehovoriť nahlas…
LÝDIA DOHNALOVÁ
šéfredaktorka Hudobného života
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HUDOBNÉ DIVADLO

Operné

GLOSOVANIE

BUDOVA SND, ZÁSTOJ KULTÚRY – TÉMY DNEŠNÝCH DNÍ
Celospoločenská diskusia o postavení kultúry na Slovensku
prišla nečakanou okľukou. Vyprovokovala ju hektika udalostí
okolo novostavby SND. V štádiu, keď sa politici, umelci, ale aj
širšia verejnosť začínajú otvorene vyjadrovať nielen k pálčivým
otázkam divadelnej budovy (vďaka iniciatíve Hlas pre kultúru),
tabu sa stáva témou dňa. Takmer niet debatnej relácie, kde by
nezaznela výmena názorov na dostavbu SND a okolnosti s ňou
súvisiace, ale beseduje sa už aj o problémoch podhodnotenej
kultúry, o slovenskej divadelnej sieti, o postavení prvej scény
a divadiel mimo hlavného mesta. Názorová škála je mimoriadne široká, ladenie diskusií siaha od povrchných emócií až k profesionálne vecnej argumentácii. Šermuje sa miliónmi, ich výška
sa mení v závislosti od autora výroku. Raz je divadelné umenie
len tovar, inokedy symbol národnej hrdosti. Chtiac-nechtiac,
v jadre problému stojí operný súbor. Jeho umelcom a návštevníkom má v nedokončenom sídle patriť dominantná plocha.
Najhoršia alternatíva „kultúrno-kongresového centra“, kde by
si malo SND platiť za vlastné pôsobenie, je v tejto chvíli zažehnaná. Americký Truthheim Invest dostal červenú, no ako sa nekonečný príbeh skončí, je veľkou neznámou. V diskusiách zaráža
na jednej strane množstvo nekompetentných výrokov o opernej problematike, na druhej chýbajúca zásadná a zasvätená oponentúra zo strany predstaviteľov opery (temer osamotený proti presile poloprávd stojí Dušan Jarjabek) otvára nezdravý priestor pre špekulácie. Vynárajú sa (televízna relácia Pod lampou)
úsmevné pseudotémy – či je novostavba „peknou“ budovou
alebo nie, Wagnerom sa oháňajú zjavne nezorientovaní divadelníci, na zlých príkladoch sa pretriasa návštevnosť, ktosi sníva
o paralelnom obhospodarovaní terajších i nových priestorov,
časť „vidieka“ brojí proti centru atď. Mieša sa, čo sa len verbálne
pomiešať dá. Reč je pritom stále o financiách. V tomto vare
mizne iná principiálna otázka: ako je možné, že Nová scéna so
svojím komerčným muzikálovým repertoárom ešte stále dostáva nemalé štátne dotácie? Minister kultúry tento rébus lúšti
už vyše roka...

NA RÁDIU DEVÍN „RACIONALIZÁCII“ CHÝBA ROZUM
Keď som v decembrovej glose načrtol problém „hrobárov“ operného žánru na Rádiu Devín, ani som netušil, že moja prognóza
je natoľko aktuálna. Niekoľko dní po jej publikovaní zrušilo
vedenie Slovenského rozhlasu post redaktora, ktorý ako jediný mal v agende opernú problematiku v celej šírke. Po spustení
novej programovej štruktúry na jeseň 2004, ktorá vytesnila
tento žáner na okraj (zmizli operné koncerty, recitály, stratil sa
priestor na prezentovanie slovenských i svetových sólistov), sa
od nového roku obsahovo zdecimovala aj zvyšková vysielacia
plocha. Jediná relácia spravodajsko-publicistického rázu, Operné rezonancie (8. január), sa zmenila na novoročný výpredaj
archívu redaktora Zrkadlenia, jediná hudobno-slovná hodinovka Dotyky s operou (22. január) sa zasa stala nenáležitou predĺženou rukou inak kvalitného programu Túto hudbu mám rád.
Ak v prvej, pripravenej Tomášom Borošom, chýbala okrem iného reflexia aktuálneho diania na Slovensku a vo svete, v druhej
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sa Vlado Franc monotematicky zameral na 85. výročie narodenia Štefánie Hulmanovej. Pritom Rádio Devín hanebne zamlčalo storočnicu narodenia prvej slovenskej sopranistky Heleny
Bartošovej, osemdesiatiny Bohuša Hanáka, či sedemdesiatiny
Ľuby Baricovej. Viniť z týchto lapsusov iba samotných redaktorov by nebolo korektné, aj v tomto prípade zlyhalo v prvom
rade vedenie redakcie. Profesionálne manko Evy Kiapešovej je
natoľko okaté, že veriť v začiatok koncepčného myslenia sa
rovná zázraku. Zo zodpovednosti sa nevyzuje ani šéfredaktor
Rádia Devín Marián Bančej, pretože je v jeho právomoci obsadiť vedúce pozície skutočnými odborníkmi. Pre operný žáner,
aplikovaný na rozhlasové médium, je disponovaných málo externých autorov a práve oni vďaka takzvanej racionalizácii opúšťajú Rádio Devín. Aj nedeľným operným celkom chýba pestrosť a iskra. Do nekonečna sa omieľajú rovnaké tituly, chýbajú
živé prenosy a záznamy. Na porovnanie: počas ostatného štvrťroka pripravil Český rozhlas na okruhu Vltava šesť kompletných operných záznamov prostredníctvom EBÚ a dva priame
prenosy. O rakúskom, maďarskom či poľskom vysielaní radšej
ani hovoriť nebudem. Na Devíne víťazí rozum? Nie, tam si racionalizáciu pletú s devalváciou hodnôt.

VYCHOVÁVA SI OPERA SND VLASTNÉHO DIVÁKA?
V decembrovom glosovaní v texte Pre koho budeme hrať? otvoril
autor Vladimír Blaho niekoľko aktuálnych tém. Súvisia tiež s čoraz častejším pertraktovaním otázok vzťahu slovenského národa k skutočným hodnotám kultúry a umenia. Hľadanie vlastného diváka, verného, zapáleného, európsky rozhľadeného, by
malo byť pálčivým motívom pri rysovaní koncepcie a vízie prvej slovenskej opernej scény. Spoliehať sa iba na privezených
operných turistov z Rakúska je nanajvýš krátkozraké. Hoci, na
druhej strane práve medzinárodnou klientelou sa v bilanciách
návštevnosti svetové divadlá a festivaly rady hrdia. V našich podmienkach by však tento segment nemal dominovať. Treba sa
čím skôr zamyslieť, či Opera SND robí všetko pre to, aby potenciálnym záujemcom o žáner z generácie žiakov základných
a stredných škôl vytvorila vhodné podmienky, či s touto diváckou vrstvou vôbec kalkuluje. Zatiaľ nič nesvedčí o tom, že áno.
V ponuke predstavení úplne chýbajú víkendové denné termíny
(resp. tých zopár je obsadených baletmi a obohraným Tajomným kľúčom), do ktorých je možné vložiť takmer celý repertoár.
A nemusí to byť iba Čarovná flauta, Barbier zo Sevilly, Nápoj lásky, Hubička... To, čo je vo svete bežný jav, Bratislava vytrvalo
ignoruje. Vari je zbytočné menovať divadlá, ktoré sa cez víkendy
prihovárajú publiku – rodinám s deťmi i starším vrstvám – dopoludnia alebo popoludní. Žiada sa však komunikovať aj inými
cestami, prostredníctvom osobných kontaktov, vytvorením abonentného cyklu, otvorením zákulisia. Na predpremiérové matiné s Jaroslavom Blahom, ktoré sa tešia obľube verejnosti, by
mali nadviazať ďalšie aktivity. V Berlíne som sa stretol so zaujímavým projektom rozhovorov s publikom, usporadúvaných
po skončení reprízového predstavenia. Vtedy, nie na tlačových
besedách, už možno tvorcom klásť konkrétne otázky. Možností
je veľa, treba len prelomiť klišé a pustiť sa do práce. O pozitívnom výsledku by som vôbec nepochyboval.
PAVEL UNGER
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HUDOBNÉ DIVADLO
JANUÁR V OPERE SND
Z januárových predstavení v opere SND vzbudila pozornosť Donizettiho Lucia di Lammermoor. Hoci nejde o mimoriadne vydarenú inscenáciu, na repertoári sa udržuje od roku 1979 (s malou prestávkou v roku 1990) a vďačnými speváckymi príležitosťami stále púta záujem publika. Tentoraz (12. 1.) nám ich
názorne demonštrovalo trio protagonistov. Ľubica Vargicová
už nie je Luciou, ktorá chce ohúriť len technickou virtuozitou.
Jej lyrická koloratúra získava aj dramatickejšie odtiene a spôsob, akým sa pasuje s náročným partom, je skôr dravý než
hravý, zato vie svojím vokálnym prejavom vyjadriť širokú škálu
pocitov od roztúženosti cez sklamanie, po zúfalstvo a bolesť.
Hoci Vladimír Chmelo zostáva povahou svojho hlasu lyrickým
barytónom, Enrica obdaril nebývalým dramatickým výrazom,
pričom si zachoval všetky klady svojich predchádzajúcich kreácií na poli talianskej opery: mäkký tón, legátové spievanie
a údernú vysokú polohu. Keby sme silou-mocou chceli nájsť
nejaké rezervy vo výkonoch oboch domácich sólistov, tak barytonistovi by v nižších stredoch svedčal trocha sonórnejší tón
a naša koloratúrna diva jednu či dve z desiatich výšok zapichovala (podobne ako na premiére Dcéry pluku) trocha nižšie prv,

než ich stihla korigovať na správnu mieru. Traduje sa, že českí
tenoristi nevedia spievať taliansku operu, čo teraz hosťujúci
Tomáš Černý ako Edgardo do značnej miery vyvrátil. Jeho farebne síce nie mimoriadne príťažlivý, ale jednoliaty a v nižšej
i strednej polohe uvoľnene znejúci tón sa príjemne počúva, no
jeho snaha o nevybočenie zo štýlu belkantovej opery vedie niekedy k monotónnosti výrazu. V dôsledku toho napríklad v slávnom sextete hlavným protihráčom sopránového partu sa stal
part barytonistu. Istým problémom je síce aj korektne zvládnutá, no predsa trocha forsírovaná a (možno preto) spevákom
pri výstavbe hudobných čísel do úzadia stavaná vysoká poloha.
Popri kvalitnom triu sólistov ma nadchlo takmer vypredané
hľadisko, ktoré nešetrilo prejavmi uznania. V takej „starej“ inscenácii však nestačí venovať pozornosť len tomu, aby sa nám
nerozsypali ansámble, ale všímať si aj scénické dianie. V belkantovej opere síce nehrá prvé husle, ale aj tak by sa nemalo stať,
aby sluha odovzdal list o polminúty skôr, než je o to (aj keď
v talianskej reči) požiadaný. Alebo speváci nevedia, o čom spievajú?
VLADIMÍR BLAHO

R E A G U J E T E ...
AD: Operné glosovanie, Pre koho budeme hrať?, HŽ 1/2005
Rozhodol som sa prispieť do Operného glosovania a odpovedať
Vladimírovi Blahovi na jeho priamu otázku Pre koho budeme hrať?
Takisto priamo odpoviem: Pre tých, čo doposiaľ. A dodám, že
robíme všetko pre to, aby sa okruh našich divákov rozšíril a ich
počet zvýšil. Teší nás, že najmä v poslednom období, pri predstaveniach tzv. dramaturgicky výlučnejších titulov (Händel: Alcina,
Beneš: The Players...), stretávame v hľadisku Opery SND aj divákov, ktorí k nám predtým zavítali iba sporadickejšie. Máme takmer deväťdesiat percentnú návštevnosť a chvalabohu, zatiaľ nič
nenasvedčuje tomu, že by mala v najbližšom období klesnúť. (Dúfam, že som to v túto chvíľu nepobosoroval...). Ale poďme k problému, ktorý uvádza pán Blaho v úvode svojho článku. Naráža na
zvýšené ceny vstupeniek. Ak niekto povie „A“ mal by vyriecť aj
„B“: Predpokladám, že autor článku si dlhší čas nebol v pokladni
SND kúpiť vstupenku na operné predstavenie. Ak by tam bol,
alebo ak by si zistil dostupné informácie z našej webovej stránky
www.snd.sk, tak by určite zistil, že sme od základu zmenili celý
systém predpredaja: ponúkame dva druhy vstupeniek. Prvý za
vyššiu cenu, ktorý si možno kúpiť tri mesiace vopred (má však
tiež svoje štyri cenové kategórie). Druhý si možno kúpiť lacnejšie
desať dní pred predstavením (tiež má štyri kategórie). Takže solventnejší divák niekedy môže zaplatiť až 1 200 korún za prvú
kategóriu, a na druhej strane menej solventný len 60, či dokonca
30 korún za predstavenie! Popritom všetkom sme zachovali doterajšie zľavy pre školy, dôchodcov, kolektívy a podobne. Takže aj
menej solventný záujemca, a tých je pochopiteľne väčšina, sa do
Opery SND dostane. Možno to nemusí vyjsť hneď na prvý pokus,
na vybraný titul, či práve na jeho obľúbené predstavenie, ale stále
má šancu prísť a kúpiť si vstupenky za relatívne nízku cenu. A to
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nemusí sedieť na bokoch druhého balkóna, či mať lístky na státie
– ako to navrhuje pán Blaho.
Pokiaľ ide o mladého diváka, ktorý si, podľa slov Vladimíra
Blahu, aj vďaka nášmu upravenému vstupnému už cestu do opery nenájde, treba si lepšie uvedomiť, o kom hovoríme. Mnohí z
našich potenciálnych mladých divákov totiž niekoľkokrát do mesiaca investujú stovky korún na vstupné do kín a rôznych spoločenských a kultúrnych zariadení, minúc tak rádovo vyššie čiastky,
než by dali za lístky na naše predstavenia. Dôležitý je však aj iný
zorný uhol: nie je v trhovej spoločnosti, v ktorej by cena mala
odrážať kvalitu, párkorunové vstupné spoločenskou devalváciou
hodnôt, ktoré sami ponúkame? Alebo máme zhovievavo „rozdávať“ vstupenky, držiac sa prednovembrovej obchodno-ideologickej stratégie „mlieka za dve koruny“?
Naše vstupné je podobné s porovnateľnými súbormi prvých
operných scén v Prahe, Varšave či Budapešti, teda s krajinami, s
ktorými sme mali pred pár rokmi rovnaké východiskové pozície.
Taktiež si, možno neskromne, myslím, že i naše produkcie sú
prinajmenšom porovnateľné. Opera je internacionálny žáner a
ako taký si vyžaduje aj internacionálne publikum: je to tak všade
na svete. Som šťastný, že ho má i Opera SND, veď približne dvadsať percent návštevníkov máme zo zahraničia. Úpravou cien sme
sa však nechceli „zapáčiť Európskej únii“, ako sa spomína v príspevku, ale pri plnom rešpektovaní legislatívy EÚ sme vytvorili
nový systém rezervácií a predaja vstupeniek, ktorý nediskriminuje ani slovenského ani zahraničného diváka.
Taký vlastne už ani „nie je“... Sme EURÓPANIA.
MARIÁN CHUDOVSKÝ
riaditeľ Opery Slovenského národného divadla v Bratislave
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Za Renatou Tebaldiovou
„Renata – sei grande, Renata – sej la più brava, Renata sei un
angelo!“ Všetko je definitívne minulosť. Renata Tebaldiová
(*1922) sa pred Vianocami odobrala tam, kde nachádzali večný
pokoj jej tragické romantické hrdinky – „in ciel“.
Rodáčka z adriatického rossiniovského Pesara výrazne písala
dejiny interpretácie talianskej opery takmer tri desaťročia: od pamätného Toscaniniho inauguračného koncertu v zrenovovanej
Scale (11. mája 1946) až po svoje posledné predstavenie v Metropolitan Opere (1973), ktorá sa jej od polovice 50. rokov stala
umeleckým domovom.
Ak si uvedomíme, že Callasová bola Grékyňa, Sutherlandová
Austrálčanka, Caballé Katalánka, že Gencerová má turecko-poľské korene, Tebaldiová zostáva najväčším talianskym sopránom
druhej polovice 20. storočia. Veď Oliverová mala v porovnaní s ňou
repertoár užší a vyhranenejší, Freniová zostala prakticky celú svoju kariéru lirico a rolí dramatických primadon (Aida, Tosca) sa iba
dotkla, Scottová šokovala šírkou repertoáru aj hlasového vývoja
(od Aminy po Tosku a Kundry), ale nebol to „una voce d’un angelo“, ako Tebaldiovej hlas údajne charakterizoval Toscanini pri jej
milánskom debute.

Tebaldiová predstavuje typ romantickej primadony bez „primadonských“ excesov. V začiatkoch stála pri renesancii predverdiovského romantického belkanta (v Rossiniho Obliehaní Korintu, v Spontiniho Olympii, Agnés von Hohenstauffen, Fernandovi
Cortézovi), do dejín však vstúpila ako interpretka zrelého Verdiho
(Leonora di Vargas, Aida, Desdemona) a verizmu – Pucciniho
Mimi, Manon Lescaut, Tosca (Minnie, dievča zo Západu preslávila
na gramoplatni, na javisku ju stvárnila až v závere kariéry), ako
Catalaniho Wally, Giordanova Maddeleine, Cileova Adriana Lecouvreur.
Osobnosť plná citlivosti aj citovosti, priateľská a v jej najvlastnejšej sociéte až mimoriadne férová. Hlas nevšednej vokálnej krásy, pri ktorom jej dnešné následníčky pôsobia ako neregulované
zamútené rieky pri čírom, majestátnom veľtoku. Hlas veľký, voľný, prekvapujúci mäkkosťou, s medovou farbou evokujúcou balzam a nehu. Hlas širokej výrazovej škály, ktorý zaburácal aj temperamentom bez akýchkoľvek naturalistických barličiek. Výraz,
ktorý Rodolfo Celletti skoncentroval do označenia „lyrizmus podfarbený pátosom“. Odišla jedna z kráľovien.
JAROSLAV BLAHO

„Spievajúca herečka“
D

vadsiate a tridsiate roky 19. storočia predstavujú obdobie
najväčšej konjunktúry opery v jej 400-ročných dejinách.
S vpádom romantizmu sa výlučný, skôr aristokratický hudobnodivadelný žáner demokratizuje, stáva sa majetkom širších vrstiev,
objektom spoločenského života. Doznieva tvorba ur-romantikov
Spontiniho a Rossiniho, nové obzory nemeckej opery objavuje
Weber, Paríž šokujú široké a pestré historické plátna Aubera
a Mayerbeera; o post jednotky v stredomorskej Európe zápasia
Verdiho predchodcovia Pacini, Mercadante, Donizetti, Bellini. Zároveň je to doba veľkých primadon, celých súhvezdí: v Paríži súperia Cinti-Damoreau, Dorus-Gras, Ronzi de Begnis, Francúzka
Méric-Lalandeová a Španielka Malibranová, z mladších Tadolini
a Persiani. Krok s nimi rovnocenne držia aj hviezdy spoza Álp –
Henriette Sontagová či Caroline Ungerová. V tejto bohatej zostave je celkom osobitým zjavom Wilhelmine Schröderová-Devrientová (nar. 6. decembra 1804 v Hamburgu).
Dcéra činohernej herečky a prvého nemeckého Dona Giovanniho debutovala ani nie 15-ročná na javisku viedenského Burgtheatra ako Schillerova Luisa Miller a Shakespearova Ofelia. Po lekciách u Mozzatiho, sotva 16-ročná, spievala v januári 1821 Am
Kärtnertor svoju prvú Paminu a na jeseň toho istého roku Agatu
v svetovej premiére Weberovho Čarostrelca. Keď sa v novembri
1822, vlastne prvý raz od premiéry, vracal na viedenské javisko
Fidelio, bola Schröderová jeho protagonistkou. Jej Leonora nemala ešte ani osemnásť. V tom istom roku sa predstavila v Drážďanoch a dvojročná zmluva s Hofoper sa predĺžila na štvrťstoročie.
Zosobášila sa s hercom Devrientom a v 20. rokoch vystupovala na
nemeckých scénach v operách Glucka, Cherubiniho, Spontiniho,
Webera, pričom si tu a tam odskočila aj na činoherné javisko (napr.
v roku 1825 hrala v Königsbergu Schillerovu Luisu).
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Novú kapitolu v jej umeleckom živote odštartovali parížske
triumfy v roku 1830. V opere to boli nemecké hrdinky Fidelio
a Agata, o rok v Théâtre Italien Donna Anna (Malibranová spievala Zerlinku), Rossiniho Desdemona (Malibranová ako Otello) a Belliniho Imogene (Rubini v úlohe Gualtiera). Stala sa medzinárodnou hviezdou, vycestúvala z Drážďan do operných metropol. V londýnskom Kráľovskom divadle bola aktérkou britskej premiéry
Fidelia (1832), frapovala ako lady v Chelardovej dnes už celkom
zabudnutej opere Macbeth. Svoj exportný repertoár postupne rozšírila o Belliniho Romea, Aminu, Normu, Elviru, Donizettiho Annu
Bolenu, o Meyerbeerovu Alice (Robert Diabol) a Valentine (Hugenoti). Koncom 30. rokov postihla však jej hlas únava (stratil belkantovú formu) a Schröderová sa v Drážďanoch plne koncentrovala na dramatické postavy nemeckej opery. Popri Gluckovej Armide a Klytaimnestre (Ifigénia v Aulide) vystupovala v svetových
premiérach Wagnerovho Rienziho (Adriano, 1842), Blúdiaceho Holanďana (Senta, 1843) a Tannhäusera (Venuša, 1845). Posledný raz
stála na javisku pred Vianocami roku 1847 v Rige (Romeo). V revolučnom roku 1848, podobne ako jej talianska kolegyňa Pasta,
spievala na námestiach. Roku 1850 prišla druhým vydajom k barónskemu titulu. Zomrela v Coburgu (26. januára 1860).
Doménou Ursuly Schröderovej-Devrientovej boli role s výrazným dramatickým nábojom – Fidelio, Donna Anna, Romeo, Norma, Valentine. Jej prejav bol naplnený temperamentom, emocionalitou, silou dramatického výrazu. Obdivoval ju Beethoven i Weber, Wagner i Liszt, Schumann aj Mendelssohn. Na javiskách, kde
vystupovala, zanechala nezmazateľnú stopu prvej „spievajúcej herečky“ v operných dejinách.
JAROSLAV BLAHO
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Konzerte | Oper 04
Konzerte | Oper 04 – pod týmto novým názvom sa ako pokračovanie známeho hudobného festivalu Berliner Festwochen
v Berlíne konalo počas chladných zimných večerov 14 koncertov, z ktorých prevažná väčšina sa radí do oblasti súčasnej vážnej
hudby. Lež veľká časť návštevníkov tejto tradičnej prehliadky aktuálnej hudobnej scény odchádzala domov so zmiešanými pocitmi.
Oproti predošlým ročníkom sa organizátorom festivalu totiž nepodarilo do dramaturgie zaradiť nič také, čo by prilákalo obrovskou
hudobnou ponukou presýteného Berlínčana. Otázkou bolo aj to, či vôbec niekto nový šat festivalu zaregistroval.

P

rostredníctvom dvoch nových hudobno-dramatických projektov mladých
skladateľov Johannesa Mariu Stauda
a Enna Poppeho si na svoje prišli predovšetkým fanúšikovia hudobnej moderny.
Tridsaťročný Rakúšan J. M. Staud sa predstavil s vyše dvojhodinovou operou Berenice. Jej libreto, čerpajúce námet z rovnomennej novely amerického neoklasika
Edgara Allana Poea, napísal nemecký básnik a esejista Durs Grünbein. Ide v ňom
o príbeh dvoch súrodencov: mladý melancholik Egaeus trpí na monomániu, Berenice je zase príkladom epileptickej, rozvrátenej osobnosti. Všetko sa krúti okolo konfliktu hystérie a meditácie. Nie často sa
tvorcom súčasného umenia podarí takým
zaujímavým spôsobom spojiť romantické
túžby po blonďavej, zuby ceriacej a pritom
zvonivým hlasom najvyššie možné tóny
vyludzujúcej hysteričke s motívmi incestu
a dvojníctva. Predovšetkým kombináciou
týchto dvoch nosných, ale zároveň protikladných elementov opery, sa jej autorom
podarilo vniesť do novodobej verzie Berenice strhujúce napätie, elegantne akcentované životaplnými a pestrými zvukmi Novej hudby (skvelý súbor Klangforum
Wien pod taktovkou Stefana Asburyho)
a zaujímavou, priestorom pulzujúcou elektronikou. Staud dal každej osobe špecifickú hudobnú auru, určovanú pohybmi, rytmom, harmonickými postupmi a zvukovým charakterom. Extrémne hlučný
a strašidelne pôsobiaci osemhlasný zbor
duchov na začiatku a na konci predstavenia mal – podobne ako tomu bolo v gréckej tragédii – dianie na scéne komentovať.
To sa mu aj jedinečne podarilo. Súčasťou
Berenice bola i veľkoplošná videoprojekcia,
premietaná na obrovský bungalov, typický pre 70. roky. V ňom sa prakticky celý
dej opery aj odohrával.
Dielo Interzone tridsaťtriročného, v Berlíne žijúceho Enna Poppeho, by sa dalo označiť ako hudobné divadlo. Tradičný dej bol
v ňom nahradený priestorovou videoprojekciou. Nad hlavami dirigenta Jonathana Stockhammera, berlínskeho súboru
Ensemble Mosaik a spevákov stuttgart HUDOBNÝ ŽIVOT • 2 • 2005

ského telesa Neue Vocalsolisten viselo vo
forme venca osem veľkoplošných obrazoviek, na ktorých sa striedali lyrické, no niekedy duše zbavené, na seba blúznivo nadväzujúce vizuálne fantázie mediálnej umelkyne Anne Quirynenovej. Autor textu
k Interzone, Marcel Beyer, sa nechal inšpirovať zápiskami Williama S. Burroughsa,
ktoré americký spisovateľ spracoval koncom 50. rokov 20. storočia vo svojom najznámejšom románe Naked Lunch. Samotná vyše dvojhodinová hudobná kompozícia často pripomínala na prvé počutie dosť
nudnú, akrobatickú improvizáciu skupiny
virtuózov, podfarbenú všemožnými zvukmi elektronických klávesových nástrojov
a polymetrickými rytmami bicích. Tento
spôsob muzicírovania, spolu s už spomínanou videoprojekciou a spievaným textom,
však vytvárali strhujúcu atmosféru a napätie tohto multimediálneho projektu.
Po roku znovu zavítal do nemeckej
metropoly i jeden z velikánov hudobnej
avantgardy Karlheinz Stockhausen. Výber programu, pre ktorý sa dramaturgia
festivalu (asi z finančných dôvodov) rozhodla, nebol veľmi šťastný. Počas troch po
sebe nasledujúcich večerov sa iba málokto
z obecenstva dokázal nadchnúť hudbou 50.
rokov – išlo pritom o kompletné uvedenie Klavierstücke – klavírnych skladieb,
z ktorých prevažná väčšina vznikla v období rokov 1952 až 1957. V prvých štyroch
kusoch, ktorých premiéra sa v roku 1954
počas Letných kurzov v Darmstadte skončila intenzívnym piskotom divákov, možno badať začiatky skladateľovho prechodu
od „punktuálnych“ štruktúr ku komplexným, vyššie organizovaným tvarom. Pri
komponovaní ďalších šiestich kusov sa
Stockhausen pokúsil o sprostredkovanie
akéhosi nového pocitu plynutia času. Začiatkom 80. rokov vznikli 3 klavírne skladby, a to ako súčasť skladateľovho operného cyklu Licht. Stockhausen do nich po prvýkrát zakomponovával aj zvukovo-scénické prvky (tlieskanie, mľaskanie, lúskanie
prstami, syčanie jazykom, napodobňovanie zvuku vetra a pod.). Od 90. rokov je
súčasťou Klavierstücke i elektronika. Tak

napríklad skladba Synthi-fou (XV) je napísaná pre jedného hráča na syntezátor a oktofónne reprodukovanú hudbu z magnetofónového pásu. Komet (XVII) využíva elektronicky spracované hlasy detského zboru, nasamplované konkrétne zvuky a priestorovú elektronickú hudbu z pásu. K tomu voľne improvizuje hráč na elektrickom
klavíri. Súčasťou operného cyklu Licht je aj
približne tridsaťminútová skladba Sonntags-abschied, dokončená v roku 2003.
Pätica hráčov na elektronické klávesové
nástroje vytvára nespočetné množstvo
kombinácií zvukov a rytmov, ktoré sa valia na divákov z ôsmich obrovských reproduktorov, umiestnených nad ich hlavami.
Skvelý zážitok, predovšetkým pre milovníkov elektronickej hudby, ochudobnený
však trochu o to, na čo práve Stockhausen
vo svojej tvorbe kladie zvláštny dôraz – scénické dotvorenie diela. To však vynahradili vynikajúci interpreti – Benjamin Kobler, Frank Gutschmidt, Antonio Pérez
Abellán, Marc Maes a Fabrizio Rosso
predviedli počas troch stockhausenovských
večerov naozaj skvele výkony.
Atraktívnym a svojou nekompromisnou hudbou zaujímavým hosťom festivalu
mala byť fínska skladateľka Kaija Saariaho, ktorá sa o komunikáciu s poslucháčom
vedome snaží prostredníctvom osobných
pocitov. Vo flautovom koncerte Aile du Songe sa jej to podarilo lepšie než v naivnom
a nepríjemne priamom vyjadrení pocitov
lásky a tehotenstva v päťdielnej kompozícii Je sens un deuxième coeur (Cítim druhé
srdce), ktorej finále s názvom Je sens un
deuxième coeur qui bat tout près du mien
(Cítim druhé srdce, ktoré bije v blízkosti môjho) opisuje komunikáciu matky s dieťaťom
pred jeho narodením. Našťastie sa Saariaho pri komponovaní tejto skladby vzdala
pôvodnej myšlienky urobiť z diela operu.
To, že i ďalšia skladateľkina kompozícia,
prezentovaná na festivale, nepôsobila aj
napriek názvu Graal théâtre vôbec dramaticky, súviselo s málo sugestívnym sólovým
výkonom huslistu Johna Storgĺrdsa.
POKRAČOVANIE NA STR. 24

23

ZAHRANIČIE

Aktivity
Gustáva Beláčka
V

záverečných mesiacoch roka 2004 bol
kalendár basistu, sólistu Opery SND
Gustáva Beláčka preplnený aktivitami.
Vďaka tomu, že nie je špecializovaným umelcom, zacieleným na určitý výlučný druh
produkcií, ponuky mu striedavo prichádzajú z operných divadiel aj koncertných pódií.
Po viacerých účinkovaniach s českými
sólistami a telesami (Pražská komorní filharmonie s dirigentom J. Bělohlávkom,
Státní opera Praha – Lucia di Lammermoore, Národní divadlo Praha – Don Giovan-

V najbližších týždňoch bude uvedená CD
s live nahrávkou Glagolskej omše od Leoša
Janáčka (BBC – K&A Production Ltd), ktorú s London Philharmonic Orchestra a sólistami uviedol dirigent Kurt Masur v rámci minuloročných Proms. Po participovaní
na nahrávke zriedka inscenovaného Dvořákovho hudobnodramatického titulu Tvrdé palice (Supraphon), je to ďalší z českých
opusov, ku ktorého realizácii bol náš umelec prizvaný.

ni...) významnou bola pre Gustáva Beláčka
interpretačná účasť v rámci sólistickej zostavy participujúcej na predvedení Mozartovej Omše c mol na koncertoch na Kráľovskom konzervatóriu v Bruseli. Pri tejto príležitosti ako výnimočnú udalosť označil
Beláček spoluprácu s medzinárodným zborom Európskej únie, no hlavne osobné
stretnutie a rozhovor s predsedom EÚ J.
Barrosom. Priam symbolicky vyznelo predvedenie Verdiho Rekviem v Belehrade s tamojšími telesami pod vedením aglického
dirigenta Petra Robinsona.

RED

Kodanská
opera

Gustáv Beláček s manželkou
a dirigentom Kurtom Masurom.

FOTO

ARCHÍV
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Holandské súbory Asko a Schönberg Ensemble, vedené Reinbertom
de Leeuwom, už niekoľko rokov úspešne zakomponovávajú do tradičnej formy koncertu rôzne nové aspekty, a to
i vďaka projektom, ktoré pre ne píše Michel van der Aa. Po veľmi úspešnom
predvedení jeho jedinečnej komornej
opery ONE na predchádzajúcom ročníku berlínskeho festivalu, prišla tento raz
na rad trilógia HERE. Podobne ako v opere ONE sa predmet Schönbergovej monodrámy Erwartung, samoty ženy, stále
ďalej rozvíja a je konfrontovaný s princípom omylu a ilúzie. Zatiaľ čo vo vlaňaj-
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šej komornej opere postavil M. van der Aa
proti sebe realitu deja na pódiu a realitu
videoprojekcie, tentokrát išlo o akustickú
ilúziu – na jednej strane živá hudba, na druhej strane hudba z pásu. Protiklad oboch
komponentov určoval aj samotný dej –
hlavná postava trilógie, vynikajúca sopranistka Barbara Hanniganová, bola v prvej časti predstavenia ukrytá ako bábka
v skrini. V druhej časti vyšla na pódium,
držiac v ruke kazetový magnetofón, na ktorom bola nahraná z jedenástich základných
akordov skonštruovaná hudba, ktorá zase
spätne ovplyvňovala hudbu interpretovanú živými muzikantmi. Miestami sa za sebou reťazilo toľko motívov, že celkový zvuk
veľmi pôsobivo pripomínal hluk pokaze-

polovici januára bola v Kodani za prítomnosti kráľovnej Margrethe a prominentných hostí galakoncertom slávnostne otvorená nová budova opery. Jej stavba
bola financovaná výhradne zo súkromných
zdrojov. Generálnym sponzorom a mecenášom stavby zo skla, mramoru a ocele je
najbohatší Dán Maersk Mc Kinney Moeller. Budova, ktorá vyšla na 2,5 miliardy dánskych korún (cca 13 miliárd Sk), je označovaná za majstrovské architektonické dielo. Moeller už v októbri odovzdal kľúče od
budovy dánskej vláde a kodanskej radnici,
ktoré spoločne ponesú ročné náklady na
prevádzku opery vo výške 100 miliónov
dánskych korún (pol miliardy Sk).

ných strojov. (Možno by stálo za to, keby
sa o prácu tohto mladého holandského
skladateľa, žiaka Louisa Andriessena,
začali zaujímať aj niektorí z organizátorov hudobných festivalov na Slovensku).
Nasledujúci ročník festivalu Konzerte
| Oper 04 by sa mal stať medzinárodným
stretnutím niekoľkých renomovaných
orchestrov. Svoju účasť už prisľúbili berlínski filharmonici so Simonom Rattleom. Organizátori sa teda vedome púšťajú do ofenzívy voči v posledných rokoch
viac akceptovanejšiemu festivalu Young.
Euro.Classic, na ktorom v auguste úspešne hosťoval aj Mládežnícky orchester Slovenskej hudobnej spoločnosti.
P E T E R M AC H A J D Í K
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Operný Berlín
v každej chvíli atraktívny
Georges Bizet: Carmen (Daniel Barenboim, Martin Kušej), Štátna opera Unter den Linden
* Dmitrij Šostakovič: Lady Macbeth (Vasilij Sinajskij, Hans Neuenfels),
Komická opera Berlín

o sérii nezáživných inscenácií Bizetovej
Carmen v slovenskom opernom teréne ma vidina originálneho poňatia tohto
„obohraného“ titulu, garantovaná prostredím vyspelého Berlína, inšpirovala k návšteve nemeckej metropoly. Zárukou nevšedného výsledku, alebo plodných polemík,
bola osobnosť rakúskeho režiséra, riaditeľa činohernej časti Salzburského festivalu,
43-ročného Martina Kušeja. Priam optimálnym paralelným titulom predvianočného
berlínskeho operného menu bola Lady
Macbeth od Dmitrija Šostakoviča, čerstvo
inscenovaná v tamojšej Komickej opere.
A opäť s nemenej silným tvorivým tímom.

CARMEN S PIATIMI MŔTVYMI
PROTAGONISTAMI
Päť mŕtvych hlavných aktérov v Bizetovej Carmen sa môže zdať na prvý pohľad ako lacná inscenačná barlička.
V koncepcii Martina Kušeja však morbídnosť nie je cieľom prvého plánu, ale
prostriedkom k akcentovaniu filozofických rovín. K smrti kráča každý ľudský
osud a osud konfrontovaný s rizikovým
prostredím je k nej v každej chvíli na
dosah ruky. Asi takto by som heslovito
charakterizoval tézy novej berlínskej
Carmen. Režisér Martin Kušej s výtvarníkmi Jensom Kilianom (scéna) a Heidi Hacklovou (kostýmy) vyňal predlohu z konkrétneho španielskeho prostredia, zbavil ju všetkých znakov miestneho koloritu a sústredil sa výlučne na
jadro drámy, ktorá sa mohla odohrať
kdekoľvek. Prázdny mramorový javiskový priestor, s pieskovým povrchom,
sa pomocou točne napĺňa charakterotvornými kulisami, pričom ani tie nevypovedajú o jednoznačnej lokalizácii deja.
Tak v úvodnom obraze – po rozohraní
predhistórie s popravou odsúdeného Josého – vychádzajú sporo odeté ženy skôr
z verejného domu než z fabriky. Krčma Lillasa Pastiu je pod akousi vodnou nádržou,
kde nechýba skutočná voda, v ktorej sa bez
problémov čľapká podnapitý komparz,
zboristi i sólisti. Scéna 3. dejstva je vložená
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medzi kamenné steny tajomnej pevnosti
a v záverečnom obraze nás na vyprázdnenom sivobielom javisku očakáva jediná
symbolizujúca rekvizita – červená šatka
hlavnej hrdinky. Podobne kostýmy sú civilné a mladistvé, s výnimkou Micaely, ktorú inscenátori poňali ako vidinu Josého
matky.
Martin Kušej odvíja príbeh počas predohry z bodu, kde opera končí. José pyká
za vraždu Carmen a z väzby, s očami previazanými šatkou svojej milenky, kráča na
popravu. Čata vojakov ho odstrelí vo chvíli, keď ho Micaela prichádza hľadať. Mŕtvolu tlačia vojaci k nohám dievčaťa, vizuálne
Rolando Villazon ako Don José
a Marina Domashenková (Carmen).

s býkom a mŕtveho ho vynášajú z virtuálnej arény, Carmen zomiera takpovediac
podľa predlohy, nuž a Josého smrťou sa
vlastne všetko končí a zároveň začína. Krutý
bludný kruh, dotyky života a smrti... Žiadna ilustratívnosť, dokonca i detský zbor
spieva z orchestrálnej jamy. Ani zďaleka
ponúknutá charakteristika inscenácie nestačí na opísanie všetkých detailov a odtieňov výpovede, s frapantnou činohernou
presnosťou vymodelovaných profilov postáv, tej miery dramatického napätia, akú
treba jednoducho zažiť. Hlboko sa pred
Kušejovou inscenáciou skláňam a v mojom osobnom rebríčku poznaných Carmen
sa dostáva na prvé miesto.
Ani najdokonalejšia réžia by v opernom žánri nedosiahla plnohodnotný
účinok bez adekvátneho hudobného
a vokálneho stvárnenia partitúry. Za dirigentským pultom famózne hrajúcej
berlínskej Staatskapelle stál (či skôr
prevažne sedel) generálny hudobný riaditeľ divadla Daniel Barenboim. Koncepcia, ktorú predstavil, mala priam
šokujúcu paletu odtieňov, agogických vlnení, dynamických kontrastov, v každej
chvíli maľovala atmosféru. Barenboimovo gesto (mal som možnosť sedieť na
mieste s priamym výhľadom na orchester i dirigenta) má nesmiernu silu účinku, chvíľami „diriguje“ len pohľadom,
aby vzápätí strhujúcimi pokynmi elektrizoval hráčov. Je to charizmatická osobnosť, ktorú sólisti i kolektívne telesá rešpektujú bezo zvyšku, čo je napokon
podmienkou pre bezchybný výsledok.
V titulnej úlohe vystúpila ruská mezzosopranistka Marina Domashenková
(svoju prvú Carmen stvárnila v Prahe
v réžii J. Bednárika), dnes bezpochyby
jedna z najideálnejších interpretiek roly. Jej
hlas má tmavú farbu, lyrickú zaliečavosť
i dramatickú silu, v každej polohe je vyrovnaný a výrazovo prebohatý. Navyše, Domashenková má krásny zjav a je skvelou
herečkou. K absolútnej tenorovej špičke
patrí mladý mexický sólista Rolando Villazón, ktorý dokázal, že plnohodnotný
profil Dona Josého možno vymodelovať
FOTO M. RITTERHAUSOVÁ
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symbolizujúceho Josého matku. Spomínal
som päť mŕtvych v Kušejovej Carmen: Zunigu prebodne Don José počas hádky v krčme (vskutku veristická atmosféra, podnapité osadenstvo, divá erotika...), Micaela
padá bezvládne na zem po tom, čo ju v 3.
dejstve (výzva k návratu Dona Josého
k chorej matke) nenápadne zaškrtí Carmen, toreador Escamillo prehráva súboj
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LADY MACBETH S OSTRÝMI
SATIRICKÝMI ŠĽAHMI
Lady Macbeth patrí nielen k vrcholným javiskovým opusom Dmitrija
Šostakoviča, ale rovnaké postavenie má aj v kontexte
opernej tvorby 20. storočia. Keď si navyše uveJens Larsen (Boris Izmajlov), Andreas Conrad (Zinojiv)
domíme, že Šostakovič
a Anne Bolstadová (Katarína) a Lady Macbeth.
ju komponoval medzi
24. a 26. rokom svojho
života, nemožno sa ubrániť prívlastku „geniálne“. Známa je skutočnosť, že po úspešnej premiére roku 1934 stalinský režim dielo zmietol
z javiska. Dnes však pôvodná verzia patrí k bežnej repertoárovej ponuke a býva veľkou výzvou
pre realizačné tímy.
Koncom novembra
2004 Šostakovičovo reprezentatívne dielo naštudoval súbor berlínskej Komickej oper y,
Jürgen Müller ako Sergej a Anne Bolstadová
pričom post dirigenta zaujal Vasi(Katarína).
lij Sinajskij a réžie sa ujal Hans
Neuenfels. Mená oboch umelcov
boli a priori zárukou jedinečného divadelného zážitku. Tak sa aj stalo.
Neuenfels, ktorého réžie spravidla
vyvolávajú búrlivé reakcie (na stránkach HŽ sme recenzovali viacero
jeho produkcií), sa ani v tomto prípade neuspokojil s ilustratívnou
polohou výkladu. Samozrejme, dôkladná analýza hudby a textu ho
viedla k možnosti istých časových
posunov, k vyhmataniu ostrých satirických šľahov predlohy, k občasnej karikatúre, no predovšetkým
Elinou Schnizlerovou presadili dianie
k ostrej psychologickej kresbe charakterov
z 19. do 20. storočia, pravdepodobne do
hlavných postáv. Trojnásobná vrahyňa Kadoby vzniku opery, čím zvýraznili jej nadtarína Izmajlovová nie je shakespearov-
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rúhlosť, dokáže očariť emotívnym mezza
voce, ale rovnako aj priebojným, neforsírovaným, sýtym forte. Jeho chlapčenská
postava, v kombinácii s náruživým
hereckým výrazom, dodávali JoséMarina Domashenková
mu punc absolútnej vierohodnosti.
(Carmen) s Christofom
Dorothea Röschmannová bola
Fischesserom (Zuniga).
timbrovo tmavšou, citlivo tieňovanou Micaelou a Hanno MüllerBrachmann jadrným, kovovým
leskom vybaveným basbarytónovým Escamillom. Navštívená druhá repríza sa stretla u publika s frenetickým ohlasom.

časovosť. Tento posun im umožnil implantovať do výkladu aj dobovo aktuálne reálie (fotografie Stalina a skarikované znaky
jeho moci), ale rovnako čerpať i zo symboliky Shakespeara (mimoriadne exponované trio bosoriek, pohybovo brilantne stvárnených mužskými tanečníkmi), či profilovať postavy v charakterovom nadsadení. Pomocou
kostýmov réžia vymodelovala komickú karikatúru popa, váľajúceho
sa na svadbe pod stolom, policajtov obliekla do stalinských uniforiem, despotického starého Izmajlova do kockovaných nohavíc s naťahovacími trakmi, Zinovij nesie na
krku rám obrazu, a ozvláštnila aj
epizódne postavy. Tento komický,
či skôr satirický akcent tvorí len lem
vlastného výkladu drámy, založeného na psychologickej drobnokresbe Kataríny a jej vzťahu k okoliu.
Strohá, činoherná scéna a dokonale zvládnuté herectvo
protagonistov sa podpisujú pod mimoriadne
účinnú a nezabudnuteľnú inscenáciu.
Paralelne s javiskovými akciami sleduje všetky, aj tie najskrytejšie zákutia drámy, hudobné
naštudovanie renomovaného ruského dirigenta Vasilija Sinajského.
Šostakovičova symfonicky koncipovaná, no
zároveň vokálne nesmierne senzitívna partitúra otvára obrovské
priehrštie výrazových
možností, dynamického
spektra a farieb, ktoré
Sinajskij maximálne zúročil. Obdivoval som
kvality orchestra Komickej opery
(jeho šéfdirigentom je vynikajúcu
Kirill Petrenko), je to teleso európskej úrovne, navyše hrajúce s neskrývaným entuziazmom. O niečo
menej ma nadchli sólistické výkony. Dominantnou postavou je Katarína, ktorú stvárnila herecky mnohovrstvová, zjavom vierohodná, no
vokálne príliš lyrická (aj pri tmavšej farbe sopránu) Anne Bolstadová. Objemným a zároveň kultivovaným basom vybavil Borisa Izmajlova Jens Larsen, ostro profilovaným Sergejom bol Jürgen Müller
a výraznú kreáciu Zinojiva vytvoril
charakterový tenor Andreasa Conrada.
FOTO M. RITTERHAUSOVÁ

skou ani verdiovskou Lady Macbeth, jej
zvrhlé činy pramenia z bezvýchodiskovej situácie v patriarchálnom kupeckom dome.
Hans Neuenfels so scénografom Gisbertom Jäkelom a kostýmovou výtvarníčkou
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skôr lyrického charakteru.
 ajJehomateriálom
hlas má opojnú farbu, mäkkosť, ok-

PAVEL UNGER
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Grécke pašie ako operný objav
Pôvodná verzia opery Bohuslava Martinů Grécke pašie (Greek Passion) mala premiéru presne štyridsať rokov
po skladateľovej smrti v Bregenzi. Po niekoľkoročnej systematickej heuristickej práci zrekonštruoval pôvodnú verziu
český muzikológ Aleš Březina. Inscenáciu, ktorá sa prezentovala v roku 1999 na festivale v Bregenzi, preniesli
do Národného divadla Brno, kde mala svoje prvé uvedenie 16. januára 2005. Inscenačný tvar pre Bregenz režijne
pripravil David Pountney. V Brne ho podľa jeho koncepcie naštudovala Nicola Raabová. Scénografickú
a kostýmovú koncepciu pripravili Pountneyho blízki a stáli spolupracovníci Stefanos Lazaridis a Marie-Jeanne
Leccaová. Podobne ako v ďalších Pountneyho inscenáciách, má aj v Gréckych pašiách výsostne umelecký
ráz hra so svetlom. Autorom svetelného dizajnu bol Davy Cunningham.

kladateľova pôvodná verzia, ktorá sa
v Českej republika hrala prvýkrát, sa
od druhej líši predovšetkým v pomere dramatických, epických a lyrických parametrov. Ak sa o bežne rozšírenej verzii dá povedať, že je dramaticky aj dramaturgicky
zomknutejšia, prvá, dlhšia verzia má podstatne intenzívnejší epický a lyrický rozmer.
Prvá verzia Gréckych pašií prináša konflikt duchovne čistého a nekonfliktného človeka s mocenskou a politickou
hrou, do ktorej je čoraz silnejšie vťahovaný. Tento moment ešte umocňuje postava komentátora, ktorá sťa epický rozprávač poukazuje na základ opery v románovom rozprávaní. Nejde
teda o reakciu na brechtovskú a pobrechtovskú divadelnú poetiku. Lyrický rozmer zasa originálnym spôsobom buduje hudba Martinů, ktorá svojimi lyrickými výrazovými polohami
výraznejšie poukazuje na vnútorný
svet operných hrdinov, takmer podľa
zásad mimetických postupov tradičnej
opernej hudby.
Martinů sa v pôvodnej verzii Gréckych pašií javí z hľadiska operno-dramaturgickej koncepcie ako tradičnejší
typ hudobného dramatika. V kompozícii by sme našli paralely s veľkou romantickou operou 19. storočia. Muzikologička Jarmila Gabrielová v tejto
súvislosti dokonca poukazuje na paralely medzi prvou verziou Gréckych
pašií a dramaturgickou koncepciou
veľkej historickej opery v diele Giacoma Meyerbeera. Nielen dramaturgická koncepcia, ale aj politické, ideologické
a aktuálne etické chápanie Meyerbeerovho vyznenia operného diela našli svoje špecifické vyústenie v Gréckych pašiách. Konflikt ľúbostného citu na pozadí aktuálnych,
kriticky reflektovaných spoločenských
okolností je typický pre oboch autorov.
Výrazný rozdiel tu jestvuje v ideovom
vyznení oboch verzií. Pravda, v oboch verziách ústredný hrdina Manolios zomiera,
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v prvej verzii ako významový kontrast k jeho vražde vystupuje oslava Vianoc. Březina komentuje túto okolnosť slovami: „V
Lykovrisi dedinčania oslavujú akoby sa nič
nestalo. Ritualizovaným správaním, spevom Halleluja, Gloria a všeobecnou veselosťou sa usilujú vytesniť vedomie vraždy.
V rovnakom čase slávia Vianoce tiež uteSir Willard
W. White ako
kňaz utečencov
Fotis.

posolstva opery poukázal vo svojej režijnej koncepcii David Pountney. Scénografická koncepcia pripomínajúca ikonu, rozvrhnutú horizontálne i vertikálne po celej
šírke aj hĺbke javiska, je akousi „bibliou pauperum“, čím korešponduje nielen so sociálnym prostredím, v ktorom sa operný
príbeh odohráva, ale aj s paralelnou intenciou viacerých dejových tendencií, a takisto poukazuje na kompozičnú mozaikovitosť prvej verzie Gréckych pašií.
Symboliku ikony ešte zvýrazňujú zlaté
zvony. Uprostred javiskovej konštrukcie je obrovský pilier, pripomínajúci surovo opracovaný strom, akoby sa cez
časopriestorovú neutralitu tohto symbolu vchádzalo do ľudskej dimenzie príbehu, ktorého spojovacím článkom je
dômyselná sieť schodov. Kostýmy
kombinujú niektoré grécke, resp. všeobecne balkánske prvky s univerzálnymi kostýmovými polohami.
Režisér viedol hercov ku koncentrovanému herectvu. Najmä postavy
dotvárajúce kolorit jednotlivých prostredí vykreslil realisticky dôkladne. Pri
zobrazení hlavných postáv Manolia,
Kataríny, oboch kňazov sa usiloval vyhnúť plagátovej jednoznačnosti, takže
zlo ani dobro nevystupujú v evidentnej
podobe. Režisér vhodne spojil realistické postupy s oratórnymi, ktoré
uplatnil najmä pri vedení zborov (domácich aj utečencov). Vznikla tak zaujímavá významová ambivalentnosť,
ktorá inscenácii dáva konkrétne realistický, ako aj univerzálnejšie transcendentný rozmer.
Orchester pod vedením Christiana
von Gehrena (svetovú premiéru v Bregenzi dirigoval Ulf Schirmer) hral plasticky, dobre odtienil lyrické aj dramatické
kvality hudby a spevákom bol vynikajúcou oporou. Na tradične vynikajúcej úrovni pripravil zbor brnianskej opery zbormajster Josef Pančík. Hlavné úlohy stvárnili zahraniční speváci. Výsostne sugestívFOTO: LUDĚK SVÍTIL
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čenci, mrznúci na hore Sarakina. Tí majú
u seba Manoliove telo a spievajú Kyrie eleison.“ Týmto pôsobivým záverom Martinů
poukázal nielen na spojitosť medzi Kristovým narodením a Manoliovou smrťou, ale
aj na aktualizáciu príbehu v čase rozdeleného sveta po druhej svetovej vojne.
Práve na momenty geografickej a psychologickej autenticity a zároveň na momenty aktualizácie a univerzálnych polôh
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te ako kňaz utečencov Fotis, jeho proťajšok kňaza Grigorisa stvárnil Peter Sidhom
s nadhľadom a bez zbytočného afektovaného predvádzania zla. Vyváženým lyrickým
materiálom s jemnou drobnokresbou stvárnila Katarínu Marie McLaughlinová. Manolia naštudoval
Matthew Elton Thomas.
Hrdinovi dal v podstate antihrdinské črty, bez pátosu
a veľkých gest odkryl ľudský
rozmer postavy. Z domácich
spevákov zaujal najmä
doyen brnianskeho súboru
Richard Novák postavou
Starého muža, ktorý zomrie
a nechá sa pochovať v základoch nového príbytku utečencov.
Nielen v prípade hlavných, ale aj vedľajších a epizódnych postáv
platilo, že ich vokálne prostriedky boli vo
vzácnom súlade s hereckým zobrazením
postáv. To patrilo k najväčším pozitívam
bregenskej a teraz brnianskej inscenácie.
Pountney chápe spievajúceho herca ako

POKRAČOVANIE ZO STR.

ozajstnú hudobno-dramatickú postavu.
Pountneyho réžia podčiarkla vyváženosť
miestneho koloritu s univerzálnym posolstvom Gréckych pašií.

Pred niekoľkými sezónami uviedli v Brne druhú verziu tejto opery v režijnom naštudovaní Václava Věžníka. Predstavil Grécke pašie ako zomknuté dramatické dielo
a jeho záver ako pôsobivý
živý javiskový obraz; PountMatthew Elton Thomas
ney ho vyložil ako mozaiku,
(Manolis) a Marie
v ktorej medzi jednotlivými
McLaughlinová (Kateřina).
aj vzdialenejšími významovými segmentmi nastávajú
rozmanité vzťahy, v závere
zasa vystihol kontrast medzi
atmosférou Vianoc a smrťou
Manolia. Pôvodná verzia
Gréckych pašií je vysoko cenným poznaním vnútorných
tvorivých ambícií Bohuslava
Martinů pri riešení hudobno-dramatického tvaru jeho
poslednej, pätnástej opery.
Výrečne demonštruje, ako sa
Martinů vyrovnával s rozmanitými typmi opernej dramatiky a geneticky odzrkadľuje skladateľovo smerovanie k modernéAko volanie z iného sveta pôsobí na
mu dramaturgickému tvaru diela.
toho, kto prichádza z bratislavských operných pomerov, že inscenácia vznikla v koprodukcii s Royal Opera House, Covent
MILOSLAV BLAHYNKA
Garden London a Bregenzským festivalom...
FOTO: LUDĚK SVÍTIL

a vokálne aj herecky ucelený, ba až cha nyrizmatický
výkon podal Willard W. Whi-
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bách dokázal Šandor pevne držať tempovú tetivu, čo jedinečne sceľovalo koncepciu. Cézury, ktoré zohľadňovali jeho
temperament boli vkusné, akoby v nich naberal dych na ďalší
príval. Berceuse Des dur op. 57, bola rukolapným dôkazom
jeho rastu v tónomaľbe, v kresbe vzdušných pasáží, ozdôb,
trilkov, dvojhmatov.
Chromatická etuda a mol z op. 10 bola tiež obdivuhodne
vystavaná a technicky spoľahlivo zvládnutá. Zrejme sa podieľala na markantnom raste jeho virtuozity. Oktávová Etuda h mol z op. 25 vysoko zabodovala v spáde bravúrnych
oktáv, v sugestívnych poryvoch gradácií, vyzdvihovaní skrytých melodických hlasov v alte. Jedinečne koncepčne vystavaná Balada F dur č. 2 op. 38 zaujala meditáciou spevných,
lyrických úsekov, ako aj strhujúcimi kaskádami bravúrnych
dvojhmatov v úsekoch Presto con fuoco. V poetickej Mazurke
a mol č. 4 op. 17 sme obdivovali vzdušnosť ozdôb, ale i trošku
krútili hlavou nad prehnaným rubatom nie vždy zohľadňujúcim rytmický pulz.
Na poslednej Hummelovskej súťaži (1999) Chopinovo
Scherzo č. 4 E dur op. 54 bolo jednou z možných povinných
skladieb. Počuli sme ho veľakrát v najrozličnejších podaniach. Šandorovo Scherzo by však určite zabodovalo aj u medzinárodnej jury. Elegancia, ľahkosť, suverénne dvojhmaty,
bohatosť fantázie, zdravý temperament... ťažko tu niečo vytknúť... Príval závratnej, bravúrnej techniky priniesla i záverečná Toccata od Pierrea Sancana s omračujúcim, strhujúcim tempom i gradáciami. Bola nanajvýš úspešnou bodkou
za týmto veľkým výkonom! Treba pogratulovať pedagógom
i mladému klaviristovi.
V L A D I M Í R Č Í ŽI K
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Slovenská prítomnosť vo Francúzsku 2
Uplynulý rok Francúzsko ponúklo Slovensku nevídanú možnosť na prezentáciu v mnohých oblastiach.
Paľba pozvaní a ponúk na spoluprácu bola nasmerovaná na slovenské veľvyslanectvo aj Slovenský inštitút
v Paríži. Francúzsko prekvapilo mimoriadnym záujmom, požiadavkami o informačné materiály, výstavy,
rozličné podujatia. Často som pri koncipovaní stratégie Slovenského inštitútu v Paríži myslela na rozlúčkový
rozhovor s bývalým francúzskym veľvyslancom Georgeom Vaugierom. Zdôrazňoval, aby som využila šancu
budovať meno Slovenska na prezentácii hudobného umenia, pretože, ako predpokladal, bude mať
vo Francúzsku najväčšiu odozvu.

cie sa spoločne podieľali na čiastočnom
krytí nákladov na tento koncert.

MARATÓN SÚČASNEJ HUDBY
Z iniciatívy Českého centra pripravili inštitúty a kultúrne oddelenia veľvyslanectiev
nových členských krajín EÚ v Dome svetových kultúr v Paríži osemhodinový Hudobný maratón súčasnej hudby. Každá krajina
dostala na prezentáciu 30 minút. Do centra slovenskej prezentácie som postavila
kompozíciu Wiegenlied od Romana Bergera, ktorá odznela vo vrúcnom podaní mezzosopranistky Denisy Šlepkovskej a klaviristu Daniela Buranovského, ktorý
uviedol aj sólové Grave od Vladimíra Go-

CHARPENTIER – KUSSER
– CAPRICORNUS – SPEER
V. Polakovičová,
...priamym výsledkom bolo pozvanie
S. Kopčák, M. Krasnohorská
domovského súboru M. Dobiášovej
a J. V. Michalko.
Musica aeterna do katedrály parížskej Invalidovne, kráľovského kostola
Ľudovíta XIV., kde je pochovaný Napoledára, čím som symbolicky prepojila dve
on. Umelecký vedúci súboru Peter Zajídôležité generačné skupiny tvorcov, upoček zostavil atraktívny program s ťažiskom
zorniac na dvoch špičkových skladateľov.
na skladby Marca Antoina Charpentiera,
Program doplnila Ave Maria od Jozefa Podktorého tristoročnicu úmrtia si Francúzsko
prockého v interpretácii oboch umelcov.
pripomínalo koncertmi počas celého roka.
Všetky zúčastnené krajiny ponúkli vynikaCharpentier a starí majstri viažuci sa k dejijúcu hudbu. Publikum stálo v rade hodiny,
nám hudby na Slovensku – Samuel Capritrpezlivo čakalo, aby si mohlo vypočuť hucornus, Daniel Georg Speer a Johann Sigisdobné umenie aspoň jednej z krajín! V hľamund Kusser – dostali priestor počas série
disku sedeli aj francúzski ministri – európosláv k vstupu Slovenska do EÚ. V Invaliskych záležitostí a kultúry a veľvyslanci všetdovni sídli Vojenské múzeum, ktoré má zakých 10 krajín, vystriedalo sa okolo 4 000
mestnanca na zabezpečovanie koncertnéhostí. Na slnkom zaliatom nádvorí, za nádho cyklu a spolupracuje s partnerom franherného počasia, ktoré akoby bolo priam
cúzskeho Ministerstva obrany. Obe inštitúobjednané pre tento deň, trpezlivo čakali,
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kým sa dostanú do sály. Súčasná hudba
triumfovala. Mnohým som priblížila situáciu na Slovensku, načrtla stručnú históriu
hudobného života od 60. rokov podnes.
Francúzi túžili pochopiť, prečo boli pre nich
naši autori neznámi. Dodnes mi koncert
slúži ako vizitka a ukážka z tvorby našich
autorov. Podnietil záujem médií natoľko,
že vznikla séria odborných relácií vo Francúzskom rozhlase. Vďaka ochote, vynikajúcemu komentáru a bohatému archívu
nahrávok slovenskej hudby v Paríži žijúceho skladateľa Roberta Rudolfa, vzniklo pár
hodnotných relácií venovaných slovenskej
hudbe na špecializovaných kultúrnych a hudobných staniciach Francúzskeho rozhlasu „France Musiques“ a „France Culture“.

OPERNÝ GALAKONCERT
V SRDCI PARÍŽA
Denisa Šlepkovská, ktorú „bratislavskí“
Francúzi obdivujú ako Charlottu s mimoriadnym citom práve pre francúzsku hudbu, bola spolu s Jozefom Kundlákom
hlavnou aktérkou slávnostného galakoncertu k vstupu Slovenska do EÚ priam
v srdci bohémskeho Paríža. Koncert som
pripravila ako jedno z podujatí medzinárodného festivalu „Montmartre en Europe“ (29. mája) v jednom z najstarších
parížskych chrámov, v Kostole sv. Petra
v susedstve baziliky Sacré Coeur. Spolu
s talentovanou sopranistkou Katarínou
Michaelli a mladým basistom Jozefom
Bencim, so sprievodom klaviristu Jána Salaya uviedli koncert árií, ktorý odznel v hlavnom programe festivalu. Boli sme svedkami
vynikajúcich výkonov v dielach Mozarta, Rossiniho, Gounoda, Suchoňa a Verdiho. Festival prezentoval aj ďalšie „slovaciká“ – výtvarné diela slovenských umelcov Ota Hlavatého, Svetozára Ilavského a Igora Minárika.
ARCHÍV

udba nepotrebuje tlmočníka, vyžaduje iba sústredenie a zanechá nezabudnuteľný zážitok. Tá naša je stále neznáma
a Francúzi ju radi vyhľadávajú. Chcú ju poznať, bez zábran sa oddávajú aj súčasnej hudbe, zháňajú nahrávky (nedávno sa nám
podarilo kúpiť pre francúzskeho záujemcu Cikkerovo Vzkriesenie) a napĺňajú naše
podujatia. Aby som posilnila záujem publika a odkryla kontexty s európskym trendom, uvádzam niektoré podujatia slovne.
Paríž a celé Francúzsko denne ponúka
množstvo koncertov všetkých žánrov, sotva však možno počuť napríklad hudbu,
ktorá znela na Slovensku v minulých storočiach. Preto koncert, ktorý sme zostavili
s duom Vladislav Brunner (flauta) a Marica Dobiášová (čembalo), so skladbami Tadeáša Salvu, F. P. Riglera, A. Zimmermanna, F. Bendu, kombinovaný so
sonátami J. S. Bacha, prilákal do krásnych salónov slovenského veľvyslanectva mnohých Francúzov a hostí. Koncert dvojice skvelých muzikantov mal
veľký úspech a neostal bez odozvy...

FOTO:

H

STREDOEURÓPSKA JAZZOVÁ FORMÁCIA
Jazz je skvelou platformou pre spoločné
projekty. Jazzová formácia s medzinárod-
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obsadením vznikla z iniciatívy Rakú ným
šanov pre koncert vo Varšave, neskôr v Rí-

me, Paríži a Nancy. Dušou francúzskych
vystúpení bol náš gitarista Matúš Jakabčic. Jeho partnermi boli maďarský trubkár Kornel Fekete, rakúsky basista Peter
Herbert, slovinský saxofonista Primoz
Fleismann, estónska speváčka Lembe
Lokková a rakúsky perkusionista Mario
Gonzi. Hrali v Divadle Trianon na Montmartri, aj v exteriéri salónu v Nancy.

PRED BHS S LAUREÁTOM TIJI
LADISLAVOM PAPPOM
Záujem vzbudila tlačová konferencia k 40.
výročiu BHS, ktorá sa spolu s koncertom
a vernisážou z diel Nataše Floreanovej uskutočnila v salónoch veľvyslanectva. Pozvanie
prijal laureát TIJI harfista Ladislav Papp,
ktorému nástroj požičala slávna francúzska
firma Viktor Salvi. V minulosti mu financovala parížske štúdium u slávnej harfistky
Kathérine Michelovej. Papp sa predstavil
v duu s flautistkou Justinou Jirákovou
v dielach K. Dopllera a F. Schuberta. Koncert vzbudil aj záujem francúzskej novinárky Márie Bejanowskej, jej obsiahla relácia
venovaná BHS a kultúre Slovenska opakovane odznela vo Francúzskom rozhlase.

SACHA HATALOVÁ V REPERTOÁRI
STAREJ HUDBY
Do série hudobných podujatí výborne zapadli vystúpenia mezzosopranistky, Francúzky slovenského pôvodu Sachy Hatalovej. Na koncertoch starej hudby sa objavuje s čembalistkou Oksanou Delaforgovou. Obdivovala som ju ako Medeu na
koncertnom uvedení Charpentierovej opery na parížskom Konzervatóriu (CNR),
pozvala som ju ako sólistku inauguračného koncertu na festival Bláznivé sny sveta
v Paríži, kde bolo Slovensko hlavnou hosťujúcou krajinou. Popri jej koncerte z diel
starých majstrov Cestiho, Porporu, Cacciniho a Händela sme pripravili výstavu ilustrácií z BIB a participovali sme na panelových diskusiách. Sacha Hatalová účinkovala aj na európskej omši v Kostole sv. Márie
Magdalény v Paríži v rámci projektu piatich európskych miest (24. októbra).

jín. Každoročne na jeseň sa o dominantu
parížskeho kultúrneho života stará Fórum
zahraničných kultúrnych inštitútov v Paríži (FICEP) usporiadaním Týždňa zahraničných kultúr v Paríži. 35 inštitútov žije hudbe, literatúre, výtvarnému umeniu, histórii, tancu. Slovensko na tohtoročnom Týždni pripravilo hudobnú, filmovú, gastronomickú, tanečnú a výtvarnú prezentáciu,
predstavilo región Liptova. Súbor Opera
aperta (violončelista Jozef Lupták, klaviristka Eleonóra Škutová a klarinetista Ronald
Šebesta) vystúpil v Sále Cortot, zaskvel sa
v dielach Beethovena, Brahmsa a Zagara.
Koncert Minikonvergencie bol koncipovaný
ako pozvánka na festival Konvergencie.
V publiku sedeli neznámi hostia, ktorí si z
veľkej ponuky Paríža (29. septembra) vybrali práve našich hudobníkov. Neskôr sme
si ich všimli aj na úspešnej vernisáži výstavy
Kamey Ester Šimerovej-Martinčekovej v salónoch veľvyslanectva a na filmovej projekcii dokumentu Mateja Mináča a Patrika Pašša Sila ľudskosti v kine Le Balzac na Champs
Elysées, niektorých aj na tanečnom večere
v Kanadskom centre, ktorý som s mojím
kanadským kolegom pripravila ako Hommage na Guy Huota, Kanaďana, bývalého
generálneho tajomníka Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO. Bolo to z vďaky za
jeho dlhodobú podporu a nezištnú pomoc
slovenskej hudbe i mne osobne pri obhajovaní slovenských projektov v UNESCO a pri
záchrane TIJI pre BHS... Koncepčne večer
postavili Jozef Lupták a choreografka Marta Poláková. V pútavom monológu, zostavenom zo skladieb Godára, Zagara, Burgra
a vlastných improvizácií v projekte nazvanom Cello, navodil Lupták atmosféru intímneho dialógu v nekonečnom priestore.
Tri tanečníčky Danuša Hruškovičová,
Linda Konrádová a Marta Poláková
uviedli choreografiu Body Thoughts, ktorá
vznikla pre predstavenie vo Dvorane VŠMU
a pre stredoeurópsku prezentáciu v Kodani. Choreografka Marta Poláková a režisér
Robert Polák ju prispôsobili prostrediu Kanadského centra a jeho možnostiam. Hudba Jozefa Vlka a Jozefa Luptáka vznikla na
objednávku. Jozef Lupták hral sólo k nahrávke na CD. Tak uzatvoril svoje trojnásobné účinkovanie na festivale.

TRIKRÁT JOZEF LUPTÁK...

TRIUMF SLOVENSKEJ HUDBY
S KOPČÁKOM A MICHALKOM

Slovenský inštitút nemá vlastnú budovu,
pripravuje podujatia v tradičných priestoroch na to určených, mnohé v spolupráci
so zahraničnými partnermi. Kultúrne inštitúty akreditované v Paríži sa zapájajú do
dialógu o kultúrnej diverzite a v úzkej súčinnosti a v rôznych zoskupeniach spoločne prezentujú špičkové umenie svojich kra-

S osobitou odozvou sa stretol slávnostný
koncert Sergeja Kopčáka a Jána Vladimíra Michalka 11. decembra v druhom
najvýznamnejšom parížskom chráme,
v Kostole sv. Márie Magdalény. Dramaturgickú os tvoril cyklus Biblické piesne Antonína Dvořáka a koncertná ária O virtu` mia
od Juraja Beneša, ktoré doplnili sólové or-

30

ganové skladby Prelúdium od Ľudovíta Rajtera, Fantázia z Nedeľnej hudby od Petra
Ebena a časť Musica profana z diela Exodus
pre organ I. od Romana Bergera. Spojenie
okolo osi Beneš – Berger sa priblížilo k naplneniu môjho profesionálneho sna –
uviesť Bergerovo De profundis v interpretácii Sergeja Kopčáka. Zaradenie Dvořáka
s Benešom mi vnukla existujúca nahrávka
(aká škoda, že toto vzácne CD nemôžem
na Slovensku zohnať pre množstvo francúzskych záujemcov!).
Koncertnú sieň sa zaplnilo vyše tisíc hostí. Paradoxne, vzhľadom na moju predošlú kariéru a skúsenosti, tento náročný
program mi naháňal strach. Dramaturgia
však bola oboma profesionálmi dovedená
k dokonalosti. Publikum tvorili diplomati,
pozvaní hostia, intelektuáli, ale väčšinou
široká verejnosť, z ktorej mnohí poslucháči pravdepodobne zažili koncert so súčasnou hudbou po prvýkrát. O to viac si cením spontánnu odozvu. Mnohí, ktorí Kopčáka poznali, vítali túto vzácnu možnosť
zažiť ho v novom kontexte, pre Paríž doposiaľ neznámom, a jeho prostredníctvom
spoznať špičkové české a slovenské diela.
Ak Kopčák pozval k spolupráci Jána Vladimíra Michalka, s ktorým premiérovo dielo Beneša v minulosti uviedli, bolo to pre
Paríž dobré rozhodnutie. Ich výkon bol
skvelý aj napriek špecifickej akustike chrámu, ktorý síce poskytuje nezabudnuteľnú
atmosféru, ale vyžaduje od umelcov prispôsobivosť z hľadiska dynamiky, tempa,
súhry. Ich Dvořák znel dokonale, Kopčákov hlas sa niesol chrámom s ľahkosťou
a napriek mnohým dynamickým stupňom
znel všade a ľahko. Všetko v službe dokonalého výrazu, decentne formulovaných
fráz, lahodného legáta. Iba v jasných vrcholoch mu umelec dovolil vyznieť naplno.
Takúto krásnu živú interpretáciu Biblických
piesní možno zažiť iba málokedy. Benešovo dielo bolo vo zvukovosti ešte vďačnejšie. Zaznelo ako spomienka na nášho priateľa a kolegu... Symbolicky pripravilo nástup na monumentálny záver koncertu
v podobe Bergerovho diela, ktorým večer
vyvrcholil a koncertný oblúk sa uzatvoril.
Podľa slov titulárneho organistu Madeleine je tamojší nástroj jedným z najstarších
francúzskych renesančných organov. Bergerova skladba znela fascinujúco, sólista
využil veľkú škálu registrov nástroja, ukázal sólistické majstrovstvo, aby na pomerne krátkej ploche odhalil umenie Romana
Bergera.
Jedným koncertom nemožno povedať
všetko, no myslím týmto na desiatky prítomných diplomatov a turistov z celého sveta, cez ktorých sme vyslali správu, akými
skvelými umelcami Slovensko disponuje...
VIERA POLAKOVIČOVÁ
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OD DIELA K DIELU

Jozef Malovec
Poéma pre husle sólo
(In memoriam Dmitrij D. Šostakovič)
Ľubomír C h a l u p k a
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ná hudba, aleatorická metóda, serializmus) sa ocitli mimo oficiálnej podpory. Na druhej strane bolo zrejmé, že technologické trendy, pestované v prvých dvoch povojnových desaťročiach najmä
v západoeurópskej kompozičnej sociéte, sú už vyčerpané a je vhodné popri ich transformácii sa obrátiť aj k iným zdrojom inšpirácie.
Medzi príslušníkov generácie 60. rokov patril aj Jozef Malovec
(1933-1998), ktorý výrazne prispel do dobového inovačného spektra slovenskej hudby v okruhu elektroakustickej kompozície. Spomenuli sme (na stránkach Hudobného života, roč. 2002, č. 4 pri
charakteristike jeho priekopníckeho diela Orthogenesis), že v tomto
okruhu mohol Malovec výdatne uplatniť konštitutívne črty svojho kompozičného štýlu – spontánnu invenčnosť, smerujúcu až
k hravému narábaniu s racionálne konštruovanými prvkami, tvorivú pohodu pri projektovaní nekonvenčných kontrastov, sklon
k symbolickým vyjadreniam závažných myšlienok. Tieto črty mali
zreteľnú genézu už v rade Malovcových inštrumentálnych opusov, počínajúc Predohrou pre
orchester, ktorou skladateľ absolvoval v roku
1957 štúdium na pražskej AMU v triede Vladimíra Sommera. Na tomto školiacom pracovisku získal Malovec úctu k neoklasicistickému typu komponovania, založenému na prehľadnosti, proporčnosti exponovania a rozvíjania nápadov, na lapidárnosti kontrastov,
vzdušnosti faktúry a ľahkosti až elegancii výrazových dimenzií komponovanej hudby.
V priesečníku týchto motivácií sa rodil aj autorsky osobitý vzťah k vtedy aktuálnej dodekafonickej technike, sprevádzaný silnejúcim
zmyslom pre hravosť a vtip. Už napr. v spomínanej absolventskej Predohre sa objavili motivické nápady (tektonickej hodnote motivických tvarov Malovec sústavne dôveroval), ktoré sa opierajú o symetrickú hru s intervalmi a permutačné obmeny modelov. Zároveň je tu zreteľne prítomné zvláštne napätie,
plynúce z koexistencie motívov vážnych i banálnych, dramatických
a groteskných, lyrických i pochodových. Pôvodne zamýšľal Malovec na štýlovej základni Predohry vytvoriť orchestrálny triptych.
Pretože sa po návrate z Prahy dlhšie prispôsoboval pomerom na
Slovensku, naskicované dve skladby dostali definitívnu podobu
až v rokoch 1967 a 1975 pod názvom Koncertná hudba, resp. Preludio alla valse.
Živý kontakt s avantgardne motivovanými aktivitami svojich
generačných druhov v prvej polovici 60. rokov, smerujúcimi o.i.
k vytvoreniu špecializovaného súboru Hudba dneška pod Kupkovičovým vedením a k vytvoreniu Experimentálneho štúdia v bratislavskom rozhlase, zúročil Malovec v štvorici komorných skladieb – Bagately pre sláčikové kvarteto (1962), Dve časti pre koARCHÍV

o vývojovom spektre slovenskej kompozičnej tvorby druhej
polovice 20. storočia sa 70. roky javia ako rozporné obdobie.
Na jednej strane sa vtedy kvantitatívne rozširoval polyštýlový a autorský profil slovenskej hudby, keď popri zrelých a reminiscenčne ladených dielach vedúcich predstaviteľov generácie slovenskej
hudobnej moderny (s určitou deklináciou ich tvorivého maxima)
odznievali nové skladby autorov, ktorí v predchádzajúcom desaťročí tvorili skôr sporadicky a v okruhu úžitkových žánrov (J. Kowalski, Z. Mikula, B. Urbanec, T. Andrašovan, M. Novák, P. Bagin).
Skromne sa ozýval O. Ferenczy a často J. Zimmer, dozrievala generácia nadaných príslušníkov slovenskej hudobnej avantgardy,
ktorá sa krátko predtým razantne presadila v slovenskom hudobnom živote. Prezentovala sa aj najmladšia vrstva autorov, končiaca štúdium na začiatku tohto obdobia. Na druhej strane tento
nárast oplyvňovala nielen intenzita vnútorných tvorivých dispozícií aktívnych skladateľov, ale bol sprevádzaný
a motivovaný aj staronovým tlakom ideologických noriem, prenikajúcich do vývoja slovenskej kompozičnej tvorby pod egidou tzv.
normalizácie. To znamenalo znovu zvýšenú
podporu dielam, ktoré nadpisom, dedikáciou,
použitím žánrovo identifikačných prostriedkov zodpovedali politicky žiadaným atribútom
v duchu hlásaného socialistického realizmu, či
tým, ktorých autori stavali na neraz málo invenčnom upevňovaní kontinuity domácich
tradícií v kompozično-technickej, námetovej
a výrazovej sfére a reagovali viac na staršie
podnety z európskej hudby 20. storočia. Oficiálne požiadavky na umeleckú tvorbu neboli
v podstate naklonené priebojnejším individuálnym prejavom a deštruktívne poznamenali
najmä charakter dozrievania tých skladateľov,
ktorí nastúpili s novým tvorivým programom v priebehu 60. rokov. Momenty deštrukcie vyplývali aj z faktu, že protagonisti
a sympatizanti avantgardne orientovaného tvorivého programu
(na čele s Iljom Zeljenkom, Romanom Bergerom, Petrom Kolmanom a Ladislavom Kupkovičom) nevideli perspektívu rozvíjať
v hroziacich a napokon reálne uskutočňovaných praktikách „normalizácie“ slovenskej umeleckej kultúry pôvodnú ideu prirodzenej a užitočnej konfrontácie svojej poetiky s kompozičnými trendmi, prichádzajúcimi z darmstadtského prostredia a z podnetov
súčasnej poľskej školy (čo viedlo k emigrácii P. Šimaia, L. Kupkoviča a neskôr i P. Kolmana, ako aj ich apologéta a kritika Petra
Faltina a ďalší predstavitelia tejto generácie – I. Zeljenka, R. Berger, M. Bázlik, J. Hatrík – boli za svoje umelecko-tvorivé presvedčenie dočasne postihovaní nedôverou i represiami), a niektoré
druhy skladateľskej praxe (elektroakustická kompozícia, duchov-
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orchester (1963), Kryptogram I pre basklarinet a bicie
 morný
(1964) a Malá komorná hudba pre 7 nástrojov (1964). Seriálnu

metódu aplikoval nielen na intervalové kvality, ale aj na rytmické
hodnoty a hustotu faktúry. Inverzné a retrográdne postupy pri
evolúcii dvanásťtónových motívov využil až inštruktívnym spôsobom (Dve časti), z prísnej techniky rotácie a permutácie rytmických modelov ťaží kompozičný vtip Kryptogramu I, zaujímavo
anticipujúci postupy minimálnej hudby. Na lapidárnej konfrontácii štruktúr odvodených z tonálnej a atonálnej organizácie hudby
sú založené nápady v Bagatelách, vzťah prísnosti a voľnosti ovplyvnil rozloženie línií a blokov vo farebne pestrej partitúre Malej komornej hudby. Pritom tieto kontrasty sa exponujú nedramaticky,
pôvabne a hravo na pôde symetricky rozvrhnutej trojdielnej, resp.
rondovej formy.
Po dopísaní poslednej z radu spontánne vznikajúcich elektroakustických kompozícií na prelome 60. a 70. rokov – Teorémy, inšpirovanej rovnomenným filmom talianskeho režiséra Pietra P.
Pasoliniho, zameraným na problémy a podstatu ľudskej existencie, sa Malovec na určitý čas odmlčal. Súviselo to nielen so spomínaným rezervovaným vzťahom oficiálnych miest k činnosti zvukového pracoviska bratislavského rozhlasu, resp. k nežiaducim
inšpiráciám duchovnej proveniencie (Malovec ako veriaci kresťan si neprestával klásť otázky o zmysle života), ale zaiste aj s prepuknutím vážnej choroby, ktorej symptómy mohli vplývať na skladateľovu tvorivosť a v konečnom zmysle ohrozovali aj jeho život
V tomto vnútornom rozpoložení nestrácal Malovec vieru vo vlastnú cestu, nevzdal sa síce základných štýlotvorných atribútov svojho vývoja, ale zákonite niektoré z nich podrobil nevyhnutnej transformácii. V štádiu písania početných filmových hudieb rástol v jeho inšpiračnom zázemí úctivý vzťah k autentickému slovenskému
folklóru (Päť národných piesní a Balada pre alt a orchester, 1975;
Kysucké piesne pre miešaný zbor, 1977), tlmil hravosť až roztopašnosť a rozsiahlejší priestor poskytoval lyricko-meditatívne ladeným tónom. Táto dimenzia však neznamenala oslabenie individuálne cíteného zmyslu pre kontrasty na báze žánrovej odlišnosti
(orchestrálne Preludio alla valse, 1975), tvarovania nápadov (Divertimento pre dychové kvinteto, 1976), či formového rozvrhu
(pôvabný „minimalistický“ záver v sláčikovom kvartete Meditazioni notturne e coda, 1976). K hlbšej konfrontácii výrazových dimenzií hudby v záujme vypovedania apelatívnej myšlienky inšpirovala Malovca poetická sentencia jeho manželky Heleny. V roku
1977 vznikla pôsobivá, krehká i vzrušená Hudba pre bas a komorný
orchester (1977), jedna z mála vokálnych kompozícií skladateľa.
V tom čase sa Malovec rozhodol vzdať osobný hold veľkej postave
svetovej hudby 20. storočia Dmitrijovi Šostakovičovi (zomrel roku
1975), a to spôsobom, predtým (a ani neskôr) vo svojej tvorbe už
nepoužitým – prostredníctvom husľového monológu, nazvanom
Poéma pre husľové sólo in memoriam Dmitrij D. Šostakovič.
Úcta voči tvorbe klasikov európskej hudby 20. storočia sa v tomto období v slovenskej hudbe premietla do diel viacerých slovenských skladateľov (napr. Ladislav Burlas svoje 2. sláčikové kvarteto
dedikoval pamiatke S. Prokofieva, Tadeáš Salva opus Musica pre
dychy, sláčiky a organ pamiatke A. Honeggera, Jozef Podprocký
vzdal hold B. Bartókovi v 3. sláčikovom kvartete, Hanuš Domanský I. Stravinskému v klavírnych Dithyramboch). Malovec sa vo
výbere prostriedkov pri písaní Poémy nemienil priamo inšpirovať
kompozičnými postupmi určujúcimi štýlovou úroveň Šostakovičovej tvorby. Azda v symbolickom zmysle ho mohli osloviť životné peripetie tohto ruského skladateľa a rýdzosť výpovede v jeho
komornej hudbe. Za jadro vlastnej inšpirácie si Malovec vybral
tónový model d-es-c-h, odvodený z nemeckej ortografie Šostakovičovho mena a priezviska – pravdepodobne ho tento sled zaujal
symetrickou intervalovou štruktúrou (tvorí ju klesajúca malá tercia, „obalená“ inverznými malosekundovými postupmi), ako aj
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variantným vzťahom k modelu b-a-c-h, ktorý Malovec použil v konštruktívnom i symbolickom zmysle v svojich predchádzajúcich
dielach (napr. v Bagatelách, Koncertnej hudbe, ako aj vo vokálnom
parte Hudby pre bas a komorný orchester).
Je zaujímavé, že zdanlivo redukovaný priestor monológu melodického sláčikového nástroja upútal viacerých slovenských skladateľov a motivoval ich k intenzívnej a koncentrovanej expresii.
Popri Malovcovej skladbe je k dispozícii na možné porovnanie až
18 kompozícií z pera 13 skladateľov, ktoré väčšinou vznikli práve

Príklad 1
v 70. rokoch (4 skladby pochádzajú od L. Burlasa, po dve od J.
Pospíšila a J. Beneša). Obrátenie záujmu na typ skladby pre sólové husle zrejme súviselo s autorskou ambíciou sústrediť sa aj v nepriaznivých rokoch na primárne parametre hudobného štruktúrovania (bez ideologizujúcich príveskov), ako aj s možnosťou zaznenia skladieb v kvalitnej interpretačnej realizácii (jedným
z huslistov, oddaných súčasnej slovenskej hudbe, bol aj Peter Michalica, ktorý premiérovo uviedol a následne nahral na LP viacero skladieb, medzi nimi aj Poému J. Malovca). Ak by sme tieto
skladby konfrontovali s Malovcovou Poémou, dali by sa určiť napriek rozmanitosti štýlových orientácií v tejto množine husľových
monológov – počnúc Očenášovou epizujúcou Poémou o srdci, cez
rozptyl nálad od lyriky, cez meditáciu až k rapsodizmu v Burlasovej Sonatíne a dvoch Sonátach, vášnivé vzopätia energie v Sonáte
Hrušovského, či eruptívne a dramaticky koncipovaný tok Salvo-

Príklad 2
vej Balady, až po triezve polohy Sixtovho Recitatívu, Hatríkovej
Ciaccony, koncentrovaného obnažovania východiskového modelu v Bergerovej prvej skladbe z cyklu Konvergencie, či v Benešovej
Sonáte a Lamente, až po sonicky a priestorovo rozkmitanú líniu
v Paríkovej Sonáte – určité spoločné vlastnosti, napr. neprítomnosť okázalej virtuozity a lacných artikulačno-sonických efektov
a kombinácií.
Spomenuli sme, že Malovcova predstavivosť v okruhu inštrumentálnych skladieb rástla vo väzbe k tradičným formovo-tektonickým útvarom. Skladateľovi vyhovovali skôr kratšie časti, resp.
diely, z ktorých vytváral kompozičný celok. Inklinoval k jasnosti
 HUDOBNÝ ŽIVOT • 2 • 2005
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jednotlivých myšlienok, lapidárnosti racionálno-konštruktívnych
postupov v rámci využívania klasických noriem dvanásťtónovej
techniky, jeho stratégiu spoluvytváral nadhľad, elegancia a afinita
k vtipnej projekcii nečakaného materiálu (uplatnenej výrazovo
plasticky v elektroakustických kompozíciách). Ak sa v skladbe,
venovanej Šostakovičovej pamiatke, rozhodol pre inšpiráciu poémou, typom v literatúre zodpovedajúcim rozsiahlejšiemu lyricko-epickému útvaru, musel postupovať inak. Dramaticky stvárnený monológ trvajúci 13 minút sleduje priebeh voľnejšie ponímanej rondovej formy. Ritornelu zodpovedá pohyb v dvanásťtónovom priestore, zacielený na dosiahnutie ústredného „šostakovičovského“ kryptogramu, a následné uvádzanie tohto modelu
ako štvortónovej subsérie v rozmanitých zvukových, rytmických
a artikulačných podobách. Epizódy sú zámerne odlišné, viazané
na zvukovo ozvláštnené nápady, kontrastné svojou vyhranenou
tonálnou zakotvenosťou, proporčnosťou a príslušnosťou k inému žánrovému okruhu. Skladateľ sa nevzdal svojského čerpania
z dvanásťtónovej zásobnice, teda motivickej projekcie sérií, ale na
rozdiel od predchádzajúcich skladieb, kde využil aj hravé spôsoby
– napr. s tradičnými dur- a molovými kvintakordmi – je v Poéme
pre husle sólo profilácia melodických tvarov, vychádzajúcich z viacerých dvanásťtónových sérií, pestrejšia, čím sa inšpiruje expresívne zvlnený a evolučne premenlivý typ monológu. Napr. hneď
úvodná séria je exponovaná motivicky, keď jej intervalový grafi-

Príklad 3
kon sa premieta do dvoch poklesov, akcentovania vybraných tónov artikulačne i repetovaním a v následnom retrográdnom slede sa vyčleňuje rytmická figúra kvintoly, záväzná pre následnú
pohybovú pulzáciu (PR. č. 1). V inom výbere z dvanásťtónovej zásobnice Malovec obnažil svoju záľubu zoraďovania intervalov do
symetrických štruktúr s koncentrickou pozíciou tritónu, alebo
využitím všetkých intervalov v slede od najmenšieho po najväčší
(veľkoseptimový) v podobe tzv. špirálovej série, pričom sa v melodickej línii objavuje príprava a napokon „definovanie“ tvaru
ústredného kryptogramu (PR. č. 2).
V prvej epizóde z rondového pôdorysu Malovec uplatnil z hľadiska svojej kompozičnej stratégie príznačnú „moduláciu“ do iného hudobného prostredia – v zvukovom ozvláštnení (sul tasto,
flažolety) znie kvázi citácia nápevu foklórnej proveniencie (pravidelnosť fráz s rytmickým predlžovaním koncov, úsporný melodický pohyb v kvintovom ambite). Jednoduchosťou výstavby a výrazovou skromnosťou (PR. č. 3) zreteľne kontrastujú voči dynamicky rozvlnenej, až k patetickým intonáciám siahajúcej
predchádzajúcej hudbe – zastupuje základné napätie medzi epicko-rétorickým a lyricko-kantabilným pólom hudby Poémy, medzi
nepokojným, vzrušeným pulzom a vyzdvihnutím diatonickej priezračnosti melódií, či skôr popevkov. V nasledujúcej spojke sa skladateľ vracia k dvanásťtónovej zásobnici, demonštrujúc jednotu
horizontálneho a vertikálneho priestoru pri uplatnení variantov
intervalových konštelácií. V druhej epizóde sa objavuje nová, valčíková intonácia, ako súčasť skladateľovho osobitého vyzdvihovania medzižánrových kontrastov v oblasti motivickej tvarovosti.
Zdanlivo až banálne vyznievajúca jednoduchosť štylizovaného tan HUDOBNÝ ŽIVOT • 2 • 2005

ca, alebo iného lapidárne postrehnuteľného nápadu, má v Malovcovej tvorbe svoje organické miesto, ozvláštňujúci pôvab i funkciu symbolu (v elektroakustických opusoch na úrovni koláže).
V Poéme spočiatku ľahko načrtnutý graciózny trojdobý pohyb dostáva vážnejšie kontúry (PR. č. 4).
Štvortónové jadro modelu d-es-c-h, posúvané, transponované,
intervalovo modifikované, rytmicky variované a artikulačne
ozvláštňované (sul ponticello, tremolo) sa napriek viacerým evolučným zásahom priebežne vynára ako tvarová konštanta. Na
jeho prítomnosti a upevňovaní spočíva blok aditívne radených
melodických variantov s tromi lyrizujúcimi vybočeniami – pripomenutím folklórne inšpirovaného nápadu z prvej epizódy, krátkeho popevku a naznačením žartovnej polohy (scherzando). Ide
len o naznačenie, ale v závere Poémy dominuje už pokojnejšie klenutá melodická línia, zavŕšená majestátnym uvedením ústredného štvortónového modelu. Sled troch štvorzvukov v posledných
aktoch skladby podčiarkuje dôležitosť dvanásťtónovej zásobnice
ako pozadia autorovej melodicko-motivickej invencie.
Hodnotu Poémy pre husle sólo in memoriam Dmitrij D. Šostakovič vyzdvihla aj kritika, uverejnená zakrátko po jej premiérovom
uvedení vo februári 1979 v rámci 4. ročníka Týždňov slovenskej
hudobnej tvorby. Kompozičná úroveň skladby a jej interpretačné
stvárnenie Petrom Michalicom boli zaradené k vrcholom celej
prehliadky. Tektoniku Poémy považuje kritik (M. Adamčiak) za
„… formový experiment sui generis, prezrádzajúci skladateľov obdivuhodný zmysel pre mieru a proporcie. A v neposlednom rade je citeľná všadeprítomnosť spontánnej citlivej muzikantskej podstaty, ktorá
sa z Malovcovej hudby prihovára rečou ľudsky úprimnej a dojímavej
konfesie.“ (Hudobný život 11, 1979, č. 6, s. 1). K tomuto konštatovaniu možno poznamenať, že v dielach, nasledujúcich po expresívne zvlnenej Poéme, sa Jozef Malovec ešte intenzívnejšie primkol
k tvarovaniu hudobných nápadov prostriedkami vyrovnanosti,
symetrie, skromnosti a svojráznej spirituality (Meditazioni nocturne a ďalšie sláčikové kvartetá, Päť pokojných skladieb pre klavír,
Komorná symfónia), s čoraz naliehavejším pripomínaním domácich folklórnych zdrojov inšpirácie (Pastorale pre dychové trio,
Lyrická suita), ale i pôvodnej úrovne tvorivej pohody, akú znovu
mohol nachádzať aj v elektroakustickom štúdiu (B-A-C-H, Záhrada radosti).

Pramene
Jozef Malovec: Poéma pre sólové husle. Partitúra in: Slovenská husľová
tvorba. Bratislava Opus 1981;
nahrávka: LP 9110 0855 Bratislava: Opus 1979.
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OZVENY Z HIS TÓRIE

Koncertné vystúpenia
Gézu Zichyho v Bratislave
Martina Č i e f o v á

Ú

roveň hudobného života Bratislavy
v posledných desaťročiach 19. a začiatkom 20. storočia úzko súvisela s pôsobením a účinkovaním mnohých významných
domácich i zahraničných umeleckých osobností. V uvedenom období patril k vedúcim
osobnostiam kultúrneho života mesta klavirista, skladateľ, spisovateľ, organizátor
a mecén – gróf Géza Zichy (23. 7. 1849,
Sztára/Staré –15. 1. 1924, Budapešť).
Pochádzal z najstaršieho a najvplyvnejšieho rodu v Uhorsku, prvé písomné dokumenty o ňom pochádzajú z druhej polovice 13. storočia a jeho
kolískou bola pravdepodobne oblasť Kaspického mora – Zichy znamená arabsky „cesta hviezd“.
Zichyovci pôsobili vo vojenskej, politickej a bankárskej oblasti. Vlastnili rozsiahle veľkostatky,
hospodársky a politicky ovládli
veľké územia predovšetkým v Zadunajskej župe. Rod Zichyovcov
mal rodinné zväzky s prastarými
a vznešenými rodmi (Andrássy,
Batthyány, Csáky, Erdődy, Eszterházy, Festetich, Keglevich, Odescalchi, Széchényi a i.), grófsky titul mu prislúchal 200 rokov.
Géza Zichy získal základné vzdelanie v Trnave a po absolvovaní
štúdia na Právnickej akadémii
v Bratislave odišiel v roku 1870
do Budapešti, kde sa natrvalo usadil. Zastával popredné funkcie
v hudobných inštitúciách; v Budapešti pôsobil ako intendant Národného divadla a opery (1891-1894)
a prezident Národného konzervatória a Hudobnej akadémie, v Bratislave bol členom Cirkevného hudobného spolku (Kirchenmusikverein) a Bratislavského spevokolu (Pressburger Liedertafel), stal sa čestným
členom Toldyho spolku a čestným občanom mesta Bratislavy. 1 Po smrti svojej
manželky tu istý čas aj býval.2
Náklonnosť k hudbe prejavil Zichy už
v detskom veku. Prvé kontakty s klavírom opísal takto: „Sotva moje ruky dočiahli
na klaviatúru, už som na nej vyhľadával melódie. Moja matka, ktorá sa zaujímala o hudbu, s prekvapením a úžasom pozorovala, ako
hrám jedným prstom Wilmersovho „Benátskeho člnkára“. Ako päťročný som hrával
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rôzne rytmické cvičenia. V tomto období
som dostal svojho prvého učiteľa klavíra,
pána Machalitzkého. ... Po niekoľkých mesiacoch som zahral všetky drobné skladbičky. Pravda, len podľa sluchu, pretože noty
som nepoznal.“ 3
Roku 1863 postihla 14-ročného Zichyho nehoda. Pri poľovačke ho zasiahla guľka, v dôsledku čoho prišiel o pravú ruku.
V januári 1864 rodina odcestovala do Bratislavy na konzílium. Lekári zakázali mladému grófovi všetky činnosti. Napriek ich

odporúčaniam sa zapísal do šermiarskej
školy a zaobstaral si aj nového učiteľa klavíra. Vo svojich pamätiach spomína: „Moje
rameno zosilnelo, prsty som mal ako z ocele.
Za každú cenu som chcel hrať. ... Stal som sa
vynálezcom, lámal som si hlavu ako zvládnuť hru jednou rukou.“ 4
Zichy prejavoval čoraz väčší záujem
o hudbu. Počas štúdia práva v Bratislave
navštevoval hodiny kontrapunktu u Karola Meyrbergera,5 po odchode do Budapešti pokračoval v hudobnom vzdelávaní u Ro-

berta Volkmanna6 a v rokoch 1873 – 1878
bol žiakom Franza Liszta.
Napriek nepriazni osudu sa Zichy vypracoval na popredného a uznávaného klavírneho virtuóza, jeho ľavá ruka nadobudla
obdivuhodnú zručnosť a jeho hra pôsobila dojmom, akoby hral desiatimi a nie piatimi prstami. „Zichy vie skutočne geniálnym
využitím Lisztom vytvorenej modernej techniky práve tak zahrať najjemnejšiu skladbu,
ako aj to najkomplikovanejšie polyfónne dielo. ...Plastickosťou a ohybnosťou, ktoré nemali páru, rozprávkovou bezpečnosťou
a rýchlosťou, najodvážnejšími skokmi, rôznymi behmi v rôznych tóninách vedel vytvoriť taký účinok,
ako keby naraz rozozvučal všetky
registre svojho nástroja.“ 7
Od 80. rokov 19. storočia sa
s veľkým úspechom dokázal Zichy presadiť v silnej konkurencii
klaviristov na koncertných pódiách vo Francúzsku, Belgicku, Rakúsko-Uhorsku, Taliansku, Škandinávii, Rusku i v Severnej Amerike. Eduard Hanslick ho nazval
najväčším klaviristickým zázrakom svojej doby.8 Roku 1882, pri
príležitosti Zichyho veľkého koncertného turné po Nemecku, uverejnili noviny Neue Freie Presse
nasledujúce riadky: „To najúžasnejšie z oblasti klavírneho umenia
naposledy dokázal jeden jednoruký
gróf, Géza Zichy. Hrať dokážu mnohí, ba niektorí aj ohúria, ale skutočne očariť dokáže len Zichy. Odkedy
sme po prvý raz mohli vidieť a počuť hrať jednorukého umelca vo Viedni (1878), odvtedy – akokoľvek sa to
zdá neskutočné – veľmi pokročil
v umení. Vo vlastnom podaní svojich diel (Koncertnej etudy a Maďarskej fantázie) predviedol obdivuhodnú zručnosť. Pri jeho hre rýchlych skokov a behov diváci nevedeli, či majú veriť svojim očiam, alebo
ušiam, lebo oboje sa zdalo byť nemožné.“ 9
Zichy v náročnosti repertoáru v ničom
nezaostával za svojimi súčasníkmi. Na koncertoch uvádzal klavírne diela J. S. Bacha,
W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Mendelssohna Bartholdyho, F. Schuberta, F.
Chopina, F. Liszta i vlastné kompozície pre
ľavú ruku. Tie boli určené predovšetkým
na obohatenie jeho repertoáru a úspešné
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sa stali práve vďaka autorovi. Skladby vždy
prispôsoboval svojim interpretačným možnostiam, avšak nikdy nie na úkor pôvodnej verzie.10
Zichyho koncertná kariéra trvala takmer
40 rokov. Zisky z koncertov venoval výhradne na dobročinné účely (v prospech
škôl, nemocníc, chudobných, vojenských
invalidov, na postavenie pomníkov významným osobnostiam). Kariéru klavírneho virtuóza začal v Bratislave (až potom
nasledovali koncerty v Budapešti a vo Viedni). Debutoval 25. marca 1866 vo veľkej
sále starej Reduty na akadémii Cirkevného hudobného spolku. Koncert mal dobročinný charakter a účinkovali na ňom členovia Bratislavského spevokolu a amatérski hudobníci z vplyvných šľachtických
rodov (Almássy, Eszterházy, Erdődy, Pálffy, Rossi, Zichy, Walterkirchen a i.). Zichy
hral vlastné kompozície pre ľavú ruku –
„Ungarische Volkslieder“.11 O tomto koncerte sa zmienil aj vo svojej autobiografii
„Z môjho života“: „Koncert sme usporiadali v sále starej Reduty. Hral som jednu sonátu
a Uhorské piesne. ...Vzhľadom k mojim vtedajším vedomostiam to mohli byť len skromné diela. Noviny sa však vyjadrovali o veľkom úspechu, čo považujem zo strany kritikov za veľmi šľachetné.“ 12
O vystúpení mladého grófa sa dozvedáme aj prostredníctvom spomienok redaktora novín Magyar világ (Maďarský svet),
Ferencza Nádaya: „Program bol vyberaný,
pôžitkársky – ale hlavne vynikala hra mladíka. Nikdy nezabudnem na dojem, ktorý vo
mne zanechal tento chlapec so zaujímavou bledou tvárou a blond vlasmi. Od tej chvíle, ako
vystúpil na pódium, sa medzi obecenstvom
ozval tichý šepot od prekvapenia a súcitu, pretože mladík bol jednoruký. Prekvapenie a súcit sa však rýchlo premenilo na úžas. Obecenstvo si s obdivom vypočulo náročnú koncertnú skladbu, predvedenú iba ľavou rukou.
Mladík, ktorý napriek svojej mladosti a jednej
ruke hral tak umelecky, bol gróf Géza Zichy,
ktorý si už vtedy získal obecenstvo svojím
umením. ...Možno nebude na škodu veci rozpamätať sa, čo som o ňom pred 25 rokmi napísal pri príležitosti jeho prvého vystúpenia:
7„Uhorských piesní“ zostavil a s ľavou rukou
predviedol gróf Géza Zichy a to nie z Dreyschockovho „chvastúňstva“, ale z donútenia,
nakoľko takmer 14 ročný chlapec prišiel o svoju ruku na poľovačke, keď sa mu z nešťastnej
strely guľka zavŕtala do pravého ramena. Svojou ľavou rukou, ktorá mu zostala, robil zázraky. I najťažšie pasáže dokázal zahrať s ľahkosťou. Obecenstvo sa popri ováciách dožadovalo prídavku. A mladý gróf mu vyhovel. Ako
prídavok zahral ešte jednu sonátu.“ 13
3. apríla 1881 sa uskutočnil v Mestskom divadle výnimočný koncert. S Franzom Lisztom na ňom spoluúčinkovali Géza
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Zichy, Lisztov žiak Aladár Juhász, speváčky
Fanny Kovátsová, Irene SchlemmerováAmbrosová a Bratislavský spevokol pod
vedením svojho zbormajstra Ferdinanda
Kitzingera. Zisk z koncertu bol venovaný
Fondu pre postavenie pomníka bratislavskému rodákovi, klavírnemu virtuózovi
a skladateľovi Jánovi Nepomukovi Hummelovi. Na jeho príprave sa spolu s Jánom
Batkom podieľal i G. Zichy.14 O organizácii
koncertu sa dozvedáme z listu, ktorý napísal Zichy 19. marca 1881 Batkovi:
1. Koncert sa musí konať večer (a ak je to
možné) v divadle
2. Koncert bude 3. apríla
3. Liszt nesmie byť na uliciach prepadávaný, ale v programoch i v tlači sa môže
o ňom písať.
4. Napíš ihneď Bősendorferovi, aby poslal pre
nás koncertné krídlo, pretože ja hrám 1.
apríla v Segedine a môj klavír 3. apríla
ešte nemôže byť v Bratislave
5. Juhász príde s nami a bude hrať štvorručne s Lisztom Hummelovu Sonátu As dur
6. Objednaj mi izbu vedľa môjho švagra, u Palugyayho, a nechaj mi pristaviť na druhý
večer koncertné krídlo.
7. Pricestujeme 3.-ho rýchlikom
8. Približne Ti zostavím program
a) Miešaný zbor od Liszta
b) Impromptu od Zichyho, hrá G. Zichy
c) Spev (p. Rossiová nepríde)
d) Sonáta As dur, Hummel – Liszt – Juhász
e) Spev, alebo 2 časti (...)
f) Chaconne od Bacha, hrá Zichy
g) Zbor
h) Rákóczy – Liszt – Zichy
i) Prosím Ťa, buď taký láskavý a splň uvedených 8 bodov.
Veľmi žiadúce by bolo to divadlo. Po koncerte
zorganizuj niečo dobrého.
Zdraví Ťa Tvoj G. Z.“ 15
Pôvodne mal Zichy hrať na koncerte
nasledujúci repertoár (uvádzame ho s programovým číslom):
2. Franz Liszt – Magyarok Istene, Géza Zichy – Magyar Ábránd, Valse
6. J. S. Bach – G. Zichy: Chaconne d mol
9. Rákóczy – Marsch (spolu s Franzom
Lisztom)16
Z recenzie, ktorá bola uverejnená v novinách Pressburger Zeitung, sa však dozvedáme, že „bez úmyslu čo i len v najmenšom raniť ctihodného grófa Gézu Zichyho a jeho nadobudnutú povesť pravého umelca,
predsa len mu vďačíme, že čo sa týka č. 6,
preukázal prednosť svojmu majstrovi [F. Lisztovi]. Ako pred začiatkom koncertu oznámil
pred rampou pán Johann Batka, znemožnila
malá nehoda grófskeho umelca, ktorá postihla jeho jedinú ruku, predniesť toto číslo, ako
i pod číslom 2 spoločne uvedené skladby. Na-

miesto neho potom vystúpil majster s dvoma
skladbami: Schubertovou „Uhorskou fantáziou“ a Rossiniho „Lacharité“, obdivuhodným
prednesom ktorých prekročil všetky medze
a stali sa tak vrcholom večera. Pri č. 2 predniesol gróf Zichy tri zo svojich nádherných
básní. Liszt zožal samozrejme kolosálny úspech. Búrlivý potlesk po každom čísle nemal
konca. Ale aj gróf Zichy si razom získal všetky srdcia prostým, skromným prednesom svojich pretepleným dychom ušľachtilej poézie
preniknutých básní.“ Na záver koncertu
predniesol Zichy spolu s Lisztom Rákoczyho pochod. „Aplauz, ktorý toto posledné
číslo získalo, nemal konca...“ 17
Géza Zichy zohral významnú úlohu v rozvíjaní lisztovského kultu v Bratislave. Veľký dôraz kládol na to, aby sa Lisztove diela
pravidelne naštudovávali a uvádzali, s nadšením podporoval myšlienku postaviť svojmu učiteľovi a priateľovi pomník.18 Z tohto
dôvodu vystúpil 12. januára 1901 na slávnostnom koncerte, ktorý sa konal v Župnom dome. Usporiadaný bol v prospech
postavenia pomníkov S. Petőfimu a F. Lisztovi. Spoluúčinkovali na ňom speváčky
Fanny Kovátsová, F. Zsigárdyová a Vojenský orchester. Zichy hral vlastné dielo –
Klavírny koncert Es dur pre ľavú ruku.
Batka v recenzii opisuje „očarujúci účinok“ a „bezhraničný úžas“, akým Zichy zapôsobil na vypredanú koncertnú sieň: „ ...
Narodil sa s dvojitou aureolou pre umenie
poézie a hudby, a ono je zakorenené v jeho
charaktere a v jeho srdci. Veď ako by inak
mohli tieto v najväčšej rýchlosti hrané „tigrie skoky“, ako ich nazval Liszt – tieto bleskové, po celej klaviatúre sa ženúce akordické
hmaty – dosiahnuť takého účinku na poslucháčov? Dosahuje to mäkkým úhozom i spievajúcim palcom a malíčkom, ktoré sú výrečnými nositeľmi melódie, cantileny, alebo melodického basu. Takmer rozprávková bravúra
jeho ľavej ruky, ktorá už 36 rokov nepozná
svojho pravého spoločníka, v živote a na klavíri vzbudzujúca údiv a bezhraničný úžas
a vyvolávajúca u od interpreta odvráteného
poslucháča dojem hry dvoch rúk, bola už pred
desaťročiami vo všetkých koncertných sieňach
sveta známou skutočnosťou, ktorej okúzľujúci účinok je dnes, keď „čaro osobnosti“ tohto
umelca dosiahlo vrchol, ešte žiarivejší a brilantnejšie vybrúsený. Táto iba pre dobročinné alebo vysoké kultúrne ciele sa angažujúca
ľavá ruka a každý z jej piatich samostatných,
na klavíri akoby suverénne panujúcich prstov, dirigovaných ramenom obdivuhodnej sily, ukrýva bohatý poklad, lebo kdekoľvek uskutoční gróf Zichy svoj ľavoruký koncert, vyčnievajúc tým ako unikum v hudobnom
svete, či už je to v Budapešti, alebo tu, či vo
Viedni, alebo v Berlíne, či v Európe, alebo
v Sev. Amerike, koncertná sieň bude vždy –
celkom ako v uplynulú sobotu, vypredaná do
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miesta na sedenie i na státie. Naše
 posledného
hudobne vyspelé publikum počulo znova hru

tohto umelca a v jeho podaní naživo zaznel
jeho Klavírny koncert pre ľavú ruku a orchester. Mohutná energia prvej časti, vrúcna, hlboko poetická nálada a citovosť druhej časti
a jej naskrze maďarská téma, prepletená nežne s ďalšou spevnou témou a veselosťou sršiaci duch poslednej, nadovšetko bravúrnej časti fascinovali a nadchli všetkých a strhli ich
k spontánne prepuknutému, dlhotrvajúcemu
búrlivému potlesku. Je majstrom, je básnikom tónov!“ 19
Bratislava zohrala v živote Gézu Zichyho významnú úlohu. Práve v tomto meste

začala roku 1866 jeho kariéra klavírneho
virtuóza, tu ukončil štúdium na Právnickej
akadémii, nadviazal osobné priateľstvo
s Karolom Meyrbergerom a najmä Jánom
Nepomukom Batkom, s ktorým aj po odchode do Budapešti udržiaval blízky vzťah.
Spolu s Batkom sa podieľal na organizovaní viacerých významných hudobných podujatí mesta. Darmi sa zaslúžil o rozširovanie fondu hudobnín Cirkevného hudobného spolku.
V Bratislave sa Zichy predstavil aj ako
skladateľ, jeho orchestrálne i vokálne diela tvorili v uvedenom období súčasť dramaturgie mnohých koncertov.

Zichy bol prvým jednorukým klaviristom v hudobnej histórii, ktorého interpretačné umenie spoznalo aj bratislavské publikum. Napriek tomu, že dobové recenzie
boli vo veľkej miere subjektívne a zamerané skôr na zhodnotenie sprostredkovaných
estetických dojmov než na hlbšiu analýzu
používaných výrazových prostriedkov či
interpretačného štýlu, predsa majú veľa
spoločného. Zichy nevzbudzoval záujem
hudobnej verejnosti takzvanými „produkciami“. So železnou vôľou sa vypracoval na
umelca, ktorého obdivuhodná virtuózna,
inšpiratívna a vysoko umelecká hra zanechávala v poslucháčoch neobyčajný účinok.
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teľný život. Cením si na ňom hlavne to,
že na jeho réžiách vidieť, že mu hudba
nevadí. Snáď sa mi to niekedy podarí...
Vzťah ty a publikum?
Publikum je moja droga. Je úžasné, keď
predstúpite pred vypredané hľadisko.
Vtedy sa na javisku robí neopísateľne.
Dokážem dať zo seba všetko, čo je v mojich silách. A keď cítim, že ľudia moju
prácu akceptujú, som veľmi šťastný a hovorím si, že sa predsa len oplatí mať nervy pred prvým vstupom na javisko.
Úspešne si sa zúčastnil niekoľkých
speváckych súťaží, nedávno si dostal
Cenu Literárneho fondu za stvárnenie W. A. Mozarta vo vokálno-hudobnom a tanečnom divadle Božský Amadeus. Myslíš si, že súťaže sú pre úspešnú spevácku kariéru hybnou silou?
Je to krásny pocit, keď spevák získa nejaké ocenenie, ale je to predovšetkým mo-
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tivácia do jeho ďalšej práce. Pre každého človeka je inšpirujúce, keď si všimnú jeho prácu a vedia ju oceniť. Vtedy má pocit, že to, čo
robí, má zmysel a posúva ho to ďalej. Ale že
by súťaže boli nevyhnutnosťou, to si nemyslím. Sú dobré hlavne pre mladých začínajúcich spevákov, ktorí práve vďaka súťažiam
získavajú cenné skúsenosti s vystupovaním,
s trémou či s konkurenciou, a tí lepší môžu
nadviazať pracovné kontakty. Spevácka kariéra však závisí od mnohých iných dôležitých okolností, nie súťaží.
Čo považuješ za doterajší vrchol vo svojej kariére?
Možno nie vrcholy, no medzníky v mojej
profesionálnej kariére určite vždy budú.
V prvom rade to bola opera Eugen Onegin,
v ktorej som stvárnil svoju prvú veľkú postavu po skončení školy. Mal som ju veľmi
rád, aj keď som mával väčšiu trému, než
pred inými predstaveniami... S odstupom
času je to aj Higgins z My Fair Lady – táto
inscenácia je stále na repertoári nášho di-

15

16

17
18

19

vadla a je pre mňa úžasné prežívať tento
príbeh vždy od začiatku... Zatiaľ poslednou „udalosťou“ v mojej kariére je stvárnenie postavy W. A. Mozarta v hudobno-dramatickom a tanečnom diele Božský Amadeus. Tu som spolupracoval s
choreografkou a režisérkou Danou Dinkovou. Amadeus je pre mňa výnimočný
tým, že to nie je čisto spevácka postava.
Spievam iba dve hudobné čísla. Mám
však vďaka nej možnosť naplno sa prejaviť aj ako herec a tanečník. Práca na
role ma veľmi obohatila o nové skúsenosti a možno práve tu som objavil v sebe to, o čom som dovtedy nevedel.
Čo ťa čaká v najbližšom období?
Teším sa na študijný proces opery Barbier zo Sevilly, ktorej premiéra bude v júni, budem v nej stvárňovať postavu Figara. Je to pre mňa veľká výzva. Mám o to
väčšiu radosť, že takmer po štyroch rokoch budem znovu študovať „poriadnu“
A L ŽB E T A L U K Á Č O V Á
opernú postavu.
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MODULÁCIE

SLOVENSKÉ HUDOBNÉ ALTERNATÍVY

OD TEÓRIE ODRAZU PO TEÓRIU OTRASU
...A INÉ PARALELNÉ AKTIVITY JULA FUJAKA

Neobvyklou skupinou, ktorá podľa Mikoláša Chadimu (Extempore, MCH Band) spoluvytvárala základ
slovenskej alternatívnej rockovej scény, bola Teória odrazu (TO) z Čadce. Vznikla roku 1987 ešte pod
dočasným názvom Basta Fidli z iniciatívy bratov Jula a Eda Fujakovcov, a to vystúpeniami na lokálnych festivaloch, ale i na vernisáži kolektívnej výstavy L. Terena, S. Ilavského, I. Csudaia, D. Brunovského a J. Šrameka
v Kysuckej galérii. Po odchode E. Fujaka zo skupiny sa obsadenie TO ustálilo v zložení: Peter „Šteko“ Štekláč –
spev, poľnica; Peter „Varso“ Varsavik – gitara; Julo Fujak – basgitara, klávesy a Vlado Šustek – bicie. Tento
„kysucký objav“ sa po ohlase na koncerty v bratislavských vysokoškolských kluboch (Unic, Vajnorská a i.)
a účinkovaní v Čechách (napr. aj na festivale Pražské jazzové dny, ktoré organizovala Jazzová sekce
pod vedením Karla Srpa) začal postupne posúvať k špičke slovenskej rockovej alternatívy.
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ských básnikov Petra Milčáka (Raz zo sna, Dobrovoľne nasilu) či Pavla
Suržina (Čo vravia). Kontakt s nimi sprostredkoval vtedajší študent filozofie
M. Muránsky, vplývajúci na backgroundovú poetiku skupiny.
Živé vystúpenia TO sa vyznačovali, podobne ako v prípade Karpatských chrbátov, spontánne teatrálnymi prvkami – bláznivými novovlnovými kostýmami a parodizujúcou excentrickou show s kulisami a rekvizitami
(napr. v scénke Operácia gitaristu). Presah TO logicky prerástol v rokoch
1990-1991 do divadelnosti, ako aj do autorskej spolupráce s čadčianskym študentským divadlom Signum v hre Bábkulienka
(Scénická žatva ‘90 v Martine).
Svoje tvorivé snaženie posunula TO
ďalej roku 1992, keď pri príležitosti „krstu“ svojej platne nahrala živý album (publikovaný na MC až o štyri roky neskôr).
Skupina na ňom potvrdila vlastný hudobný rukopis, nadhľad a vysoký herný prejav. Na nahrávke spoluúčinkoval ako hosť
aj prvý bubeník Bez ladu a skladu Richard
Rybníček. Roku 1993 sa skupina po ťahajúcich sa problémoch s vydaním ďalšieho
plánovaného albumu pozvoľne rozpadá.
Na jej poetiku sa istý čas snaží nadviazať
rozpačité zoskupenie poTOpa Fujaka
a Štekláča, v ktorého repertoári sa okrem nových skladieb objavujú aj
nevydané piesne TO. O dva roky na to však vzniká oveľa výraznejšie,
kysucky „drsné“ trio OTRAS Petra Varsa (gitara, spev a rev), Jula Fujaka
(tentoraz bicie a klávesy), ktorých striedavo dopĺňali basgitaristi Jožo Hruška a Martin Baculák.
Otras ponúkal pestrú zmes undergroundovej alternatívnosti, tradičného rocku, hudobného experimentovania a silnej inštrumentálnej vyspelosti,
v ktorej sa prejavovala najmä Varsova expresívne temná optika (ako v hudbe tak i v jeho „otriasajúcich“ textoch). Nemenej zaujímavé však bolo aj
Fujakovo časté striedanie štýlových polôh a tvrdé rytmy v priestore medzi
ARCHÍV

oku 1990 prijíma TO ponuku pražského vydavateľstva Globus International nahrať vlastnú platňu, ktorá vyšla o rok neskôr spolu s titulmi
legendárnych českých skupín MCH Band, E, Ještě jsme se nedohodli a slovenského súboru VENI. Album sa nahrával v júli 1990 v brnianskom štúdiu
Audio Line (alias „U hodné babičky“), kde TO chodili „držať palce“ aj
členovia skupiny Dunaj. Už pri prvom vypočutí vinylu s rovnomenným
názvom Teória Odrazu prekvapí inštrumentálna zdatnosť hudobníkov
a „exaltovaný, miestami až hysterický, remeselne perfektne zvládnutý spev“ (Chadima) hravo živočíšneho Petra Štekláča.
Album si od začiatku až do konca udržiava vysoké tempo a ako celok pôsobí osobitou atmosférou. V skladbách sa prelínajú
prvky rocku, jazzu, punku, dychovky, kysuckého folklóru, minimalizmu a experimentálnej hudby. Časté dynamické a rytmické
zmeny len prispievajú k pestrej zvukovosti
a bohatej štruktúrovanosti skladieb. Na
štýlovej rôznorodosti a originalite tvorby
TO bolo cítiť poučenosť z Pražského Výběru, brnianskej scény, artrockových King
Crimson, Yes a najmä z „transžánrového“
Teória odrazu
majstrovstva Franka Zappu.
Nezameniteľným poznávacím znamením TO bola aj Štekláčova, miestami priam „davisovsky“ znejúca poľnica.
Pre skupinu bola aj symbolom úškľabku nad našou provinčnosťou a zároveň odľahčujúcim elementom v kompozíciách, ktoré by sa inak dostávali do
príliš vážnych polôh. Preplietajúce sa gitarové a basgitarové party Varsavika a Fujaka vynikali invenčnosťou a technickou čistotou v súhre s tieňovanou dynamikou bubeníka V. Šusteka. V kolektívne vytváraných skladbách
TO hudobne organicky použila aj konkrétne zvuky ako liatie vody, rozbíjajúce sa sklo a pod. Skupina okrem Štekláčových textov, z ktorých dýcha
zveličenie, čierny humor a kysucký kolorit (Zavraždený zemiak, Čierne
oči, čo plačete), zhudobňovala netradičným spôsobom aj poéziu levoč-
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• D I S KO G R A F I A •
Teória Odrazu (LP, Globus International, 1991)
Teória Odrazu: Live ‘92 (MC, KHK, 1996)
Otras: Kysucký postindustriál (Y.F.W., 1998)
Fujak – Macsovszky – Varso: Trojkolo: Beh fiktivity
(Animartis, 2000)
Julo Fujak: Hudobné ilustrácie... (Animartis, 2001)
tEóRia OtraSu: Bábkový režim zvuku (Animartis, 2002)
tEóRia OtraSu: Nosferatu (Animartis, 2002)
tEóRia OtraSu: Hy-ph-ol-op-ho-ny (Sound Off 2002: Typewriting Aloud – Typoxxs Allowed, Hermes Discorbie, 2003)
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boch, na festivaloch u nás (Slovenské alternatívne leto 1995, 1997) a na
Morave vytvára Otras svoje svojpomocne vydané CD s príznačným názvom Kysucký Postindustriál (1997/98) s producentskou pomocou Davida Šubíka.
Obdobie existencie skupiny sa až do jej ukončenia roku 1998 neustále
prepletá s ďalšími hudobnými aktivitami P. Varsu (pozri Hudobný život
1/2005, s. 37) a J. Fujaka. V prvom rade treba spomenúť ich aktívne
kontakty so scénou experimentálneho umenia Skleněná louka v Brne, kde participovali na nejednom zaujímavom projekte skladateľa a režiséra Z. Plachého (Těžké doby bez taktu,
1997; Doprovodní soubor, 1998) a D. Šubíka, vďaka ktorému spolupracovali neskoršie s holandskou skupinou Palinckx
(In Residence, 2000) a s moravským triom Zloději Uší (19992002). Sprostredkovane cez Skleněnú louku nadväzuje Fujak aj dôležitý kontakt so Spoločnosťou pre NEkonvenčnú
Hudbu (SNEH) J. Cseresa a M. Murina (pozri Hudobný život
10/2004, s. 37).
Július Fujak (1966) po ukončení štúdia estetiky a hudobnej vedy na
FiFUK v Bratislave v rokoch 1991 až 1996 pôsobil ako učiteľ hudby v kysuckej obci Skalité a zároveň ako iniciátor hudobných akcií (Kysucký rockadvent, Klub hudby či 3 dni súčasnej hudby v Čadci). V sezóne 1995/
1996 sa stáva spoluzakladateľom a umeleckým vedúcim Kysuckého komorného orchestra – Musica Kysuca spolu s dirigentom Karolom Kevickým. Vznik tohto poloamatérskeho telesa bol
motivovaný snahou o uvádzanie nielen staršej, ale i aktuálnej hudby (M. Burlas, J. Šťastný, Z. Plachý). Roku 1996 spolupracuje Fujak s Mišom Kaščákom na hudbe k divadelnej hre Don Juan 96 (BD Žilina) a odchádza
do Nitry, kde sa začína ďalšia etapa jeho
hudobnej, organizačnej a vedecko-pedagoVarso
gickej činnosti. V Ústave literárnej a umeleckej komunikácie (ÚLUK) FF UKF v Nitre prednáša dejiny hudobných štýlov 20. storočia
a súčasnej hudby, publikuje články o semiotike nekonvenčnej hudby, publikáciu Tvorivosť v načúvaní hudobného tvaru (2000)
Julo Fujak
a iniciuje sympózium Periférnosť súčasného
umenia a estetiky (2001).
Spolu s literátom Petrom Macsovszkým a gitaristom Petrom Varsom koncipuje Fujak od roku 1999 hudobno-textovo-konceptuálny projekt Trojkolo: Beh fiktivity (T:BF). Ich prvé CD ponúka nezvyčajnú trojdielnu zmes
prevrstvujúcich sa umeleckých zložiek – zodpovedá jej aj magický počet
kolies (samotné CD kolo, textové kolo a napokon fiktívne kolo, ktoré zostane ako diera po vystrihnutom texte podľa návodu z obalu), so symbolikou
ktorých sa tvorcovia pohrávajú. Kým audio disk zachytáva akýsi postmoderný kaleidoskop industriálneho popu, rocku, vážnej hudby, hovoreného
slova a ich experimentálnych koláží, interaktívny buklet je grafickou há-

dankou obsahujúcou rôzne inštrukcie a krátke literárne texty. Ide v T:BF
o provokačnú artikuláciu chaosu? Podľa odpovedí Macsovského a Fujaka
áno, avšak takého chaosu, ktorý má v sebe zakódovanú schopnosť
sebaorganizácie...Druhé live CD T:BF 02 s novým materiálom vyšlo v limitovanom náklade roku 2003.
Július Fujak sa ako hudobný dramaturg v kooperácii so SNEH-om od
jesene 1999 pustil aj do organizovania medzinárodného cyklu súčasnej
a experimentálnej hudby pod názvom Hermovo ucho v Nitre. Na rozdiel
od nárazových podujatí festivalového typu predstavuje takmer celoročne
kontinuálnu platformu prezentácie nekonvenčného hudobného a intermediálneho umenia. Počas šiestich sezón na nej
doteraz vystúpila početná škála domácich a zahraničných
umelcov ako M. Masaoka , J. Rose, V. Weston, T. Walsh, M.
Varga, Chorovod, H. Buhrs III., F. Hautzinger, Palinckx, A.
Knoles, K. Cascone a i.
Roku 2000 zakladá Fujak združenie Animartis (organizujúce koncerty a výstavy v cykle Homo mirandus), ako aj podivné teleso tEóRia OtraSu (tO). Toto príležitostné zoskupenie slovenských a moravských hudobníkov sa venuje mutáciám intuitívnej a komponovanej hudby so zámerom uviesť do praxe
hudobné vnímanie konceptuálnej idey Marcela Duchampa: eros = život.
Projekty tO majú poväčšine intermediálny presah – prvým väčším počinom
bola koncertná štúdia čierneho hudobného divadla Animácia Ticha (v hudbe) bábok (2000). Hráči (J. Fujak – polopreparovaný klavír, sláčikový
cimbal; J. Kavan – violončelo; B. Rozbořil – fyziofonograf a členovia skupiny Zloději uší) odetí do čiernych kostýmov
boli v tme neviditeľní, osvetlené zostali len
drevené bábky, hudobné nástroje a premietacie plátno. V predstavení sa pracovalo s motívom ticha aj metódou audiovizuálnej animácie iniciatív umelcov z okruhu brnianskeho časopisu Ticho. V nasledujúcich dvoch
rokoch hrala tO v zostave Fujak, Šubík, Varso, resp. Kavan a DJ Fero o. i. aj na spoločných koncertoch s Mariánom Vargom.
Pod hlavičkou tO sa vo filmovom klube
v Nitre a na rôznych festivaloch (Zvuk-Pohyb-Prostor, Opava; Večery Novej Hudby,
Bratislava; Alternativa, Praha a i.) realizovali
aj ďalšie dva projekty: hudba k projekcii legendárneho hororu F. W. Murnaua Nosferatu (2002) a intermediálny wrestling transPOPzície (2003). S nemalým
ohlasom sa stretol prvý z nich – na jeho zhudobnenie si multiinštrumentalista Július Fujak prizval okrem už stáleho spoluhráča a skladateľa Jana
Kavana (Metamorphosis, Marijan) speváčku L. Vadelovú, kontrabasistu
Martina K a DJ-a Fera Kočiša, resp. gitaristu P. Šimánskeho. Celá akcia
bola zakaždým poňatá ako kolektívny hudobný dialóg s dianím na plátne,
ktoré v istom zmysle plnilo funkciu obrazovej partitúry. Satirické transPOPzície predstavovali svojský „súboj“ medzi stupídnymi pop videoklipmi a
„podvratnou“ hudbou Fujaka a spol. Inklinácia tO ku kinematografii nemej
éry sa prejavila aj v jej spolupráci s elektronickým kvartetom MM4 (D/A/
CZ) na hudobných improvizáciách k naturalistickému filmu E. von Stroheima Chamtivosť (2003) a nedávno aj s Vladimírom Mertom a Janou Lewitovou k prvému Jánošíkovi (2004) bratov Siakeľovcov. Výsledkom bola
zaujímavá koláž folklóru, experimentálnych polôh a starej tradície hrania
ilustrujúceho dianie na plátne.
Pre úplnosť z inej tvorby Júliusa Fujaka spomeňme jeho sólové Hudobné ilustrácie...(2001) k výstave V. Madajovej, duo Kvety vĺn s L. Vadelovou (2000-2003) tvoriace piesne pre „deti v každom veku“ a založenie
retroalternatívnej skupiny Napretras (2003). Paralelne s tým však Julo
Fujak naďalej pokračuje v organizačnej, hudobno-semiotickej a pedagogickej činnosti v rámci ÚLUK. Tento rok okrem repríz niektorých projektov
tO v Čechách, v Maďarsku a vydania novších textov by mali byť v Los
M
ARTIN uvedené jeho kontroverzné transPOPzície.
KALINKA
Angeles
FOTO

dvoma pólmi, ktorý premosťovala nápaditá Hruškova alebo Baculá týmito
kova hra na bezpražcovú, resp. slapovú basgitaru. Po koncertoch v klu-
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JAZZ PO EURÓPSKY

NEMECKO — UTAJENÉ INDIVUALITY VYDAVATESKÉHO KOLOSU
Nemecko je jedným z najdôležitejších európskych centier gramofónového priemyslu. Sídlia tu veľkosklady všetkých
dôležitých nadnárodných i amerických nezávislých spoločností, z ktorých prúdi tovar do celej Strednej Európy. V
Nemecku pôsobia najslávnejšie európske jazzové vydavateľstvá, ktoré poskytujú „útočisko“ prvoligovým americkým
jazzmanom a zásadne tiež prispievajú k zmapovaniu a popularizácii škandinávskej scény. To je hudobný priemysel –
relatívne ťažko je však vymodelovať si plastický obraz o tom, ako vyzerá nemecká jazzová scéna. Pre vydavateľov
akoby nemeckí hudobníci neboli tými najatraktívnejšími položkami, a preto sa paradoxne Nemci často strácajú
aj v ponuke nemeckých producentov.

AKTUÁLNY NU JAZZ
Pod nízke povedomie o súčasnom nemeckom jazze sa podpisuje aj fakt, že sa v Nemecku zatiaľ príliš nedarí tzv. nu
jazzu (tvorenému jazzovými hudobníkmi). Tento štýl v súčasnosti výrazne
rezonuje vďaka svojej zrozumiteľnosti a zvukovej i obsahovej aktuálnosti.
Komunikuje s oveľa širším publikom (nielen jazzovým) a každý naozaj
úspešný pokus na tomto poli má pri nezanedbaní publicity šancu, že nebude prehliadnutý. Nu jazz, samozrejme, má svoju odozvu aj v Nemecku,
„trpí“ však rovnakými problémami ako nemecká elektronická scéna. Je
príliš industriálny, zvukovo syntetický, neraz až agresívny, inklinuje skôr k
triviálnejšej a preexponovanej techno rytmike a akoby stále hľadal ten
správny pomer medzi „živou“ a elektronickou zložkou. Nielen čo sa týka
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Veľké nadnárodné spoločnosti angažujú spravidla tých európskych hudobníkov, ktorí sú akceptovateľní zo strany širšej verejnosti. Aj keď sa často
snažia navodzovať dojem, že vrchol scény reprezentujú práve oni, nie
vždy to platí. Obzvlášť vo vzťahu k Európe. K takto protežovaným nemeckým hudobníkom patrí v súčasnosti napríklad trubkár a spevák Till Brönner,
aktuálny popjazzový klon Cheta Bakera. Má síce schopnosť osloviť masy,
nepatrí však k tým, ktorí by mohli definovať nemeckú scénu v jej špecifikách. Naopak, zaslúženej pozornosti sa dostalo zázračnej hammond organistke Barbare Dennerlein, ktorá dosiahla na absolútnu svetovú špičku vo svojej kategórii. V priebehu 90. rokov minulého storočia nahrala pre
vydavateľstvá Enja Records a Verve niekoľko pozoruhodných albumov,
kde v spoločnosti americkej hudobníckej elity tvorivo rozvíja blues-jazzový
odkaz Jimiho Smitha. V tomto období zozbierala tie najpodstatnejšie americké jazzové ceny a aj v súčasnosti sa radí
medzi najlepších svetových hammond organistov (potvrdila to aj minuloročná anketa
časopisu Downbeat). Popri svojich zahraničných aktivitách sa venuje paralelne nahrávaniu komornejších projektov, vydávaných
pod vlastnou značkou Bebab Records. Ten
posledný In a Silent Mood je pre sólový hammond organ a – v kontraste s energickými
skupinovými nahrávkami – predstavuje verejnosti prakticky neznámu, introvertnejšiu,
lyrickú tvár Barbary Dennerlein.

miery ich zastúpenia, ale hlavne výrazovej intenzity. Pochopiteľne, zväčša
dominuje tá druhá. Má to však aj svoju druhú stránku. Nemecký nu jazz je
rozpoznateľný na prvé počutie a v tých lepších prípadoch má aj svoje čaro.
Gitarista a producent Alex Gunia sa k jazzu dostal až ako osemnásťročný, následne absolvoval Berklee College of Music v Bostone a po návrate sa postupne dopracoval k dosť špecifickej podobe nu jazzu. Guniov
hudobný background najlepšie vystihuje názov jedného z albumov jeho
bývalej skupiny Matalex – Jazz Grunge. Ako gitarista má blizšie k rôznym
štýlom rocku a heavy metalu, než k jazzu, od čoho sa odvíja aj myslenie v
jednoduchších schémach a preferovanie istého typu výrazovosti. Dva
albumy - Jazz is Dead Since ’69 a minuloročný 9866 – nahraté s vlastnou
skupinou Peace predstavujú ojedinelú kombináciu jazzu a rocku s heavymetalovými prvkami, dotváranú elektronikou a rôznymi počítačovými deformáciami. Gunia je akýmsi nemeckým pendantom nórskeho gitaristu Eivinda Aarseta. Spoločné majú intenzívne využívanie elektroniky i efektové
prerábky zvuku gitár. Gunia je ale menej
sofistikovaný, hrubší v detailoch i chudobnejElbtonalPercussion
ší vo zvukovej predstavivosti. A nadto mu
možno prirátať väčšinu vyššie uvedených nemeckých špecifík.
Iným prípadom je súčasná tvorba tenorsaxofonistu a klarinetistu Johannesa Endersa. Z pôvodne plnokrvného jazzmana,
ktorého kritika označovala za „nemeckú odpoveď na Joshuu Redmana“, sa stala kľúčová postava scény nu jazzu mestečka Weilheim, presláveného skupinami ako Fauna
Flash či Marsmobil. Endersov medzinárodný
projekt Enders Room osciluje hudobne
medzi modálnym jazzom a elektronikou. Je
postavený na syntetických zvukoch programovaných bicích, samploch a počítačovo generovaných prvkoch, ktoré
humanizuje Endersov tenorsaxofón a basklarinet, príležitostne kontrabas,
bicie či Fender piano. V pôvabných baladách s výrazným melodickým
jadrom sa elektronika takmer stráca za charizmatickým prejavom fenomenálnej nórskej speváčky Rebekky Bakkenovej, sprevádzanej zvukom akustického klavíra. Dva doposiaľ nahraté albumy (Monolith, 2002 a Human
Radio, 2004) vyšli v novom sublabeli 19-Enja nemeckého vydavateľstva
Enja Records, venovaného nu jazzu.
Pre nu jazz vyčlenilo v roku 2003 špeciálnu edíciu (ACT: Nu Jazz) aj
ďalšie nemecké vydavateľstvo ACT Records. Cieľom edície je mapovanie
FOTO

„MEJDŽRI“
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nemeckej scény. Toto relatívne mladé vydavateľstvo je zná predovšetkým
me dôkladným producentským vyšperkovaním každého zo svojich titulov a
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ACT je v súčasnosti prístavom mnohých najvýznamnejších osobností škandinávskej scény (predovšetkým švédskej). Jeho deklarovaným zámerom je
aj snaha pomôcť pri odhaľovaní individualít súčasného nemeckého jazzu.
uplatňovaním vysokých kritérií pri výbere hudobníkov. Preto sa v jeho kataK takým patria napríklad predstavitelia berlínskej scény: trio klaviristky Julógu prakticky nenájdu slabé miesta. S prvoradým dôrazom na originalitu
lie Hülsmannovej a jej spoločný lyrický opus s Rebekkou Bakkenovou
sú vyberaní aj hudobníci v kategórii nu jazzu, o čom svedčí napríklad titul
s názvom Scattering Poems (ide o zhudobnenie básní E. E. Cummingsa)
Drumtronic. Ide o nahrávku hamburskej skupiny bicích nástrojov Elbtoalebo trio Der Rote Bereich vedené jedným z najoriginálnejších nemecnalPercussion, na ktorej ale okrem hosťujúceho vibrafonistu Christophekých hudobníkov, dobrodružným gitaristom Frankom Möbusom. Hudra Della nevystupujú žiadni ďalší hudobníci. Tým je aj pozoruhodná. Celý
ba tohto netradične obsadeného tria (basklarinet, gitara, bicie) zodpovedej sa totiž točí okolo repetitívnych komplementárnych rytmických štruktúr
dá bez výhrad jeho názvu (Červená zóna).
s jednoduchými melodickými prvkami vytváSyntetizuje množstvo vplyvov, pričom sa neranými iba bicími nástrojmi. Určujúce rytmicEric Schaefer, Michael Wollny,
ustále ocitá na teritóriu hraničiacom s avantké modely často vychádzajú zo stereotypov,
Eva Kruseová
gardou. Je nanajvýš aktuálna, plná riskanprepožičaných z elektronickej tanečnej hudtných momentov a improvizácie. Vzdialene
by a príležitostne sú dorábané a modifikovamôže občas pripomínať aj ranú tvorbu Billa
né elektronicky v duchu aktuálnych štýloFrisella, ktorý je jednou z hlavných Möbusových trendov. Výsledok je veľmi nezvyčajvých hráčskych inšpirácií.
ný, i keď sa typickému ponímaniu nu jazzu
Spoločnosť ACT vyhradila vo svojich najtrochu vzďaľuje.
novších edičných plánoch priestor pre najmladšiu generáciu nemeckých jazzových
ŤAHÁKY MODERNÉHO JAZZU
hudobníkov v podobe špeciálnej edície
Young German Jazz, ktorej úlohou by malo
Nemecký nu jazz má svoje špecifiká i zvláštbyť objavovanie mladých perspektívnych tanu príťažlivosť. Nedá sa ale povedať, že by
lentov. Prvým projektom tejto edície je tohtomohol vážnejšie konkurovať napr. rapídne
ročný album Call it /em/ excentrického klavírneho tria dvadsiatnikov Wosa vyvíjajúcej nórskej scéne. Udržuje si od nej akoby permanentný časový
llny / Kruse / Schaefer. Nahrávka je nabitá nespútanou mladíckou
odstup, čo mu trochu uberá na presvedčivosti. V úplne inom stave sa ale
energiou, vzdialená akýmkoľvek štýlovým konvenciám. Svojou originalitou
nachádza nemecký moderný jazz. Má silnú mladú generáciu a niekoľko
trochu pripomína posledné albumy švédskeho tria E. S. T., vo výraze však
výrazných štýlotvorných osobností, ktoré neberú prílišné ohľady na tradízachádza aj do extrémnejších polôh, hraničiacich s experimentom. Prezenciu, ani si nebudujú zbytočné štýlové predsudky. V niektorých prípadoch
tuje neobyčajne vyzretý a perspektívny prejav, ktorý prekvapí svojou prosa dokonca natíska otázka, či ešte vôbec ide o jazz? Viaceré kompozície
vokatívnou dokonalosťou.
klarinetistu Claudia Puntina – švajčiarskeho rodáka žijúceho v Kolíne nad
Do histórie nemeckého jazzu sa v 70. a 80. rokoch nezmazateľne
Rýnom – vznikli na objednávku festivalu Novej hudby Tage Neuer Musik
zapísal fenomenálny trombonista Albert Mangelsdorff, ktorý charakterisDonaueschingen. Puntin je známy nielen svojím účinkovaním v súbore
ticky rozvinul trombónovú techniku. K jeho kongeniálnym nasledovníkom
Ensemble Modern či s avantgardným Fredom Frithom, ale aj ako výnimočpatrí aj mladý agilný trombonista Nils Wogram, nahrávajúci pre vydateľný improvizátor a technik objavujúci sa v mnohých dôležitých formáciách
stvo Enja Records. Ide o hudobníka s neobyčajnou technikou, ktorý nielen
európskeho jazzu. Ako skladateľ je výrazne ovplyvnený nielen súčasnou
hráčsky ale aj hudobne akoby nadväzoval na Mangelsdorffov odkaz (obvážnou hudbou, ale aj tradičnými kultúrami Japonska a Škandinávie (na
zvlášť blízko k nemu má album Getting Rooted, 2003). Jeho tendencia
jeho sólových albumoch figuruje ako stála spoluhráčka svojrázna islandská
nepopierať historické väzby má však aj svoje limity. Rád sa necháva inšpirohuslistka a speváčka Gerdur Gunnarsdóttirová). Jeho originálny rukopis
vať avantgardou a ako skladateľ si vymá veľmi blízko k sfére ambientu s ľudovými
tvoril osobitý rukopis. Jeho témy i sóla sú
inšpiráciami (album Ylir, ECM 2001) a v
výrazne nespevné, zato však v mnohom
orchestrácii siaha často po netradičných
pripomínajú intonácie hovorenej reči.
kombináciách nástrojov.
Podobne nezaraditeľná je napríklad aj
nahrávka Heaven (2003) frankfurtského
NA ZÁVER
tenorsaxofonistu Christofa Lauera. Orchestráciou pripomína album A Long Time
Náčrt základných štýlových trendov prosAgo od Kenny Wheelera a charakterom sa
tredníctvom stručnej mozaiky najdôležiblíži k nadžánrovým projektom Jana Gartejších individualít nemôže postihnúť v
bareka s Hilliard Ensemble. Strieda sa v nej
detailoch celkovú diferenciáciu nemeckej
Der Rote Bereich
liturgická atmosféra s ľudovou, v rodnom
scény. Nemecko je posiate množstvom
jazyku spieva slávny nórsky ľudový spevák
menších špecializovaných vydavateľstiev,
Sondre Bratland a Rebekka Bakkenová. Inštrumentálnu kulisu tvorí dychoktoré majú viac-menej iba lokálny dosah, ale mapujú dianie v dôležitých
vý súbor The Norwegian Brass (aranžovaný nórskym géniom Geirom
jazzových centrách. Takým je napríklad vydavateľstvo Jazz Haus Musik
Lysnem), nad ktorým sa vznášajú Lauerove vzdušné improvizácie. Christof
z Kolína nad Rýnom. Špecializuje sa na moderné ambicióznejšie prejavy
Lauer je kultivovaným hudobníkom, ktorý sa ale rád pohybuje na hrane
kolínskej scény a v jeho katalógovej ponuke sa nájdu také mená, ako
žánrov, o čom svedčí aj niekoľko jeho ďalších projektov. Patrí k nim aj
spomínaný Claudio Puntin či pozoruhodný medzinárodný ženský big band
spoločný album s klaviristom Jensom Thomasom Shadows in the Rain (2001),
United Women’s Orchestra.
ponúkajúci netradičnú reinterpretáciu skladieb popovej ikony Stinga so
Samostatnú kapitolu predstavuje problematika nemeckých big bandov
sprievodom sláčikového kvarteta. Obidve Lauerove nahrávky sú z produki téma dotýkajúca sa klubovej nu jazzovej scény blízkej vydavateľstvu
cie vydavateľstva ACT, ktorého špecializáciou je tzv. world jazz. V ponímaCompost Records. Zvláštnu pozornosť by si zaslúžil triumvirát hráčov na
ní zakladateľa vydavateľstva Siegfrieda Locha sa pod týmto termínom nearabskej lutne oud Anouar Brahem, Youssef Dhafer a Rabih Aboskrýva iba reflexia multikultúrnych podôb jazzu, ale predovšetkým „hudby
uh-Khalil, nahrávajúcich svoje worldjazzové fúzie v prestížnych nemecs rozličnými akcentmi a dialektmi“ s dôrazom na „multi-individualizmus“.
kých vydavateľstvách.
AUGUSTÍN REBRO
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BOHUSLAV MARTINŮ
SUITE CONCERTANTE FOR VIOLIN AND
ORCHESTRA, VIOLIN CONCERTO NO. 1
BOHUSLAV MATOUŠEK, CZECH
PHILHARMONIC ORCHESTRA,
CHRISTOPHER HOGWOOD
Supraphon 2002, SU3653-2

S menom Bohuslava Martinů je
v Čechách spojená zlínska
filharmónia, desaťročný hudobný
festival BM, Nadácia BM,
Ensemble BM či Akadémia
komornej hudby BM. Tieto
najznámejšie subjekty sa starajú
o šírenie tvorby tohto rodáka
z Poličky po svete. Určite sa veľa
podarilo. V auguste roku 2004 si
nielen česká, ale pravdepodobne
celá svetová hudobná verejnosť
pripomenula 45. výročie úmrtia
Bohuslava Martinů. Významné
edičné činy v gramofónovom
vydavateľstve môžu byť
inšpirované aj takýmto prozaickým faktom. Pri príležitosti 40.
výročia zaujal Supraphon
českých, ale najmä svetových
diskofilov sériou 4 CD s husľovou
tvorbou B. Martinů v naštudovaní huslistu Bohuslava Matouška.
Ojedinelosť zámeru, vysoká
kvalita umeleckého stvárnenia
skladieb pre husle a klavír, ako aj
interpretačný prínos dua
B.Matoušek a P. Nemec, sa
odrazila v celom rade významných ocenení, končiacich
udelením ceny Platňa roku 2000
v americkom internetovom
časopise Classics Today.
Supraphon postupuje systematicky v úlohe sprostredkovateľa
neznámych či málo hrávaných
kvalitných diel českých klasikov
hudby 20. storočia. B. Martinů
má v tejto hierarchii, aj v zozname už vydaných titulov, obzvlášť
významné postavenie. Platňa,
o ktorej píšem, vznikla s podpo HUDOBNÝ ŽIVOT • 2 • 2005

rou Nadácie B. Martinů, Bon Art
Production a manželov Rentschovcov zo Švajčiarska. Na trh
sa dostala roku 2002 s cieľom
rozšíriť poznanie o dve ojedinelé
skladby z autorovej tvorby z 30.
rokov minulého storočia. Nie
náhodou Martinů písal husľové
skladby. Už od detstva bol
vychýreným huslistom, nielen
v rodnej obci. Ako skúsený
skladateľ prijímal mnohé
objednávky od interpretov.
Skladby zaradené na CD napísal
v neoklasicistickom štýle a spája
ich niekoľko osudových podobností. V prvom rade to, že si ich
objednal Samuel Dushkin,
americký huslista ruského
pôvodu. Pripomeniem len, že
Koncert pre husle a orchester č. 1
vznikol asi v rokoch 1932-1933
a napriek viacerým autorovým
ústupkom voči objednávateľovi
koncert za života skladateľa, žiaľ,
nezaznel. Svetovú premiéru mal
až v roku 1973 v Chicagu a česť
predviesť toto dielo dostal vtedy
Josef Suk. Dushkinom objednaná
Koncertantná suita pre husle
a orchester zamestnávala B.
Martinů rok. Dokončil ju roku
1939 v duchu zámeru: „české
tance pre husle a orchester“.
Nástup nacistov v Európe, roky
života vo Francúzsku a situácia
v Československu urýchlila
skladateľov zámer emigrovať do
USA (36 rokov prežil mimo svojej
vlasti). Martinů po 6 rokoch Suitu
revidoval a práve nahrávka 2.
verzie je uvedená vo svetovej
premiére na tomto CD. Dielo
samotné však malo svetovú
koncertnú premiéru ešte za
autorovho života roku 1945
v USA (St. Louis Symphony
Orchestra).
Martinů nevdojak vytvoril medzi
skladbami istý príbuzenský
vzťah, túto závislosť využila
dramaturgia aj editor Petr Vít.
Uvádza sa, že Rondo zo Suity
a záverečné Allegretto z koncertu
sa dosť tematicky podobajú. Či to
spôsobil fakt totožného objednávateľa, či iné skryté autorské
zámery, vlastne nie je dôležité.
Možno to bola túžba počuť témy
z dovtedy nepredvedeného
husľového koncertu v suitovej
skladbe, ktorá sa uplatnila oveľa
skôr. Nezabúdajme, že obe
skladby boli inšpirované
Dushkinovou virtuozitou a teda
aj skladateľovou slobodou, aké
náročné prvky zakomponuje do

koncertantných partov diel. Aj
napriek nepopierateľnej umeleckej kvalite oboch skladieb je
zarážajúce, že si stále nenašli
početnejších koncertných
apoštolov.
Musím zdôrazniť, že jedného už
určite majú v osobe huslistu
Bohuslava Matouška, ktorý
nielen v českom, ale najmä
v medzinárodnom kontexte
predstavuje ideálny typ interpreta, rozumejúceho s pozoruhodnou umeleckou empatiou každej
skladateľovej fráze, motívu, téme.
Kompletné naštudovanie
husľovej tvorby B. Martinů dáva
tomuto interpretovi do ruky
presnú optiku, cez ktorú akoby
čítal umelcove myšlienky
a nanovo ich realizoval husľami.
Matoušek je maximálne úsporný
tam, kde si to hudobný proces
vyžaduje, nevykoľají ho žiaden
zvukový efekt, orchestrálna
protiakcia, s istotou neomylného
vykladača volí tempá, výraz,
frázovanie a dikciu myšlienok.
Jedinečná spolupráca s vynikajúcim orchestrom Českej filharmónie a dirigentom Christopherom
Hogwoodom – veľkým znalcom
a ctiteľom tvorby Martinů
a nositeľom Medaily B. Martinů –
vytvorila kompaktný, ukážkový
umelecký tvar dvoch cenných,
málo hrávaných skladieb, ktoré si
zaslúžia dôstojné miesto na
koncertných scénach. Ak
podľahnete čaru Arie zo Suity,
alebo dravému muzikantstvu
záveru Husľového koncertu, budete
zháňať ďalšie CD od B. Martinů.
Prostredníctvom obidvoch diel sa
poslucháč zoznamuje v prvom
rade s krásou martinůovskej
spevnosti, jadrného rytmu,
s bohatstvom hudobných tém,
originálnymi riešeniami,
typickou českou spevnosťou
v neoklasicistickom rúchu,
s inteligentou hudbou. CD
predstavuje vysoký štandard
a anglicko-nemecko-francúzskočeská mutácia priloženého
obsažného textu mu zaručuje
dobrý medzinárodný štart.
Z odstupu času sa tak, verím,
azda aj stalo.

MELÁNIA PUŠKÁŠOVÁ
   

FRANZ LISZT
DANA ŠAŠINOVÁ-SATURY
Diskant 2004, DK 0075-2

Pre každého profesionálneho
klaviristu je akýmsi conditio sine
qua non vysporiadať sa s odkazom veľkého klaviristu 19.
storočia Franza Liszta. Nahrať
celý titul s jeho tvorbou si u nás
zatiaľ nik netrúfol. Jeho klavírne
opusy bývajú skôr súčasťou
profilov popri skladbách iných
autorov a existuje aj kolektívny
titul Liszt a Bratislava (2LP)
z produkcie vydavateľstva OPUS,
na ktorom sa podieľajú aj českí
klaviristi. Najďalej v tomto smere
zašiel Stanislav Zamborský, ktorý
venoval Lisztovej tvorbe polovicu
svojho LP. Daniel Buranovský zas
nahral Lisztov Klavírny koncert
č. 1 pre CD školy v Južnej Kórei,
kde pôsobil ako hosťujúci
pedagóg.
Dana Šašinová má za sebou
úspešnú kariéru, na CD však
doposiaľ figurovala ako komorná
partnerka svojho manžela,
kontrabasistu či huslistu Pavla
Bogacza, a ako sólistka nahrala
iba niekoľko miniatúr. Pri
dramaturgii tohto CD vychádzala
jednak z ponuky na slovenskom
klavírnom trhu, ale i z doterajšej
diskografie našich vydavateľstiev
(iba jedna zo skladieb sa nachádza
na titule Liszt a Bratislava)
a nahrala skladby, ktoré u nás
prakticky nikto nehráva. Ich
výber je motivovaný aj snahou
odhaliť všetko, k čomu sa vo
svojom doterajšom umeleckom
vývoji dopracovala: príkladný
stupeň stvárňovania lyrických
kantilén, navodzovanie reflexívno-meditatívnych nálad, jemnej,
trblietavej zvukomalebnej
virtuozity, schopnosti s nadhľadom budovať na širokých
plochách gradácie, dosiahnuť
orchestrálny lesk a mohutnosť
dramatizmu a v neposlednom
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rade aj schopnosť úspešného
vyrovnania sa s náročnou
virtuozitou oktáv a akordov.
V dramaturgii predkladá ako prvú
dvojicu programových skladieb
inšpirovaných životom svätcov.
Vznikali v období Lisztovho
života, keď utŕžil viacero
osudových rán. Psychickú
rovnováhu potom nachádzal
v duchovnom svete, čo sa
odrazilo aj v jeho vtedajšej
tvorbe. Prvá legenda St. François
d’Assise „La prédication aux
oiseaux“ je ladená poeticky.
Jemnučké pasáže majú navodiť
šelest vtáčich krídiel, krásne
melódie zas reflexívnu pokojnú
náladu. Liszt akoby tu anticipoval
– i keď nie ešte v harmónii –
impresionistickú zvukovosť.
Šašinová sa s obsahom skladby
i s technickými nárokmi vyrovnala na vzorovej úrovni. Krehká
intimita spevných úsekov, velebnosť chorálu a trblietavé pasáže
patria k tomu najlepšiemu, čo
toto CD ponúka. Stvárnenie je na
míle vzdialené snahe o exhibíciu.
Ďalšia legenda St. François de
Paule marchant sur les flots má už
zložitejšiu klavírnu sadzbu a je
náročnejšia na zvukovotechnické vypracovanie. Autor sa
pokúsil zvukovo postihnúť
čerenie, vlnenie až burácanie vĺn.
Na dlhých úsekoch pulzuje najmä
ľavá ruka. Nad ňou sa klenie
hlavná melódia. Šašinovej sa
podarilo prinajmenej imponujúco
zdolať zahusťujúcu sa sadzbu.
Výborne zvládla ťažkú úlohu –
plasticky vynášať hlavnú
melódiu. Skladba evokuje známu
koncertnú etudu Bedřicha
Smetanu Na brehu mora, ktorej
zrejme slúžila ako inšpirácia
svojím programom i klavírnou
sadzbou.
Nasleduje trojica transkripcií
Schubertových piesní. Z množstva, ktoré Liszt spracoval, si
Šašinová vybrala azda tie
najznámejšie: Ständchen, Du bist
die Ruh’ a Gretchen am Spinnrade. V nich výdatne zúročila svoju
schopnosť tvarovať melódiu
a „spievať“ na klavíri. Liszt však
ani v lyrickom Schubertovi
nezaprel svoj vášnivý temperament a aj do týchto piesní vložil
romantický vzruch. Je otázne, do
akej miery je potrebné tento
aspekt stvárňovať. V prvých
dvoch piesňach je Šašinovej
koncepcia vzruchu na mieste,
otázna je iba Gretchen am
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Spinnrade (Margaréta pri
kolovrátku). Točenie kolovrátka
už Schubert načrtáva kvázi
ostinátnym pohybom sprievodu,
čo prebral aj Liszt. V stupňovaní
dramatizmu však vzniká dojem,
že klaviristka využila príležitosť
demonštrovať virtuozitu a spád,
pričom sa príliš vychýlila zo
základnej nálady kvázi rezignácie
monotónneho pohybu v sprievode ľavej ruky.
Ďalšie dve skladby sú inšpirované motívmi z dobovo úspešných
opier Benvenutto Cellini od
Hectora Berlioza a Puritáni od
Vincenza Belliniho. Transkripcie
boli určené vtedajšiemu publiku
a mali byť pripomenutím
a ošperkovaním populárnych
melódií girlandami pasáží, oktáv
či akordov. Dnešný poslucháč
málokedy pozná východiskovú
inšpiráciu autora a takéto skladby
chápe skôr ako príležitosť pre
klaviristu preukázať schopnosti
vedenia melódie popri jej
náročnom opriadaní. Dá sa
predpokladať, že pri príprave
tohto CD, si najviac práce
vyžiadali práve tieto skladby.
Rozsiahla Grande Fantaisie
Réminiscences des Puritains,
inšpirovaná pôvabnými
melódiami opery Puritáni, je
typickou ukážkou Lisztovho
prístupu. Na ploche dvadsiatich
minút prikročil k vnútornému
členeniu na niekoľko náladových
úsekov. Niektoré sú veľmi
patetické, zvukovo priebojné
a technicky náročné. Záverečný
polonézový rytmus má dodať
skladbe poľský kolorit. Dominantnosť virtuozity tejto skladby
zrejme viedla interpretku
k prirýchlemu postupu polonézovej pulzácie. Dodržanie vhodného
tanečného tempa by pritom
uľahčilo aj stvárňovanie virtuózneho opriadania témy. Dalo by sa
tak vyhnúť viacerým, i keď
z hľadiska plynutia skladby
logicky pripraveným sostenutam. V tomto úseku Fantázie sa
Liszt spôsobom klavírnej
štylizácie veľmi priblížil sadzbe
Chopinových Polonéz.
Na záver je potrebné vysloviť
uznanie Dane Šašinovej za tento
náročný titul, ktorý je zrejme
výsledkom dhlšej prípravy.
Skladby sa nahrávali na Steinwayi v žilinskom Dome umenia.
Úroveň nástroja sa premietla do
kvality tónového vypracovania
kantilén i pasáží, do kvality

plnozvučných akordov i hlbokých oktáv. Žiada sa tiež vysloviť
uznanie za úroveň štúdiekomentára k skladbám z pera
Miloslava Blahynku, uverejnenú
v buklete.

V L A D I M Í R Č Í ŽI K
   

ROLANDO VILLAZÓN
ITALIAN OPERA ARIAS
MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER,
MARCELLO VIOTTI
Virgin Classics 2004, 545626-2

Meno mladého mexického
tenoristu Rolanda Villazóna sa do
povedomia verejnosti dostalo
roku 1999, keď na známej,
Placidom Domingom iniciovanej
súťaži Operalia, získal 2. cenu.
Vzápätí nasledoval rad debutov
na prestížnych európskych
i amerických operných scénach
a festivaloch. Počas ostatných
piatich sezón Rolando Villazón
nenechal nikoho na pochybách,
že v celosvetovom meradle patrí
do absolútnej tenorovej špičky.
Jeho najnovší CD profil,
zostavený z populárnych, ale aj
menej obohraných árií talianskej
proveniencie, je dôkazom, že
v tomto umelcovi sa snúbia
najsilnejšie devízy operného
interpreta 21. storočia. Už
v úvodnom čísle, lamentácii
Federica z Cileovej Arlesanky,
upozorňuje na svoj opojný
timbre a výnimočnú techniku,
vďaka ktorej plasticky prechádza
z tmavších hĺbok až do vrúcneho
mezza voce, a to nielen v stredoch, ale aj vo výške. Majstrovské legato, elegancia modelovania fráz a voľne tečúci tón sú
základnými znakmi Villazónovho
poňatia partov Gaetana Donizettiho. Popri populárnom Nemori-

novi (árie Quanto e bella, Una
furtiva lagrima), zdobenom
delikátnym, nie však prehnane
rozdrobeným lyrickým výrazom,
v Edgardovi z Lucie di Lammermoor dokázal, že smerovanie
k spinto odboru je u neho
aktuálne. Jeho hlas disponuje
veľkou dynamickou škálou, aj vo
forte má zamatový zábal, finesy
belkantovej estetiky využíva
účinne a vkusne. Osviežením je
ária Marcella z Vojvodu z Alby,
interpretovaná vzorovým legatom a okorenená účinnou dynamickou a výrazovou kresbou.
V bohatom verdiovskom bloku sa
stretneme s áriami z Lombarďanov, Traviaty, Rigoletta, Macbetha
a Dona Carlosa. Je vzácne, ak
umelec ani v natoľko populárnom čísle, akým je La donna e
mobile z Rigoletta, nepodľahne
vonkajším efektom, maniere či
predlžovaniu vysokých tónov. Že
má bezchybné, plnozvučné
a lesklé vysoké C, dokazuje v cabalette O mio rimorso z Traviaty.
Že vie vychutnať jemné dynamické odtiene v lyrickej verdiovskej
árii, o tom presviedča v Orontovi
z Lombarďanov, a napokon, že
jeho tón má aj dramatický farebný a výrazový potenciál, o tom
vypovedajú úryvky z Macbetha
a Dona Carlosa. Dvom hrdinom
z opier Giacoma Pucciniho
(Rodolfo z Bohémy a Cavaradossi
z Tosky) venuje Rolando Villazón
plné priehrštie tónovej opojnosti,
poézie, mužnej náruživosti,
dosahované poctivými prostriedkami, na míle vzdialenými
lacnému efektu. Dve árie z opier
Pietra Mascagniho, Priateľa Fritza
a Nerona, sú nielen vítaným
dramaturgickým osviežením
platne, ale aj prejavom ambície
umelca prirodzenou cestou
dospieť k dramatickejším
repertoárovým brehom. Vďaka
skvelej technike a interpretačnej
inteligencii má k týmto métam
otvorenú cestu. Pri hodnotení CD
profilu mexického tenoristu
Rolanda Villazóna nemožno
nespomenúť doslova brilantný
výkon Mníchovského rozhlasového orchestra, hrajúceho pod
taktovkou Marcella Viottiho.
Keďže tento dirigent patrí
k najrenomovanejším znalcom
talianskej opery, je vari každé
slovo chvály zbytočné.

PAVEL UNGER
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ERIK TRUFFAZ
THE WALK OF THE GIANT TURTLE
Blue Note 2003, 503005-0

Francúzsky trubkár Erik Truffaz
zareagoval na podnety elektronickej tanečnej hudby trochu inak
ako väčšina exponentov nu
jazzu. V jeho tíme sa neobjavujú
DJ-i ani programátori, i keď
dojem z hudby môže byť iný.
Všetko, čo by mohlo znieť ako
sample či počítačom generované
prvky, je u Trufazza vždy poctivo
zahraté. Do hry svojho kvarteta
implantoval junglové rytmické
modely, drum ‘n’ bassové
ostináta, abstraktnú, kvázi
elektronickú zvukovú alchýmiu
i náznaky audiovírusov.
Na albume The Walk of the Giant
Turtle sa Truffaz zatiaľ najvýraznejšie priblížil dnes módnemu
zvukovému ideálu 70. rokov.
Hmatateľný je jeho príklon
k hudbe Milesa Davisa z tohto
obdobia i nadviazanie na
francúzsku tradíciu fusion.
V doterajšej Truffazovej
diskografii je tento album zatiaľ
najpresvedčivejším a zároveň
najväčším krokom vpred.
V davisovských intenciách
predstavuje výrazné zjednodušenie melodiky a harmónie,
pričom sa vyhýba schematizmu,
ktorým trpel hlavne na počiatku
svojho nujazzového obdobia
(súvisí to s väčším podielom
improvizácie i s predstavivosťou
hudobníkov, ktorých vystriedal
už na predošlom albume).
Niektoré okatejšie inšpirácie
elektronikou presunul viac do
pozadia, skupina zhutnila sound,
nebezpečne sa priblížila
k rockovému ponímaniu
a eskalovala expresivitu. Nálada
a výraz sa stali podstatnejšie ako
jasne artikulované, nosné témy
či sofistikovaná harmónia.
V exponovaných momentoch
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znie kvarteto príťažlivo
agresívne, až hardrockovo
plnokrvne a „ťažkotonážne“.
Chýbajúce rockové gitary pritom
v plnej miere suplujú, resp.
imitujú – ako bývalo zvykom
práve v 70. rokoch – iné nástroje
(skreslená basgitara Marcella
Giullianiho, Truffazova elektrifikovaná trúbka i efektovo
modifikovaný zvuk elektrického
klavíra Patricka Mullera). Truffaz
pripomína hráčsky Davisa
z rôznych období. Rád používa
davisovské triviálne riekankové
formulky aj expresivitu,
elektricky modulovaný zvuk
trúbky, alebo typický davisovský
tenký sound. Neohuruje
technikou, ale zmyslom pre
zdanlivo jednoduché, pritom
však efektné vystihnutie nálady.
V ambientnejších chvíľach má
blízko k éterickému tónu
Molvaera a vrstvením nahaľovaných tónov s preexponovaným
dozvukom pripomína Jona
Hassella. Nezaprie v sebe
Francúza v baladickejších
momentoch, ktorých je na
albume niekoľko (náladovka
Flamingos by dokonale zapadla
do dávneho albumu Cosmic
Messenger od Jeana-Luca
Pontyho). Pod ich zvukovú
podmanivosť, ako aj pod široký
farebný i výrazový kolorit celého
albumu, sa významne podpísal
Patrick Muller, ktorého predstavivosť pri ohýbaní a efektovom
spracovávaní zdanlivo limitovaného zvuku elektrického klavíra
je dosť ojedinelá.
Pri počúvaní The Walk of the
Giant Turtle sa zdá, že je všetko
jasné na prvýkrát. Kompozície sú
jednoducho a prehľadne štruktúrované, neupozorňujú na
jednotlivé výkony hudobníkov
a ani sa netvária, že by chceli
prezentovať prevratné riešenia.
Takže poslucháč nemá problém
zorientovať sa. Pritom ale určite
pocíti nutkanie vracať sa
k albumu opakovane, čo súvisí so
zvláštnou atmosférou, vťahujúcou človeka do dimenzií, kde už
vôbec nejde o to, kto ako hrá, či
ako zvláda skladateľské a aranžérske remeslo. Ide evidentne
o kolektívne dielo, v ktorom sa
zhmotnilo slovami ťažko
postihnuteľné, vzácne tvorivé
zaiskrenie medzi hudobníkmi.

AUGUSTÍN REBRO
    

B L U E S

JUNIOR BROWN
DOWN HOME CHROME
Telarc 2004, CD-83612,
distribúcia Divyd

DEBORAH COLEMAN
WHAT ABOUT LOVE?
Telarc 2004, CD-83595,
distribúcia Divyd

On je pojašený country experimentátor a ona umiernená čierna
bluesová gitaristka a speváčka
s podmanivým vibrátom v hlase.
Ťažko hľadať akékoľvek súvislosti, ale aspoň čosi: láska k Hendrixovi a v zrelých rokoch prechod
k známejšiemu hudobnému
vydavateľstvu.
Hudobný prejav Juniora Browna
je osobitý, nechýba mu vtip,
duchaplnosť a inštrumentálna
zručnosť. K najobľúbenejším
Brownovým detským hračkám
patril klavír jeho rodičov, ktorí
dúfali v osud „vážneho“
hudobníka. Ich snaha bola márna
aj vďaka objaveniu gitary
a aktuálnejších „klasikov“ –
Beatles, Kinks, neskôr excesov
Jimiho Hendrixa, ale predovšetkým predstaviteľov tzv. bakersfieldskej odnože country music
– Bucka Owensa, Cheta Atkinsa
a Dicka Dalea. Country inšpirácia
ho neopustila ani v čase, keď
viedol kočovný muzikantský
život a zaujímavý je aj jeho
inštrumentár – zjednotením
elektrickej a steel gitary vznikol
14–strunový originálny hybrid
s dvoma krkmi nazvaný Big Red
guit-steel.
Jediným vymedzením hraníc
Brownovho aktuálneho (ôsmeho)
albumu Down Home Chrome je
benevolencia a obsiahly diapazón
vkusu autora. Len čiastočne ho
možno nazvať „country“
albumom v tradičnom zmysle
slova. Neprehliaduteľná je totiž aj

prítomnosť vplyvov blues,
rockandrollu, hillbilly, western
swingu a rockabilly. Afektovanosť rockandrollového kráľa
Elvisa sa pretransformovala do
sýteho a príjemne vtieravého
barytónu v úvodnej „vyhecovanej“ skladbe Little Rivi-Airhead.
Brown sa nevyhýba role zabávača
a ponúka viac-menej duchaplné
príbehy pretavené do piesní. It
Hurts When I Do That má bližšie
k rockabilly Hanka Williamsa a je
hlboko dojímavým očakávaním
návratu milej – v tomto prípade
siamskej mačky. Fantastickú
štylizáciu western swingu
prinášajú aranžmány dychovej
sekcie v ohnivej Hill Country Hot
Rod Man. Tempo uberie skladba
Jimmy Jones – sentimentálny,
polohovorený valčík, s kĺzavým
gitarovým podkladom, či mäkký
swingový popevok You Inspire
Me. V závere Junior Brown
pritvrdzuje a vzdáva hold svojim
„učiteľom“: hendrixovej Foxy Lady
nechýba šťavnatosť
a „znečistená“ ostrosť dravého
gitarového tónu, v Monkey
Wrench Blues zas nezaprie
Stevieho Ray Vaughana. Pódiový
zážitok z tohto „honky-tonky
Hendrixa“ musí byť v každom
prípade nezabudnuteľný.
Na rozdiel od rozmarného
showmana si Deborah Colemanová už v názve nového albumu
kladie aktuálnu otázku, na ktorú
sa snaží hľadať odpoveď.
Samotná autorka popisuje album
ako „prieskum vzostupov a pádov
ľudských vzťahov“. Cesta rodáčky
z Virgínie ku gitare viedla od
Hendrixa, cez Buddyho Guya
a Alberta Collinsa späť ku
koreňom blues. Zlom v jej
hudobnom vývoji nastal v roku
1993, keď na Charleston Blues
festivale ohúrila vyhľadávača
talentov. Nahrávala v lokálnych
nezávislých spoločnostiach
New Moon Records a Blind Pig
(debut Takin’ a Stand, 1994).
Z pera autorky pochádza na
albume What About Love? len
štvorica skladieb. Jej hudba je
zväčša postavená na opakovaní
jednoduchého riffu a využíva
zvonivý zvuk „telecastera“. To je
prípad rozjarenej Bad Boy
v úvode, či nasledujúcej Lie No
Better – poslednej výzvy pre
falošného milenca priznať
obojstrannú hru. V náznakoch
pomerne šťavnatej funkovej
zvukovosti nachádzame
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najzaujímavejšie miesta nahrávky. Za túto zmenu je zodpovedný
najmä hammond organista Ken
Clark. Sprievodnú skupinu
dopĺňa gitarista Hiromasa Suzuki
a rytmika prepožičaná od Jamesa
Cottona – Noel Neal a Per
Hanson. K autorskej štvorici
patrí aj srdcervúce klišé Can You
Hear Me? s afektovaným
vibrátom v hlase a jediná
inštrumentálna, nudná River
Wild. Neprekvapí ani oprášenie
hitu When Will I Be Loved?,
s ktorým koncom 50. rokov
bodovali Everly Brothers.
Deborah Colemanová je príjemnou pesničkárkou a jej „prieskum“ citlivou úvahou s tematikou medziľudských vzťahov.

PETER MOTYČKA
Junior Brown
Deborah Coleman

   
  

FOLK/WORLD MUSIC

SOŇA HORŇÁKOVÁ
PIESNE Z NEVYDANÝCH ALBUMOV
Millenium 2003, 834020-8

Soňa Horňáková nikdy nepatrila
k interpretom, ktorými by nás
zaplavovali médiá. Farbu jej hlasu
však má uloženú v podvedomí
snáď každý, kto neobchádza rádio
širokým oblúkom. Zdá sa
neuveriteľné, že Soňa, ktorá sa na
prvý pohľad rokmi nijako
nemení, píše, spieva a nahráva
piesne už takmer štvrť storočia.
Na počiatku jej inšpirácie stála
prvá vlna folkových a folkrockových pesničkárov. Ešte ako
študentka vystupovala najprv
v kluboch sama, iba s gitarou,
krátko nato začala jej spolupráca
so skupinou Strom. Horňákovej
pôvodne čisto folkový rozmer sa
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zvukom skupiny obohatil, ale
zároveň povážlivo priblížil k popmusic. Z viacerých piesní, ktoré
so skupinami Strom, Nika
a príležitostnými štúdiovými
formáciami nahrala v 80. rokoch,
sa stali hity. Zaujímavé je, že
Horňáková už vtedy predstavovala model pesničkárky, aký sa vo
svetovom šoubiznise presadil až
o niekoľko rokov s príchodom
Tracy Chapmanovej, Suzanne
Vega a ďalších. Horňáková
priebežne nahrávala už od roku
1981, ale pre monopolný Opus
ostal jej talent nepovšimnutý.
Vďaka tomu sa z obdobia
posledných dvoch dekád
minulého milénia zachovalo
množstvo materiálu, ktorý si
poslucháči môžu kúpiť na
nosičoch a v súkromí pripomenúť až v súčasnosti. 2CD Piesne
z nevydaných albumov zaznamenáva obdobie, keď bola Horňáková skôr interpretkou než
autorkou. Z 28 skladieb sa iba na
jedenástich podieľala hudobne
a iba na jednej z nich aj textovo.
(Súčasná Sonina umelecká etapa
je už len autorská.) Album
charakterizuje pestrosť, niekedy
by sa dalo povedať až roztrieštenosť, vyplývajúca z rozličných
etáp, obsadení atď. Čo však majú
Horňákovej piesne spoločné?
Melanchóliu, ktorá vystupuje na
povrch niekde viac, inde je
prítomná len latentne, alebo sa
premení na celkom príjemnú
a pohlcujúcu atmosféru. Piesne,
ktoré tento druh emócie
neobsahujú, nepatria k najvydarenejším. Pokiaľ Horňáková nie je
na svojom teritóriu, jej štylizácia
je citeľná – to sa prejavuje najviac
pri interpretácii popovejších
piesní. Podstatne viac dojmov
z tohto albumu je však pozitívnych.
V prvom rade tak pôsobí Sonin
hlas, ktorý patrí k neopakovateľným na našej scéne. Sýty,
medovo vláčny a plný emócií.
Jeho účinnosť nepochádza iba
z fyziologických dispozícií, ale
z duše a hlavy ako dvoch
riadiacich centier, ktoré u Soni
pracujú dosť koordinovane.
Pohľad späť však núti používať
meradlo domácej, trochu
izolovanej scény. To, čo sa na
vtedajšie časy mohlo javiť ako
slušný štandard, by dnes sotva
obstálo. Merané nekompromisným metrom svetovej úrovne by
sa dalo usudzovať, že inštrumen-

tácia, aranžmány a niekedy ani
hráčska úroveň, neboli extra
silnou stránkou hudby, na ktorej
sa Soňa podieľala ako speváčka.
Samozrejme, sú tu piesne,
ktorým ani po rokoch niet čo
vyčítať. Obsahujú nadčasový
nápad, atmosféra a hráčske
výkony tvoria príjemný pendant
Soninmu hlasu. Nájdu sa tu však
aj autorsky slabšie skladby,
aranžmány ohlodané zubom
času, s nedostatkom napätia
a niekedy aj rytmické slabiny až
ťažkopádnosť.
Prvý album obsahuje viac „radiofriendly“ materiálu. Sú tu
najväčšie hity ako Na trhu, Ulice
Toleda, Biely pavúk (prvá verzia)
a Dve básne pána Hikmeta, ale aj
menej výrazné piesne, ako
napríklad Anonym (ako vystrihnutý z umierneného Televízneho
klubu mladých). Niečo ako blues
zase predstavuje Soňu v jej
klubovej podobe iba s gitarou
a fúkacou harmonikou. Spolu
s ďalšími dvoma folkovými
skladbami na druhom CD patrí
k najstarším piesňam, svedčiacim o speváčkiných koreňoch.
Druhý album obsahuje viac
introspektívnych piesní, menej
hitov, o niečo menej štylizácie,
ale viacej dobových umeleckých
tendencií. Výsledok je rôzny.
Náklad depresie v pomalej
a ťažkopádnej skladbe Máš iba
jednu výhovorku sa takmer nedá
uniesť až do konca. Nie ani tak
pre zvýšené riziko samovražedných tendencií, ako skôr pre
nedostatok napätia. Naopak,
veľmi pozitívne pôsobí Vítanie
zimy. Skladbička s lákavou
vianočnou atmosférou a zhudobneným Feldekovým textom patrí
k nenásilným moderným
koledám. Ďalšia sólová pieseň
Ľútosť ukazuje, že účinnosť hudby
nespočíva iba v množstve
použitých nástrojov. Soňa iba
s gitarou a harmonikou tu dokáže
udržať pozornosť až do konca.
Poslucháča atmosféra sporého
zvuku vtiahne do vnútra skladby
ako podarená ilustrácia do deja
knižky. Záverečná Bez pýtania je
dôstojnou bodkou za jednou
kapitolou zachytenou na
dvojalbume. Výrazovo decentná,
zato však silná minikompozícia
(Zagar/Skácel) preukazuje
otvorené hudobné myslenie
a citlivosť všetkých zúčastnených. Originálne komorné
aranžmán akustických nástrojov

je cestou, po ktorej táto pieseň
prestúpila do ďalšieho tisícročia
bez toho, aby sa stihla opotrebovať.
Bez ohľadu na konkrétne hráčske
obsadenie pri počúvaní tohto
retrospektívneho výberového
dvojalbumu napadá, že skutočné
posolstvá alebo významy
nespočívali v náročnosti alebo
dobovej „modernosti“ aranžmánov. Význam dobrých hudobníkov spočíva aj v tom, že umožnia
bezproblémový tok posolstva
pesničky. Príliš ambiciózne
pokusy v podaní poloprofesionálov vykazujú viac zádrhov.
Zmysel treba hľadať skôr
v spôsobilosti zúčastnených
nájsť spoločný smer a uvoľniť
z pesničky jej obsah v akejkoľvek
forme. Zďaleka nie všetky Sonine
piesne sú postavené na silných
melódiách a predsa majú čo
povedať (netýka sa to však
všetkých skladieb na tomto
dvojalbume).
Význam Sone Horňákovej
v slovenskej hudbe je nepopierateľný. Pôvodne som chcel albumu
vytýkať niektoré dramaturgické
omyly. Určite by bolo možné
vyradiť niekoľko slabších skladieb
a zvyšok by sa pokojne zmestil
na jeden disk. Výsledkom by bola
iste väčšia ilúzia o dokonalosti,
lenže spomínaná pestrosť dodáva
celku nielen potrebný kontrast,
ale aj dokumentárnu hodnotu
a punc reality. Piesne z nevydaných albumov sú svedkami
svojej doby. I keď k nim
z dnešného pohľadu môžeme mať
množstvo výhrad, časový odstup
ukazuje však aj to, že Soňa bola
vždy dostatočne silnou osobnosťou na to, aby si ako pesničkárka
zachovala dôveryhodnosť.

MARTIN CHROBÁK
  

ZUZANA MOJŽIŠOVÁ
Vydavateľstvo Pyramída 2004,
rb0293-2
V cizelovaní svojich hudobných
predstáv postupuje Zuzana
Mojžišová nezadržateľne
k dosiahnutiu ideálneho
prieniku folklóru s tým, čo je
skôr blízke súčasnému
poslucháčovi, odchovanému
rockom, folkom i jazzom.
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V spätnom pohľade je toto
smerovanie Mojžišovej zrejmé
aj z doterajších nahrávok, na
ktorých cítiť postupné
odbúravanie disproporcie medzi
možno až príliš priamočiarym,
ostrejším „bigbítovým“
pozadím aranžmánov a spracovávaných foklórnych tém.
S narastajúcim tvorivým
„sebavedomím“ Zuzany sa
priebežne personálne zužovala
aj pôvodná Jej družina, až sa
Zuzana nakoniec ocitla mimo
kruhu svojich verných. Sama za
seba, bez zjavných kompromisov a v elitnej spoločnosti
nových spoluhráčov. Na
nahrávaní jej prvého sólového
CD sa okrem iných podieľali
Stano Palúch (husle), Andrej
Šeban (gitara), Oskar Rózsa
(basgitara, producent), Martin
Valihora (bicie) a najsilnejší
prvok Jej družiny, majster hry
na ľudových dychových
nástrojoch Rasťo Andris. Vďaka
nim a jasnej predstave
Mojžišovej o tom, čo chce, tak
vznikla nahrávka, ktorá môže
smelo konkurovať čomukoľvek
z oblasti rockom a jazzom
okorenej world music na európskom teritóriu.

Producentom albumu bol Oskar
Rózsa, a dá sa predpokladať, že
aj vďaka jeho vkladu je nahrávka
v stave, keď jej prakticky nie je
čo vyčítať. Nevyčnieva nič, čo
by nemalo, skupina znie
prekvapivo koherentne, výkony
hudobníkov sú nadštandardné
(nielen na naše pomery). Pestro
štruktúrované a neobyčajne
invenčne vybudované
aranžmány nenechajú poslucháča ani na chvíľu vo vzduchoprázdne a ani Zuzanin autentický spevácky prejav nevyznieva
na nefolklórnom pozadí
monotónne, i keď má k tomu
istú tendenciu (ako asi každý
folklórny hlas). Pomáhajú jej
v tom aj príťažlivé a veľkorysé
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viachlasy či rázovité vyhrávky
Palúcha a Andrisa, efektne
nastupujúce vždy v pravom
čase a na správnom mieste.
Folklórna atmosféra je
všadeprítomná a je zrejmé, že
tým najdôležitejším pri tvorbe
aranžmánov bola snaha
vystihnúť, resp. zachovať
podstatné interpretačné
a štýlové špecifiká ľudovej
hudby. Pravdepodobne aj preto
sú sólujúcimi hudobníkmi (až
na jedno sólo akustickej gitary)
iba Stano Palúch a Rasťo
Andris. Obidvaja majú potrebný
hudobný background, ovládajú
„ľudové“ nástroje (vytvárajúce
ten správny kolorit) a vedia sa
primerane uvoľniť. Pečať, ktorú
vtlačili tejto nahrávke, je
rovnako neodmysliteľná ako
Zuzanin spev. A neprvoplánová.
Obidvaja nielenže vedia folklór
hrať, ale si ho aj improvizačne
dotvárajú na svoj obraz.
Význam ostatných hudobníkov
však nie je podružný. Všetci sú
natoľko silnými a zrelými
individualitami, že nepotrebujú
valcovať ostatných svojím
egom, ale skôr účelne, pritom
vždy osobito dotvárajú
a spestrujú celok. Ťažko by ste
u nás hľadali vkusnejšieho
a efektnejšieho bubeníka ako je
Martin Valihora, či takého
gitaristu ako je Andrej Šeban.
Jeho príspevok je zdanlivo
najasketickejší, skrýva však
v sebe múdrosť skúseného
sprievodného hráča, ktorý vie
vždy odhadnúť situáciu
a v správnej chvíli ponúknuť to,
čo treba. Niekedy dokonca až
„aarsetovskú“ gitarovú
psychedeliku.
Album Zuzany Mojžišovej je
prekvapením, ktoré by v krajine,
kde scéna world music prakticky
neexistuje, asi málokto čakal.
Má všetko, čo si môže nielen
interpret, ale aj poslucháč priať.
Intenzita, s akou sa podarilo
preklenúť bariéry medzi žánrami
a profesionalita, zjavná
z každého podstatného atribútu
(od dramaturgie až po obal) sú
výnimočné aj v čase, keď sa to
viac-menej podobnými
crossovermi aj v našom blízkom
okolí hemží.

AUGUSTÍN REBRO
    

K N I H Y

TERÉZIA URSÍNYOVÁ
ŽIVOT NA DVOCH SCÉNACH:
ELENA KITTNAROVÁ
ARM 333, Bratislava 2004
Tri roky po knihe memoárov
Márie Kišonovej–Hubovej Volali
ma Mimi vydalo vydavateľstvo
ARM 333 ďalšiu biografickú
publikáciu muzikologičky Terézie
Ursínyovej Život na dvoch
scénach: Elena Kittnarová. Je
chvályhodné, že vydavateľstvo
Tomáša Píseckého sa pred
opernými a hudobnými témami
neuzatvára, o čom svedčia knihy
venované Júliusovi Kowalskému
(M. Palovčík: Umenie v tónoch
a farbách, 2001), Helene
Bartošovej a Jankovi Blahovi (M.
Palovčík: Priekopníci slovenského
operného divadelníctva, 2001),
Andrejovi Očenášovi (M.
Palovčík: Hudobné ozveny
domoviny, 2002), či Ladislavovi
Slovákovi (A. Kovářová: Ladislav
Slovák, národný umelec, 2002).
Život na dvoch scénach mapuje
umelecké pôsobenie sopranistky
Eleny Kittnarovej v Spevohre
Novej scény (1953-1966)
a v Opere Slovenského národného divadla (1966 – 1993,
pohostinsky do 1995). Kniha je
zrozumiteľne členená na kapitoly
a podkapitoly, zohľadňujúce
chronologické a repertoárovo–
štýlové hľadisko (Fenomén
Nabucco, Slovenský a slovanský
repertoár, Štyrikrát Fidelio...).
Najväčší priestor je venovaný
kľúčovým postavám, v kariére
speváčky – Emílii Marty
z Janáčkovej Veci Makropulos,
či Straussovym hrdinkám Salome
a Elektre.
Biografických kníh vychádza na
Slovensku tak málo, že každá
z nich zákonite vyvolá otázku:
Prečo sa dostáva toľkej pozornosti práve dotyčnému umelcovi,
a nie tomu či onomu? Terézia
Ursínyová popri profesionálnom
presvedčení o závažnosti prínosu
Eleny Kittnarovej pre moderné
slovenské operné umenie netají
ani kladný osobný vzťah
k speváčke. Priznáva ho otvorene
a zreteľne čitateľný je aj medzi
riadkami. To sa na jednej strane
pozitívne odráža v dôslednom
poznaní problematiky, keďže
autorka pôsobenie umelkyne dlhé
roky cielene a kontinuálne

sledovala. Na druhej strane
evokuje nedostatok odstupu,
písanie z pozície prajnej obdivovateľky. Prevaha citácií z recenzií
predstavení vyznieva pozitívne,
v zriedkavých prípadoch
negatívnych hodnotení Ursínyová s ich autormi polemizuje. Ak
Vladimír Blaho vytkol speváčke
v postave Leonory v Beethovenovom Fideliovi z roku 1982
„...určitú benevolenciu voči
nepresnému vyspievaniu
notového zápisu (vypúšťanie nôt
v náročných behoch, prerušovanie fráz, menej čistá intonácia)...“, autorka argumentuje
radom vysokodramatických
partov, ktoré za sebou sopranistka v tom čase mala, a ktoré
„môžu ospravedlniť jej čiastkové
zlyhania .“
Aj z dôvodu žiaduceho rozšírenia
uhla pohľadu je preto šťastné
zaradenie kapitoly Vyznania. Pod
trochu patetickým názvom sa
skrývajú vecné a nepatetické
slová umelcov, ktorí s Elenou
Kittnarovou spolupracovali –
dirigent Zdeněk Košler, režiséri
Július Gyermek, Branislav Kriška
a Miroslav Fischer (prvá verzia
knihy a s ňou i táto kapitola
vznikli v roku 1986). Kapitola je
výnimočne cenná nielen
z pohľadu zhodnotenia Eleny
Kittnerovej ako umelkyne
a kolegyne, ale aj ako autentický
autobiografický obraz práce
dirigenta a režisérov, výrazne
zapísaných do histórie Opery
SND.
Autorkine poznanie ľudskej
stránky speváčky prináša zrelšie
ovocie v rozsiahlych pasážach,
predstavujúcich operné diela
s ohľadom na postavu, stvárňovanú Elenou Kittnarovou.
Čitateľsky prístupné, žensky
senzitívne, popritom dôsledné
dramaturgicko-interpretačné
rozbory opier robia publikáciu
zaujímavou i pre čitateľov,
hľadajúcich iný, než biografický
uhol pohľadu.
V ďalšom pláne význam knihy
zvyšuje jej prispenie k doposiaľ
len marginálne spracovaným
dejinám spevoherného a operného divadla na Slovensku,
z dramaturgického, inscenačného
aj interpretačného hľadiska.
Pozorný čitateľ si pri čítaní
citátov z recenzií spraví tiež obraz
o vývoji odbornej reflexie.
O skúposti interpretačnej kritiky
v začiatkoch 60. rokov a jej,
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RECENZIE
najmä z pohľadu súčasného
trendu „flekovanej kultúry“
(rozumej priestorové obmedzenie
pre recenzie v dnešných
médiách), závideniahodnom
boome v nastávajúcich obdobiach. Škoda len, že Terézia
Ursínyová nie je o čosi dôslednejšia v uvádzaní mien autorov
článkov a pridržiava sa značiek,
pod ktorými recenzenti publikovali. Nie každý čitateľ vie, že pod
značkou z.n. sa skrýval Zdenko
Nováček, alebo pod značkou
G.M. boli uverejňované texty
Gizely Mačugovej. Ak sa
rozhodne čítať knihu aj ako
dejiny opernej reflexie, môžu mu
tieto informácie chýbať.
Vizuálnu atraktívnosť publikácii
dodáva bohatá príloha fotografií
z javiska i súkromia umelkyne.
Hodnotu pramenného dokumentačného materiálu zase získava
s profesionálne poctivo spracovanou faktografiou, zahŕňajúcou
súpisy postáv Eleny Kittnarovej
na Novej scéne a v SND, jej
rozhlasových nahrávok, televíznych úloh, profilov, recitálov,
gramoplatní.
Ak by niekoho chcela pokúšať
oná otázka, prečo toľká pozornosť práve Elene Kittnarovej,
a nie tomu, či onomu, odpoveď
nech je – vďaka za každú
umeleckú biografiu. Kiež by ich
bolo viac...

M I C H A E L A M OJ Ž I Š O V Á

JÁN LITECKÝ-ŠVEDA A KOL.
BLUES NA SLOVENSKU
Hudobné centrum, Bratislava 2003
Po Úvahách o improvizovanej
hudbe (Peter Niklas Wilson)
a Fenoménoch súčasného jazzu
(Igor Wasserberger) prichádza
vydavateľstvo Hudobného centra
s ďalším titulom zapĺňajúcim
medzeru v domácom hudobnom
po(d)vedomí. Ako v úvode
vydavateľ uvádza, „bez blues
nemôžu byť kompletné viaceré
etapy vývoja (nielen) slovenského
jazzu a populárnej hudby –
najväčšiu „podlžnosť“ voči blues
má samozrejme v tomto zmysle
rocková hudba“. Taktiež pre
slovenskú odbornú publicistiku
je blues viac-menej neprebáda-
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ným terénom (ojedinelou bola
v tomto Slovenská hudba 2/94
venovaná problematike Rock –
pop – jazz).

Podnet na autoreflexiu slovenských bluesmenov pomocou
dotazníkov vyšiel z Oddelenia
dokumentácie a informatiky
Hudobného centra. Časom sa
vykryštalizoval autorský tím,
ktorý si dal za cieľ zmapovať
dynamicky sa rozvíjajúci
hudobný jav, a to dvojakým
spôsobom – formou stručnej
historiografie a ešte stručnejších
heslovitých profilov. Nie však
forma či rozsah sa javia ako
nedostačujúce, skôr je to
absencia editora s rozhľadom
v danej problematike. Charakteristiky jednotlivých hudobníkov
sú uniformné a všeobecné, do
predkladanej typológie možno
vtesnať takmer kohokoľvek („Je
všestranným muzikantom
s dobrým rockovým základom, ale
silnou inklináciou k blues. (...)
Sústreďuje sa na klasické skladby
rockových a bluesových velikánov
počnúc od Cream až po Muddyho
Watersa.“). Potrebným sa javí
zjednotenie hodnotiacich kritérií,
ktorých podstatou by nebol len
výpočet interpretovaných vzorov
(„Hrá pôvodný blues z mississippskej delty. Jeho prednes skladieb
Roberta Johnsona, Blind Willie
Johnsona alebo Muddyho Watersa
evokuje náladu 30. rokov
minulého storočia, čo oceňujú
najpravovernejší fanúšikovia
blues.“). Pokiaľ je publikácia
reprezentačným titulom
Hudobného centra v danej
oblasti, podobné formulácie mali
prejsť zásahom editora.
Napriek spomínaným výhradám
nájde potenciálny adresát pútavý

K A L E I D O S K O P

Slovenský Malásek a jazzman
Návštevníci divadla Aréna si 13. januára mali možnosť vychutnať netradičný koncert hudobnej legendy Braňa Hronca. Na koncertné pódium
sa vrátil po vyše desiatich rokoch a pripomenul časy svojich úspešných
vystúpení. Bol jedným z prvých profesionálnych jazzmanov na Slovensku. Osemnásť rokov koncertoval so svojím Sextetom – neskôr premenovaným na Orchester Braňa Hronca, venoval sa dirigovaniu i komponovaniu. Málokto vie, že pred 25 rokmi napísal pre F. K. Veselého jeho poslednú pieseň Klobúk prvého milovníka.
I keď v minulosti hrával Hronec na viacerých hudobných nástrojoch
(akordeón, gitara, klarinet, saxofón, tarogató) a bol v Československu
prvým hráčom na Hammond organe, venuje sa v posledných rokoch už
iba klávesovým nástrojom (klavíru a syntetizátorom).
Na koncerte v Aréne zazneli lahodné melódie svetových evergreenov ako New York, New York, ústredná melódia z filmu Muž a žena i filmu
Love story, Casablanca, viaceré skladby od Beatles i Hroncova vlastná
skladba Lúčenie. Bravúrne predniesol melódiu A. L. Webera z muzikálu
Cats i Gershwinovu The Man, I Love.
Milým prekvapením bolo spoluúčinkovanie Hroncovej 21-ročnej dcéry Zuzany, ktorá sa ako speváčka blysla v dvoch vydarených skladbách.
Zaspieval si aj nespevák, básnik a dramatik Ľubomír Feldek, ktorý pre
Braňa Hronca napísal v minulosti viacero textov piesní. Vystúpil aj nestor
slovenských jazzových saxofonistov Juraj Henter a v dvoch skladbách
Hroncov dlhoročný priateľ Karel Gott.
Celý večer si Braňo Hronec sám moderoval. Na veľkoplošnej obrazovke sa premietala jeho minulosť, ktorá sa v prestrihoch striedala s vystúpením. Publikum tlieskalo majstrovstvu excelentného klaviristu, ktorý dokázal vyvolať silný zážitok i príjemnú pohodu, čo sa môže podariť iba
stopercentnému profesionálovi, skvelému hudobníkovi a skúsenému showmanovi. Niektorí diváci označili koncert za Hroncov comeback. On sa
však bráni slovami: „nevrátil som sa, pretože som hudbu nikdy neopustil“.
ANNA SLÁVIKOVÁ
príbeh takmer polstoročnej
histórie bratislavského (Na
modrom Dunaji) a trnavského
(Trnavská scéna) bluesového
života. Jeho životaschopnosť je
do značnej miery nezávislá od
kultúrnych inštitúcií a supluje ju
klubová scéna (V modrom dyme).
Za najväčší prínos knihy
považujem esejistický sumár
genézy blues (Modrá hudba Jána
Liteckého-Švedu) a kapitolu
pôvodných textov (Coda:
v modrej nálade). Rodný jazyk
v danom kontexte nechcene
vyznieva ako paródia, prináša
však svojskú, niekedy viac
nechutnú než drsnú poetiku
(„môj moč má farbu piva, pivo má
farbu ako moč“ – Noro Červenák:
Blues prepoteného trička).
Prekvapivo však slovenčina
dokáže byť pre blues aj rovnocenným partnerom („všetci kámoši
budú v pekle, čo si počnem v nebi
sám?, samučičký sám, s kým si tam
spolu zafúkam?“ – Dušan

Janďourek: Blues I.), ponúka vtip
s erotickým inotajom („každé
ráno sa zobudím a už ťa musím
mať, celú ťa olízať a v ústach
poláskať, oblaky vášne sfarbené na
sivo, si moja prvá, hltám ťa
dychtivo“ – Milan Konfráter:
Cigareta), prípadne poetiku
absurdity (Ako besný hroch, Hlavu
do gypsu si dám – Juraj Turtev).
Oceňujem stručný prehľad literatúry, ktorá sa dnes vďaka internetu stáva predsa len dostupnejšou.
Doplnkom je výpočet filmových
dokumentov s bluesovou
tematikou a zoznam slovenských
bluesových albumov (chýba
reprezentatívny titul ...grooved...
Ericha „Boboša“ Procházku a jeho
Frozen Dozen, Millenium 2003).
Kronika Blues na Slovensku si
zaiste nájde svojho čitateľa, ale
predovšetkým poslucháča,
pretože práve vďaka nemu je
blues súčasťou domácej scény.

PETER MOTYČKA
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INFOSERVIS
ZAHRANIČNÉ FESTIVALY
Festival hudobného divadla Opera 2005
termín 7. januára – 5. marca 2005
miesto konania Praha, Česká republika
info www.divadlo.cz/jhd
Medzinárodný festival súčasnej a klasickej
hudby Reggello 2005
Súčasťou je Medzinárodná skladateľská súťaž.
termín júl 2005
miesto konania Reggello, Taliansko
info www.reggellofestival.org
Medzinárodný zborový festival Preveza
termín 7. – 10. júla 2005
vekový limit kategória A, B, D, F – bez vekového
obmedzenia, C – do 18 rokov, E – do 25 rokov
uzávierka 28. februára 2005
info Choral Society „Armonia” of Preveza, P. O. Box
139, 481 00 Preveza, Greece, tel. +30 268 20 249
15, tel/fax +30 268 20 298 52, armonia4@
otenet.gr, http://users.otenet.gr
Medzinárodný festival zborovej hudby Rimini in
Musica
termín 23. – 27. septembra 2005
miesto konania Rimini, Taliansko
vstupný poplatok 120 EUR
uzávierka 30. apríla 2005
info Interkultur Foundation, Am Wiengarten 3, D 354
15 Pohlheim, Germany, tel. +49 6403 956 525,
fax +49 6403 956 529, mail@musica-mundi.com,
www.musica-mundi.com
prihláška je k dispozícii aj na ODI HC, tel. (02) 5920
4837, odi@hc.sk
Medzinárodný festival zborového spevu
Mallorca
termín 19. – 23. októbra 2005
miesto konania Mallorca, Španielsko
poplatok 120 EUR
uzávierka 30. mája 2005
info Interkultur Foundation, Am Weingarten 3, D 354
15 Pohlheim, Germany, tel. +49 6403 956 525,
fax +49 6403 956 529, mail@musica-mundi.com,
www.musica-mundi.com
Medzinárodný hudobný festival „Discovery”
odbor spev (klasická hudba, populárna a tanečná
hudba)
termín 6. – 7. mája 2005
miesto konania Varna, Bulharsko
poplatok 100 EUR
uzávierka 17. februára 2005
info Mr. Dono Tsvetkov, K-s „Chaika”, bl. 55 Vh. „V”,
Ap. 16, Discovery 2005 International Festival,
Varna 9005, Bulgaria, tel. +359 52 612 829, tel/
fax +359 52 300 201, mobil +359 888 212 414,
discoveryfest@mial.bg, festival@discoveryfest.com, www.discoveryfest.com
Podmienky a prihláška sú k dispozícii aj na ODI HC,
tel. 02/ 5920 4837, odi@hc.sk
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Salzburger Festspiele 2005
termín 25. júla – 31. augusta 2005
miesto konania Salzburg, Rakúsko
info Salzburger Festspiele, Postfach 140, A 5010 Salzburg, tel. +43 662 804 55 00, fax +43 662 804 55
55, info@salzburgfestival.at, www.salzburgfestival.at
Wiener Festwochen 2005
termín 7. mája – 19. júna 2005
miesto konania Viedeň, Rakúsko
info www.festwochen.at

ZAHRANIČNÉ SÚŤAŽE
Medzinárodná skladateľská cena Salvatore
Martirana
termín jeseň 2005, víťazné skladby zaznejú v podaní New Music Ensemble z Univerzity Illinois
odbor skladba pre komorný orchester
bez vekového obmedzenia
vstupný poplatok 15 USD
uzávierka 21. februára 2005
info 2005 Martirano Composition Award, Zack Browning, Coordinator, Martirano Award, 2136 Music
Building, University of Illinois, 1114 West Nevada, Urbana, IL 61801 USA, zbrownin@uiuc.edu
Medzinárodná skladateľská súťaž 2005
Podujatie v rámci festivalu súčasnej a klasickej
hudby Reggello.
odbor skladba pre komorný súbor od 2 do 7 nástrojov
termín 8. – 17. júla 2005
miesto konania Reggello, Taliansko, Londýn, Veľká Británia
bez vekového obmedzenia
vstupný poplatok 30 EUR
uzávierka 1. mája 2005
info The Competition Secretary, The Reggello International Festival of Music, c/o Uroboros Ensemble, 40 Woolstone Road, London SE23 2SG, Great Britain, www.reggellofestival.org

Skladateľská súťaž pre klavírne trio Drážďany
2006
odbor klavírne trio (husle, violončelo, klavír)
termín december 2006
poplatok neudaný
uzávierka 31. októbra 2005
info Europäisches Zentrum der Künste Hellerau, Kennwort: Klang – Stadt – Stille, z. Hd. Herrn Geissler,
Karl Liebknecht, Str. 56, 011 09 Dresden,
info@klangstadtstille.de, www.klangstadtstille.de alebo Klang – Stadt – Stille, Altrochwitz
10, D 013 26 Dresden
Medzinárodná súťaž komornej hudby Josepha
Joachima 2005
odbor sláčikové trio, kvarteto a kvinteto, klavírne trio,
kvarteto a kvinteto
termín 6. – 13. novembra 2005
vekový limit nar. po 7. novembri 1965 (vekový priemer nepresahuje 33 rokov k 7. novembru 2005)
vstupný poplatok 25 EUR
uzávierka 30. júla 2005
info Hochschule für Musik, Franz Liszt Weimar, Wettbewerbsbüro, Platz der Demokratie 2/3, PF
2552, D 994 06 Weimar, tel. +49 3643 555 150,
3643 555 170, joachim-wettbewerb@hfmweimar.de
Medzinárodná zborová súťaž Guido d’Arezzo
2005
termín 23. – 28. augusta 2005
odbor amatérske zbory (účastnia sa min. 2 kategórií), kategória 1. gregoriánsky chorál, 2. polyfónia, 3. polyfónia pre detské hlasy, 4. miešané
zbory, 5. medzinárodný zborový festival ľudovej
piesne
miesto konania Arezzo, Italy
bez vekového obmedzenia
poplatok 110 EUR (súbor)
uzávierka 28. februára 2005
info Segreteria del Concorso, c/o Fondazione “Guido d’Arezzo”, Corso Italia, 102; 521 00 Arezzo,
Italy, tel. +39 575 356 203, 23 835, fax +39 575
324 735, fondguid@polifonico.org, www.polifonico.org

Klavírna súťaž Antona Rubinsteina
termín 20. – 21. októbra 2005 (semifinále), 22. októbra 2005 (finále), 23. októbra 2005 (záverečný koncert)
miesto konania Drážďany
vekový limit nar. po 1. januári 1975
poplatok 70 EUR
uzávierka rôzna podľa miesta kvalifikácie (1. marca
– 16. septembra)
info Internationaler Klavierwettbewerb “Anton Rubinstein” 2005, c/o Internationales Forum für
Kultur und Wirtschaft, Villa Tiberius, HermannPrell-Str. 5/7, 013 24 Dresden, tel. +49 351 263
09 93, tel/fax +49 351 263 09 99, piano@foruminternational.org, info@forum-international.org,
www.piano-forum.org, www.forum-international.org
Medzinárodná súťaž Maria Canals de Barcelona
odbor hra na klavíri
termín 16. – 26. apríla 2005
vekový limit nar. medzi 18 a 32 k 1. januáru 2005
poplatok 160 EUR
uzávierka 11. februára 2005
info Concurs Internacional d’Execució Musical Maria
Canals de Barcelona, Palau de la Música Catalana, Sant Francesc de Paula, 2; 080 03 Barcelona,
Spain, tel. +32 93 295 72 51, fax +32 93 295 72
09, cmariacanals@palaumusica.org, www.palaumusica.org
Medzinárodná flautová súťaž Jean Pierre
Rampal 2005
termín 20. – 30. október 2005
miesto konania Paríž, Francúzsko
vekový limit nar. po 20. októbri 1975
vstupný poplatok 25 EUR
uzávierka 15. júna 2005
info ACDA, 3 rue des Couronnes, 750 20 Paris, France, tel. +33 1 4033 4535, fax +33 1 4033 4538,
rampal@civp.com, www.civp.com

ZAHRANIČNÉ SEMINÁRE
Acanthes 2005 – Inštrumentálny workshop
odbor klarinet, akordeón, klavír, violončelo
termín 3. – 19. júla 2005
vstupný poplatok 30 EUR
uzávierka 16. mája 2005
info Centre de Documentation de Musique Contemporaine (CDMC), Cité de la Musique, 16 place de
la Fontaine aux Lions, 750 19 Paris, tel. +33 1
4715 4981, www.cdmc.asso.fr
Acanthes 2005 – Skladateľský workshop
termín 3. – 19. júla 2005
vstupný poplatok 30 EUR
uzávierka 26. januára 2005
info Centre de Documentation de Musique Contemporaine (CDMC), Cité de la Musique, 16 place de
la Fontaine aux Lions, 750 19 Paris, tel. +33 1
4715 4981, www.cdmc.asso.fr
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BRATISLAVA
OPERA A BALET SND
Ut 8.2. G. Bizet: Carmen
St 9.2. A. Ch. Adam: Giselle
Št 10.2. B. Smetana: Hubička
Pi 1111.2. S. Prokofiev: Romeo a Júlia
So 112.2.,
2.2., PPoo 114.2.
4.2.
4.2.G. Verdi: Aida
Ut 115.2.
5.2. G. Puccini: Bohéma
St 116.2.
6.2. B. Bartók: Hrad kniežaťa Modrofúza, Drevený princ
Št 1177.2. E. Suchoň: Krútňava
8.2.
8.2.. G. F. Händel: Alcina
Pi 118.2.
So 119.2.
9.2. M. Dubovský: Tajomný kľúč
A. I. Chačaturjan: Spartakus
Po 2211.2. G. Verdi: Rigoletto
Ut 22.2. G. Verdi: Maškarný bál
St 23.2. L. A. Minkus: Bajadéra
Št 224.2.
4.2. G. Verdi: La Traviata
Pi 25.2. G. Donizetti: Dcéra pluku
So 26.2. P. I. Čajkovskij: Luskáčik
W. A. Mozart: Čarovná flauta
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Št 110.2.,
0.2., Pi 1111.2. KS SF
SF, Peter Feranec, dirigent, Alexej Botvinov, klavír
S. Prokofiev, I. Stravinskij
Ut 115.2.
5.2. MS SF
Koncert v rámci festivalu Mozartov týždeň 2005
Moyzesovo kvarteto
J. Haydn, J. N. Hummel, W. A. Mozart
Št 1177.2. KS SF
SF, Slov. filharmonický zbor, Friedrich Haider, dirigent, Iveta Viskupová, zbormajsterka, Henrietta
Lednárová, soprán, Ayano Yano, soprán
J. Brahms, G. Mahler

FEBRUÁR

2005

Ut 22.2. MS SF
Koncert v rámci festivalu Mozartov týždeň 2005
Musica eaterna, Peter Zajíček, umel. vedúci, husle,
Kamila Zajíčková, soprán, Ján Gréner, viola
F. J. Gossec, W. A. Mozart, A. E. M. Grétry, J. Haydn,
I. J. Pleyel
So 26.2. KS SF
Koncert nadaných detí
SF, Miloslav Oswald, dirigent, deti ZUŠ
HUDOBNÉ CENTRUM
Mirbachov palác, zač. 10.30 h
Ne 113.2.
3.2.
HC v spolupráci so Spolkom slov. skladateľov
František Török, husle, Ján Slávik, violončelo, Eleonóra Škutová, klavír, Simona Pingitzerová, flauta, Jana Martinčeková, klavír
I. Szeghy, L. Kupkovič, M. Varga, P. Martinček, I.
Zeljenka
Ne 20.2.
HC v spolupráci so Spolkom konc. umelcov
Ján Slávik, violončelo, Daniela Varínska, klavír
E. von Dohnányi, Ľ. Rajter, S. Barber
Ne 2277.2.
Igor Fábera, hoboj, Ladislav Fančovič, klavír, Roman
Mešina a. h., fagot, Istropolis quintet a.h.
C. Saint-Sëns, M. Novák, E. Bozza, F. Poulenc, E.
Suchoň
SLOVENSKÝ ROZHLAS – ÚHTAČ
Ne 113.2.
3.2. Veľké konc. štúdio
Organový koncert pod Pyramídou
Zuzana Ferjenčíková, organ
F. Liszt, F. Busoni, J. Guillou
Ne 1177.2. Veľké konc. štúdio
Valentínska romantika

SOSR, Oliver Dohnányi, dirigent, Ján Simon, klavír
P. I. Čajkovskij, E. H. Grieg, J. Brahms
Ne 20.2. Komorné štúdio
Folkfórum live
Združenie pesničkárov EFKO

KOŠICE
ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE
Ut 8.2. L. J. F. Herold: Zle strážené dievča
St 9.2. F. Lehár: Veselá vdova
Po 114.2.
4.2. Malý princ – baletná rozprávka
Ut 115.2.
5.2. C. Orff: Carmina burana
Št 1177.2., Pi 118.2.
8.2. G. Dusík: Modrá ruža
Pi 119.2.
9.2. Carmen – moderný balet
Ne 2277.2. F. Lehár: Veselá vdova

PREŠOV
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO
St 9.2., Št 10.2. Báthoryčka, verejná generálka
Pi 1111.2., So 112.2.
2.2. Báthoryčka, premiéra
Pi 118.2.,
8.2., So 119.2.
9.2. Báthoryčka
Ne 20.2. Veľmi pyšná princezná
Št 224.2.
4.2. Starci na chmeli
Pi 25.2., Ne 2277.2. Báthoryčka

BANSKÁ BYSTRICA
ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE
Št 10.2. ŠFK, Jerzy Swoboda, dirigent, Milan Radič, viola
G. Ph. Telemann, B. Bartók, J. Brahms
Ut 115.2.
5.2. Literárno-hudobný večer z tvorby Sándora
Máraiho
Štefan Bučko, prednes, Juliana Droblienková, klavír
B. Bartók
Št 1177.2. ŠFK, Marián Vach, dirigent
E. H. Grieg, A. Dvořák, G. Verdi,P. Mascagni, G. Bizet
Št 224.2.
4.2. ŠFK, Radomil Eliška, dirigent, Vladan Kočí,
violončelo
A. K. Ljadov, L. Boccherini, A. P. Borodin

Ut 8.2. D. Dinková: Božský Amadeus
Št 10.2. I. Bázlik: Polepetko
So 112.2.
2.2. E. Kálmán: Čardášová princezná
Ut 115.2.
5.2. G. Bizet: Carmen
Št 1177.2. F. Loewe – A. J. Lerner: My fair lady
Št 224.2.
4.2. G. Verdi: Rigoletto
Po 28.2. D. Dinková: Biele peklo alebo Mne sa to
stať nemôže

ŽILINA
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCGESTER ŽILINA
Št 10.2. DU Fatra
ŠKO, Volker Schmidt – Gertenbach, dirigent, Luděk
Cap, husle, Soňa Krivčíková, klavír
W. A. Mozart, J. Haydn, L. van Beethoven
Št 224.2.
4.2. DU Fatra
ŠKO, Ivan Gajan, klavír, Ján Mazán, fagot
I. Zeljenka, W. A. Mozart

GEDUR PRODUCTION
Termíny predstavení vo februáry 2005
St

9.2.

Mníšky 2 Milionárky, Teátro Wüstenrot

19.00

St

16.2.

Každý má svojho Leona, Teátro Wüstenrot

19.00

Pi

25.2.

Highlife, predpremiéra, Teátro Wüstenrot

19.00

Po

28.2.

Highlife, premiéra, Teátro Wüstenrot

19.00

Detské rozprávky na HRADE
Ne

13.2.

Cililing a Valentín, kaviareň Mária Kristína

10.00

Ne

20.2.

Dlhý, široký, bystrozraký, kaviareň Mária Kristína

10.00

Ne

27.2.

Červená čiapočka, kaviareň Mária Kristína

10.00

ISTROPOLIS, Trnavské mýto 1, 832 21 Bratislava. Predpredaj vstupeniek – pokladňa GEDUR,
tel. 02/50 22 87 40 v pondelok až piatok a v sobotu v deň predstavenia: 16.00 – 19.00 hod.
Objednávky: tel./fax 02/50 22 87 39, mobil 0905 668 071
e-mail: gedur@gedur.sk, internet: www.gedur.sk
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