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Vážení čitatelia,
už mi prichodí ako starý opočúvaný nápev. To opakované, už takmer bezfarebné konštatovanie, že sme opäť vo
finále. Že sme sa znova mihli cez rok, a chtiac-nechtiac
sme sa ocitli v „nútenej“ bilančnej zóne, ktorá nám prikazuje aspoň mimovoľný pohľad späť, za seba. Uzatvárame
teda ďalší kalendárny rok, ktorý pre náš časopis znamená zavŕšenie 37. ročníka jeho existencie... Keď sa už nachádzame v onom pomyselnom demarkačnom pásme,
účtujme: Čo znamenal, čo priniesol, čo vzal, aký bol ten
ostatný rok?.. Všedný, obyčajný, smutný aj veselý – vlastne
celkom bežný...
Pre nás, pre Hudobný život však, ako viete, bol
málo vľúdny. Neľútostne a nekompromisne nás vsotil do
„úsporného režimu“, ktorý tep aj tvár časopisu mierne
zahmlil. Rytmus jeho vychádzania sa zvoľnil, tematický
rádius a aktuálnosť, ako ste sami neraz upozornili, sa
zneprehľadnili, naštrbili. Preto aj v dnešnom čísle čítate
s patričným omeškaním recenzie na koncerty, festivaly
(organové, aj Bratislavské hudobné slávnosti...), premiéry (nevšedná septembrová premiéra Onegina...), alebo
zahraničné „novinky“, z ktorých prvotné živé dojmy už
stihli riadne vyprchať a – až na silnejšie výnimky – zvetrať a vyblednúť. A to už nevravím o materiáloch, ktoré si
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trpezlivo odležali svoj azda ešte predexpiračný čas, očakávajúc na redakčnom stole, aby sa ako-tak vpratali do
limitovaného priestoru dvojčísla... Akokoľvek, nevešiame
hlavu a pevne veríme, že sa nám podarí zažehnať jednu
z kríz, že v rukách držíte nateraz ostatné číslo (dvojčíslo)
v takejto podobe. V budúcom ročníku chceme pokračovať
v predchádzajúcej periodicite, v štandarde, ktorý zaručí
čo možno najprístupnejšiu mieru aktuálnosti a komplexnosti reflektovania nášho aj zahraničného hudobného
diania.
Takže, rok je znova za nami. Podobný tým pred ním,
ktoré tiež boli smutné aj veselé, priniesli dni všedné aj
sviatočné. Bol rokom odchodov, návratov, aj rokom velebenia... Pripomenuli sme si Majstra, Johanna Sebastana.
S jeho hudbou sme v uplynulom roku viac než inokedy
dýchali, aj usínali, strážiac si ju pod viečkami. Aby sme
na druhý deň uverili v nesmrteľnosť Dobra a Krásna.
Vážení a milí čitatelia, v tento neľútostný čas právd
a účtov, doprajme si aj zaslúžené chvíle pokoja. Oázu
sviatočných dní, ktoré nám dajú pocit človečenského tepla, blízkosti domova, mieru a lásky.
S úprimnými prianiami krásnych vianočných chvíľ
Vaša Lýdia Dohnalová
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Držiteľom Ceny Nadácie Josefa Bulvu
sa stal mladý skladateľ Marián Lejava.
Cenu, ktorá predstavuje tvorivé štipendium s
objednávkou orchstrálnej skladby, odovzdal
1. októbra pred komorným koncertom v Re-

dute prezident Nadácie Josef Bulva, umelec
roky žijúci a pôsobiaci v cudzine. Cena garantuje predvedenie skladby na otváracom
koncerte Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v budúcej sezóne.


Ilustračné foto P. Kastl
Redakcia HŽ sa nie vždy stotožňuje s názormi
a postojmi vyjadrenými v uverejnených textoch.
Vyhľadávať v dátach uverejnených v tomto
čísle môžete na adrese www.siac.sk.

Mesto Trnava
vypisuje

19. ročník
Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra Trnavského
Trnava, 23. až 27. mája 2006
Bližšie informácie a podmienky súťaže uverejňujeme na zadných stranách
časopisu.
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Výročná konferencia IAMIC 2005
V New Yorku sa 23. septembra – 1.
októbra konalo valné zhromaždenie
Medzinárodnej asociácie hudobných informačných centier (IAMIC), organizované
Americkým hudobným centrom. Zúčastnilo
sa na ňom 35 zástupcov z 25 krajín. Súčasťou internej časti stretnutia, na ktorom jednotlivé centrá informujú o svojej činnosti za
uplynulý rok a prejednávajú dôležité otázky,

týkajúce sa činnosti asociácie, boli voľby do
výboru IAMIC. Do predstavenstva asociácie
medzinárodného zloženia bola za viceprezidentku zvolená riaditeľka Hudobného
centra Oľga Smetanová. Prezidentom sa
stal Roland Sandberg (Švédsko), sekretárom
Stef Coninx (Belgicko), pokladníkom Henk
Heuvelmans (Holandsko), členmi výboru
sú Mieczyslaw Kominek (Poľsko), Elisabeth

Zahraničné úspechy
23-ročný kontrabasista Roman Patkoló zožal už veľa úspechov na medzinárodných pódiách. Absolvent Divadelnej
a hudobnej univerzity v Mníchove, štipendista Nadácie Anny Sophie Mutterovej, získal
v júni t. r. v Toronte prestížnu Glenn Gould
Protégé Prize, na ktorú ho navrhol Sir André Previn, držiteľ hlavnej ceny Glenn Gould
Prize. Obaja umelci vystúpia roku 2006 na
veľkom galakoncerte v George Weston Recital Hall v Toronte, ktorý bude nahrávať aj

ROMAN PATKOLÓ

V dňoch 13. a 15. októbra v brazílskej metropole Sao Paolo úspešne
spoločne vystúpili dirigent Rastislav Štúr
s tenoristom Ľudovítom Ludhom, basistom Petrom Mikulášom a hviezdnou českou sopranistkou Evou Urbanovou ako
hostia Symfonického orchestra mesta
Sao Paolo. Na programe bola predohra
k opere B. Smetanu Predaná nevesta a kan-

Bihl (Kanada) a Sigfridur Bjornsdottir (Island). Zároveň sa konala aj externá časť,
prístupná verejnosti. Jej súčasťou bola konferencia, ktorá pojednávala o aktuálnej situácii
hudobného života v USA a koncert IAMIC.
V jeho programe odznelo s veľmi dobrým
ohlasom Kvinteto od Petra Zagara v podaní Firebird Ensemble z Bostonu.


JAKUB ČIŽMAROVIČ

CBS Radio. Vyvrcholením spoločných snáh
oboch umelcov bude premiéra Dvojkoncertu pre husle, kontrabas a orchester od Andrého Previna, ktorá je plánovaná na 19. apríla
2007 s Boston Symphony Orchestra pod taktovkou autora. Husľový part koncertu naštuduje Anne Sophie Mutterová.
Ďalším ocenením Romana Patkoló bola
prestížna Förderpreis, udeľovaná spolkom
„Freunde der Fürstenberg Classics. Cenu si
umelec prebral 23. júla v Donaueschingene.
Významným úspechom slovenského
umenia bola medzinárodná klavírna súťaž
Premio internazionale di interpretazione pianistica Giuliano Pecar v talianskej
Gorizii, ktorá sa konala 6. až 12. novembra.
Súťaž prebiehala v troch kolách a do finále
postúpilo 7 z 37 účastníkov rôznych národností.
1. cenu získal 20-ročný Jakub Čižmarovič, žiak Pavla Gililova v Kolíne nad Rýnom,
3. cenu si z tejto súťaže odniesol Laureát
minuloročnej Pražskej jari, 23-ročný Matej
Arendárik, žiak Mariána Lapšanského na
AMU v Prahe.
Čižmarovič dostal ako víťaz pozvanie na
talianske koncertné turné na budúci rok. Zároveň sa pripravuje na svoj americký debut,
ktorý by sa mal uskutočniť v júli 2006 vystúpením s Chicago Symphony Orchestra a na
Ravinia Festivale v Chicagu s Mozartovým
Koncertom pre tri klavíry.


táta A. Dvořáka Svatební košile. Sala Sao Paolo, najväčšia koncertná sieň mesta (1 500
miest), ktorá vznikla rekonštrukciou a adaptáciou bývalej železničnej stanice z 20. rokov
minulého storočia, sa stala svedkom mimoriadneho úspechu dirigenta a tria sólistov.
Orquesta Sinfonica do Estado de Sao Paolo
počíta so Štúrom ako hosťujúcim dirigentom
aj v budúcnosti.


Klaviristka Zuzana Štiastna Paulechová vystúpila 21. októbra v rámci
8. ročníka Pekinského hudobného festivalu
(15. októbra až 5. novembra) so skladbami
E. Suchoňa, J. Iršaia a R. Schumanna. Podujatie bolo súčasťou projektu „Stredoeurópskej kultúrnej platformy“, organizovaného
Kultúrnymi oddeleniami Veľvyslanectiev
Rakúska a ďalších stredoeurópskych krajín
v Pekingu, predstavili sa na ňom aj umelci
zo Slovinska a Českej republiky.


OSPRAVEDLNENIE
Pri technickom dohotovovaní
predchádzajúceho čísla Hudobného
života prišlo k zásadnej chybe. V článku
Keď rytier Christoph Willibald buchol
na stôl... (str. 33) vypadlo meno autora,
ktorým je Martin Bendik. Redakcia
a výrobca časopisu sa mu týmto, ako aj

čitateľom, ospravedlňujú.
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Tradícia a modernosť
Usporiadanie muzikologickej konferencie v rámci BHS sa stalo tradíciou.
Aj tento rok sa na jej realizáciu podujala Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy
FiFUK v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Slovenskou filharmóniou.
Téma (5. – 7. októbra), zároveň názov stretnutia bol Tradícia – inovácia – modernosť
vo vývojových premenách. Na slávnostnom
otvorení zaznela v podaní Jozefa Podhoranského (violončelo) a Ivana Gajana
(klavír) 3. časť Sonáty pre violončelo a klavír
od Frica Kafendu, jedného z prvých skladateľov, ktorí začali prinášať zmeny do hudobnej tvorby na Slovensku.
Prvý deň konferencie bol venovaný
aplikácii uvedených pojmov v kultúrnom
priestore. Ako prvý mal slovo Ľubomír
Chalupka s referátom Inovačné procesy
v slovenskej hudbe 20. storočia. Nakoľko
ide o obšírnu tému, sústredil sa hlavne na
inovačné prúdy tridsiatych a šesťdesiatych
rokov. Pojem modernosti, jeho vývin a ponímanie v priebehu rokov 1860 až 1950 na
pôde českej hudby rozobral Miroslav K.
Černý. Príspevok Inovácia, tradícia a hudobná identita, zachytávajúci aj polyštýlovosť či polyžánrovosť súčasných skladateľov,
v podaní Slavomíra Krekoviča, sa stal
predmetom zaujímavej diskusie. Akýmkoľvek otázkam sa však vyhol nasledujúci referát Pojem „tradice“ a „pokroku“ v české hudební kultuře 1945 – 1969 prostřednictvím
sémantické analýzy textů dobové hudební
publicistiky, nakoľko sa jeho autor, Petr
Macek, nezúčastnil. Na problémy kultúrnej
osvety a riadenia kultúrnych inštitúcií v regiónoch Slovenska poukázal Martin Šimčík.
Záver tematického bloku patril príspevku

Yvetty Kajanovej o trhovom mechanizme
v kultúre Tvorivosť a inovácie v modernej
populárnej hudbe v trhovom priestore.
Druhým tematickým okruhom konferencie boli inovačné procesy v historických kontextoch. Vplyvu tradície Martina Luthera na
dielo J. S. Bacha sa venoval Karol Medňanský. Pojmom novátorstva v európskej hudbe
18. storočia sa zaoberala Ingeborg Šišková. Akej inej osobnosti sa mohol venovať
hosť zo Salzburgu Thomas Hochradner,
keď nie Mozartovi? Jeho spor s Colloredom
v súvislosti s hudbou rozobral v príspevku
Colloredo versus Mozart. Katolícke osvietenstvo v Salzburgu a jeho dôsledky v hudbe. Po
ňom nasledoval referát Dariny Múdrej Repertoárové kontakty Slovenska so strednou
Európou v zrkadle hudobných zbierok z obdobia klasicizmu, orientovaný na import
a export hudobnej kultúry s prihliadnutím
na osobnosť Antona Zimmermana. Andrej
Šuba predniesol príspevok s názvom „Anleitung zum Gesange“ Franza Paula Riglera
v kontexte dobovej hudobno-historickej spisby. Estetické zmýšľanie Václava Jana Tomáška
prezentoval Miloslav Blahynka. Vplyvmi
na vývoj tanečnej hudby sa zaoberala Jana
Lengová v Postrehoch k tanečnej hudbe na
Slovensku v rokoch 1860 – 1918.
Nasledujúci blok referátov sa opäť presunul do 20. storočia a otvoril ho Lubomír
Spurný referátom Busoniho „junge Klassizität“. Na spoločné a rozdielne znaky ranej
a neskoršej tvorby Vítězslava Nováka na
ukážkach jeho komorných diel poukázala
Lenka Křupková (První a druhá moderna
Vítězslava Nováka). Malgorzata Wożna
– Stankiewicz z Krakova sa venovala tvorbe
a štýlom troch poľských skladateľov 20. storočia (T. Baird, W. Kilar, K. Meyer) Zuzana

Franjo Hvastija

SPOMIENKA

(11. 3. 1911 – 5. 9. 2005)
Tesne pred premiérou novej inscenácie Čajkovského Onegina nás navždy
opustil hlavný predstaviteľ týchto lyrických
scén z pamätnej Dombrovského inscenácie
(1952), na Slovensku naturalizovaný slovinský barytonista Franjo Hvastija.
V prvých dvoch desaťročiach existencie
súboru SND chýbala v barytónovom odbore
osobnosť, súmerateľná s veľkými protagonistami tenorového, basového či sopránového odboru. Ba ani rodiacemu sa umeleckému školstvu sa nepodarilo vyfabrikovať
barytonistov, ktorí by boli rovnocennými
partnermi Blahu, Hozu, Markova, Flögla, Bartošovej a Česányiovej. Až v piatom decéniu
20. storočia a v treťom desaťročí existencie

SND sa v súbore vyprofilovala silná dvojica
barytónových spevákov, z ktorých zhodou
okolností jeden bol Čech (E. Schütz) a druhý Slovinec Franjo Hvastija. Hoci často spolu
alternovali, ich vokálnoestetické zameranie
bolo rozdielne. Kým prvý inklinoval skôr
k českej a nemeckej opere, doménou Hvastiju bola hlavne opera talianska. Na vystihnutie predností jeho vokálneho prejavu je
najvhodnejšie citovať z hesla v Encyklopédii
dramatických umení, kde ho autor Jaroslav
Blaho charakterizuje ako speváka, ktorému
bola vlastná farebnosť materiálu, legátová
kultúra, kantiléna, vokálna elegancia a presvedčivá vysoká poloha. Hvastijove „zlaté
roky“ v SND trvali od jeho nástupu roku 1940

Martináková rozobrala štýlové orientácie
jednotlivých generácií slovenských skladateľov. Blok uzatvorili Ľudmila Červená s referátom Vplyv socio-kultúrneho prostredia
20. storočia na formovaní kompozičného
myslenia skladateľov v regiónoch, Andrea
Pelleová s príspevkom Vplyv folklorizmu
na tradičnú piesňovú kultúru Maďarov na
Slovensku a Irena Medňanská, ktorej úvaha Hudba v rodine – minulosť a súčasnosť sa
stala podnetom pre rozličné otázky.
V poslednej sekcii referátov sme sa
opäť preniesli do histórie. Marta Hulková
aplikovala pojmy tradície a modernosti na
repertoár hudobných zbierok 16. a 17. storočia. Vývoj, premeny a vklady jednotlivých
skladateľov do oblasti koncertantného štýlu
v baroku priblížil Ladislav Kačic. V príspevku Slohové proměny v době narůstajících rokokových tendencí v italské hudbě a opeře sa
Rudolf Pečman zameral na korene galantného štýlu a jeho vplyvy na dobovú tvorbu.
Na spor tradície a moderny v 17. storočí poukázala Jana Bartová na príklade Samuela
Capricorna. Recepcia idey národnej hudby
v tvorbe poľských skladateľov 20. storočia sa
odrážala v referáte Anny Nowakovej z Bydgošča. Princíp aleatoriky v slovenskej hudbe
predstavila na ukážkach z tvorby Ilju Zeljenku a Ladislava Kupkoviča Soňa Radulová.
Konferenciu uzatvorila úvaha Jozefa Cseresa s názvom Znamená v umení začiatok
modernosti koniec tradície?.
To, že tradícia, modernosť a inovačné
procesy patria k nevyčerpateľným a stále aktuálnym témam dokázali zaujímavé príspevky, podnecujúce poslucháčov k rozličným
úvahám.

Eva Planková 

do druhej polovice 50. rokov. Aj keď k jeho
profilovým úlohám patril Rossiniho Figaro,
Verdiho Rigoletto, Luna a Renato, pamätám si
ho najmä z úloh, ktoré interpretoval v rokoch
1957 – 1968, čiže ako Faminala z Gavaliera
s ružou, Georgesa Germonta z Traviaty, ľudského Sharplessa z Madame Butterfly, úlisného baróna Scarpiu z Tosky a elegantného
Marcella z Bohémy. Jeho poslednou veľkou
úlohou bol rafinovaný plebejec Gianni Schicchi. Popri – a hlavne po skončení aktívnej
speváckej činnosti Hvastija odovzdával svoje
znalosti z abecedy operného spevu mladým
adeptom ako súkromný hlasový pedagóg. Ak
by som k vyššie uvedenej charakteristike mal
ešte niečo pridať, dodal by som, že bol preň
príznačný jemne nazálny tón a celkový prejav pôsobil neobyčajne rutinérsky. Odišiel
zanechajúc len málo svedkov svojej opernej
kariéry a ešte menej spolupútnikov...
Emanuel Zuzkin 
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Organologická konferencia Ceny SOZA
v Ružomberku
V poradí 2. organologická konferencia
na Slovensku s medzinárodnou účasťou pod názvom Organárstvo v strednej
Európe – súčasnosť a perspektívy sa konala 20. a 21. októbra na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Podujatie organizovala
Pedagogická fakulta KU a Bachova spoločnosť na Slovensku s podporou kultúrnych
inštitútov veľvyslanectiev Poľska, Maďarska,
Českej republiky, Rakúska a fondu Culture
Ireland. Konferencia nadviazala na konferenciu Historické organy – úlohy pre výskum,
organárstvo, pamiatkové úrady a cirkvi (roku
2000 v Bratislave). Pozvanie prijali odborníci
z Poľska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Slovinska, Švajčiarska, Nemecka a Írska. Každý referoval o situácii v tomto odbore vo svojej krajine. Cieľom podujatia bolo
poukázať na súčasný stav organárstva, jeho
rozvoj a rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Snahou usporiadateľov bolo takisto pou-

kázať na túto, v našej spoločnosti tak zanedbávanú tematiku. Na Slovensku v podstate
organárstvo zaniklo po 2. svetovej vojne, iba
veľmi málo firiem, podnikajúcich v tejto oblasti, má u nás seriózne výsledky v opravách
a rekonštrukciách nástrojov. Tie, ktoré organy stavajú, nedisponujú dostatočnými skúsenosťami. Výsledkom je takmer vždy nástroj
s elementárnymi nedostatkami. Slovensko,
v porovnaní s bývalými krajinami východného bloku, je na tom najhoršie. V Českej
republike a Slovinsku pôsobia firmy na profesionálnej úrovni, schopné konkurovať aj
západným krajinám, aj v Poľsku a Maďarsku
je stav oveľa pozitívnejší. Ako riešiť situáciu
na Slovensku? Tejto otázke bola venovaná záverečná diskusia. Podnety na riešenie, ako aj
všetky príspevky prednášajúcich budú publikované v zborníku, ktorý roku 2006 vydá
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity.
Monika Kureková, Ružena Repaská 

Slovenský ochranný zväz autorský už
deviatykrát udeľoval výročné Ceny
SOZA. Rozhodujúcim kritériom pre udelenie sú štatistické údaje o uvádzaní hudby na
koncertoch, či jej použití v médiách. Zápis
do Zlatej knihy SOZA a Veľkú cenu SOZA
udeľuje Výbor SOZA na základe prínosu
osobnosti do hudobnej oblasti.
Veľkú cenu SOZA získal Anton Petrík
a k držiteľom zápisu do Zlatej knihy SOZA
pribudli Ľudovít Rajter a Ladislav Gerhardt. Z ostatných ocenení najúspešnejší
v oblasti vážnej hudby boli Juraj Hatrík
a Egon Krák (Turci idú), v dychovej hudbe
Jozef Baláž (Za mňa i za teba) a vo folklóre
Štefan Molota (Vrchárska krútená). Z mladých autorov bol v oblasti vážnej hudby
ocenený Peter Groll (Klavírne kvinteto/Tri
body ticha), z dychovej hudby Pavol Smolár (Luki polka) a Robert Faltus za folklórnu skladbu Hriech. Najčastejšie uvádzaným
autorom v zahraničí bol v uplynulom roku
Alexander Moyzes.
R

Burza
Predám akordeón 120 basový,
zachovalý, cena dohodou.
Tel. 02/4333 1155
Predám pianíno zn. Scholze,
plnopancier, hnedej farby.
Tel. 0910/924 727

Jonas Dainius Alexa
(23. 2. 1939 – 15. 10. 2005)
Vedenie opery a baletu Litovského
národného divadla vo Viľnuse zaslalo
partnerskej Opere SND správu o úmrtí Jonasa Alexu, ktorý na prelome osemdesiatych
a deväťdesiatych rokov pôsobil ako jej šéfdirigent.
Jonas Alexa pokračoval po ukončení Vysokej hudobnej školy vo Viľnuse v štúdiách
na leningradskom Konzervatóriu v dirigentskej triede profesora Jevgenija Mravinského.
Od roku 1965 pôsobil ako dirigent Viľnuskej
opery. V rokoch 1973-1974 študoval vo Viedni u Hansa Swarowského a v Salzburgu,
kde absolvoval dirigentskú stáž u Herberta
von Karajana. Jeho široký operný repertoár
profilovali nielen diela ruskej klasiky (Čaj-

kovského Eugen Onegin a Piková dáma,
Musorgského Boris Godunov, Borodinov
Knieža Igor, Korsakovova Cárska nevesta,
Dargomyžského Rusalka, Rubinštejnov Démon a ďalšie), ale aj vrcholné diela svetovej
opernej tvorby (okrem iných Mozartova
Figarova svadba, Verdiho Don Carlos, Wagnerove opery Blúdiaci Holanďan a Lohengrin, Pucciniho Madame Butterfly). Okrem
operných titulov sa však pravidelne venoval
aj dirigovaniu predovšetkým ruských baletných diel (napr. Čajkovského Labutie jazero,
Spiaca krásavica a Luskáčik, či Ščedrinova
Anna Karenina).
Jonas Alexa prežil svoje najplodnejšie
tvorivé roky ako šéfdirigent Štátneho akade-

mického divadla opery a baletu Litovskej republiky vo Viľnuse. Jeho dynamický tvorivý
naturel však výrazne ovplyvnil aj umelecké
formovanie operného súboru SND. Koncom
osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych
rokov tu ako dirigent naštudoval dnes už legendárnu inscenáciu Čajkovského Pikovej
dámy, zároveň sa ako novomenovaný šéfdirigent podpísal aj pod inscenáciu Mozartovho Idomenea a pod obnovené naštudovanie
Donizettiho Lucie di Lammermoor. V živej
pamäti máme aj jeho interesantnú interpretáciu Mozartovej Figarovej svadby v tvorivom tandeme s režisérom Milanom Sládkom
i Čajkovského Eugena Onegina či Offenbachove Hoffmannove poviedky.
Tvorivá osobnosť Jonasa Alexu sa významným spôsobom zapísala do dejín Opery SND.

PS 
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Jubilejné turné
World Orchestra For Peace (Svetový orchester za mier) je názov orchestra, ktorý v roku 1995 založil Sir Gerge Solti.
Nápad, spojiť do jedného telesa muzikantov rôznych krajín, dostal slávny umelec počas oslavy svojich osemdesiatych
narodenín, kedy mu príbuzní a priatelia ako prekvapenie pripravili koncert symfonického telesa, zloženého z členov
trinástich orchestrov, s ktorými maestro Solti v 80. roku života spolupracoval. Zámer nadobudol jasné kontúry až o tri roky
neskôr, pri príležitosti 50. výročia OSN, kedy Solti dirigoval svoj prvý koncert s novovzniknutým umeleckým telesom,
ktorý bol zároveň jeho posledným vystúpením so Svetovým orchestrom. Po jeho smrti na jeseň 1997 prebral taktovku
vynikajúci Valerij Gergiev. Orchester existuje dodnes a každé dva roky absolvuje koncertné turné. Do projektu sa opäť
zapojil kontrabasista Slovenskej filharmónie, Rastislav Sokol, ktorý o svojich dojmoch zo stretnutia hovorí:
„Tohto roku sme sa zišli na prelome augusta a septembra, podujatie sa nieslo
v znamení 60. výročia skončenia 2. svetovej
vojny. Keďže si orchester pripomínal aj svoje
10. výročie, neuskutočnili sa dva koncerty ako
naposledy, ale štyri, priamo na najvýznamnejších koncertných pódiách sveta. Začali sme
v Londýne – tam sme celý program naštudovali. Prvý koncert sa konal v Royal Albert
Hall, kde prišlo až 6000 ľudí, nasledoval koncert v Berlíne, vo Veľkej sále konzervatória
v Moskve, a napokon v Pekingu.
Dramaturgiu programu tvorili Rossiniho
predohra k opere Wilhelm Tell, Debussyho
Faunovo popoludnie, skladba od známeho
dirigenta a skladateľa Esa–Pekka Salonena
Helix, ktorá zaznamenala veľký úspech, ďalej
Wagnerova predohra k opere Majstri speváci
norimberskí, a Šeherezáda Rimskeho–Korsakova. Zaujímavosťou bolo, že v každej zo
šiestich skladieb (aj s prídavkom) sa striedali
jednotliví koncertní majstri. Napríklad pri
Šeherezáde to bol koncertný majster viedenských filharmonikov Rainer Küchl...“

K umeleckej úrovni koncertov
„Väčšinou sú do programu zaradené symfonické diela a predohry, sólové koncerty
sa v rámci projektu ešte neuvádzali. Príležitosť sólovo sa uplatniť majú v skladbách
jednotliví hráči. Umelecká stránka celého
orchestra, vrátane sólových vstupov, bola

na vysokej úrovni, čo potvrdili vynikajúce
kritiky a priaznivý ohlas obecenstva. Aj sám
Gergiev, ktorý diriguje renomované svetové
telesá, ocenil sýty zvuk orchestra, a zároveň
zanietenosť všetkých jeho členov.“

Organizovanie projektu
„Vedenie sa oficiálne zvykne kontaktovať
s jednotlivými hráčmi niekoľko mesiacov
pred projektom, aby si potvrdilo vzájomné
termíny. Nie vždy sa môžu všetci zúčastniť
v danom čase, preto obsadenie orchestra nebýva celkom rovnaké, tým pádom pribúdajú
i noví členovia. V období medzi jednotlivými projektmi sa oficiálne nestretávame, no
kontakty medzi hráčmi pretrvávajú. Riaditeľom orchestra je londýnsky manažér Charles
Kaye, ktorý vynikajúco zabezpečil organizačnú stránku podujatia. Tohtoročné stretnutie s naštudovaním a štyrmi koncertmi trvalo
jedenásť dní. Najskôr sme absolvovali šesť
skúšok, potom sa uskutočnil prvý koncert
v Londýne, po ňom sme odcestovali do Berlína, nasledoval deň voľna, po ktorom sme
sa presunuli do Moskvy, a napokon prišiel
odlet do Pekingu, kde sa uskutočnil posledný z plánovaných koncertov. Mali sme možnosť hrať v úžasných koncertných sieňach.
Mne ako interpretovi najviac vyhovovala sála
v sídle Berlínskej filharmónie s priestranným
pódiom, ktoré dokážu oceniť najmä kontrabasisti so svojimi veľkými nástrojmi. Hráči

Želka Gaburová

SPOMIENKA

(4. 7. 1913 – 21. 10. 2005)
Koncom októbra sa rodina, početní
priatelia z Bratislavy aj z Oravy rozlúčili na Martinskom cintoríne v Bratislave
s Angelou Gaburovou – našou dobrou
a láskavou pani Želkou. Bola pamätníčkou
mnohých udalostí v slovenskej kultúre, najmä hudobnej, ich dokumentaristkou, rozprávačkou a pomocníčkou každého, kto stál
o láskavé slovo, jej pomoc a radu.
Rodáčka z Dolného Kubína po stredoškolských štúdiách absolvovala FiFUK (dejiny umenia so zameraním na hudbu). Pre
zdravotné problémy pedagogickú činnosť
po pár rokoch zanechala a od polovice štyridsiatych rokov pracovala na hudobnom

oddelení bývalého Povereníctva školstva,
vied a umení. Tu bola organizačnou pracovníčkou a realizátorkou mnohých dobrých
dramaturgických plánov, činov, udalostí
i zrodu profesionálnych hudobných inštitúcií (SF, SĽUK, VŠMU a i.). Spoznala pritom
veľa významných ľudí kultúry – o. i. Václava
Talicha, ktorého spomínala do konca života.
Bola zrkadlom najmenej päťdesiatročnej histórie slovenskej hudby, jej skladateľských, interpretačných a muzikologických osobností,
zákrut i víťazstiev.
Po nútenom odchode z Povereníctva
kultúry pracovala, až do odchodu na dôchodok, na Zväze slovenských skladateľov

pohodlne vidia na dirigenta a akustika sály je
natoľko vycizelovaná, že každý dobre počuje
nielen seba, ale aj kompaktný zvuk celého
orchestra. Hrali sme na požičaných kontrabasoch, nakoľko ich transport by bol nákladný.
Najkvalitnejšie nástroje sme mali v Berlíne.
Z minulých stretnutí sme dostali CD s live
nahrávkou z koncertov, a predpokladám, že
tak bude aj tento rok. Manažér Kaye už tiež
hovoril o budúcom projekte, ktorý by sa mal
uskutočniť v New Yorku na bode Zero.“

Akí hráči sú členmi orchestra...
„Orchester tvoria hráči renomovaných európskych a amerických orchestrov vrátane
Viedenskej, Berlínskej a Londýnskej filharmónie, či telies z Chicaga a New Yorku.
Na tohtoročnom stretnutí sa v skupine prvých huslí zišlo dvanásť koncertných majstrov. (Zaujímavé bolo, že piati z nich mali
stradivárky.) Do tohto orchestra sa konkurzy
nerobia, všetko sa odvíja od výberu dirigenta, prípadne od osobných referencií. Ja som
sa napríklad do telesa dostal na odoporúčanie kolegu z Českej filharmónie.
Čo dodať na záver? Jubilejné turné Svetového orchestra za mier sa skončilo, a nám
účastníkom zostali krásne spomienky i dobrý pocit z úspešných koncertov. Zároveň
môžeme dúfať, že o ďalšie dva roky sa stretneme znovu...“
Pripravila Eva Planková 

(1958-1977) – na referáte dokumentácie
a zahraničných stykov.
Želka Gaburová okrem hudby nadovšetko milovala svoju rodnú Oravu, jej
históriu a kultúrny odkaz. Z posledných
síl sa v polovici augusta na Oravu ešte raz
vybrala. A hoci už bola slabá, nič ju neodradilo od rozlúčky s milovanými Roháčmi
a celým rodným krajom. Potom začalo jej
pomalé uhasínanie... Želka Gaburová bola
svedkom mnohých udalostí a osobností
Slovenska. Silná duchom prežila bohatý
a čistý život. Akoby celou svojou podstatou patrila našej národnej histórii, ktorú
zaznamenávala aj do svojho legendárneho pamätníka...

Terézia Ursínyová 
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V centre pozornosti akordeón
V povedomí verejnosti sa v posledných
rokoch etabluje nová – možno profesionálna – v každom prípade však presnejšia
predstava o modernej akordeónovej kultúre.
V Bratislave, v Dunajskej Strede, Orechovej
Potôni a v maďarskom Móri sa o tom mohlo
presvedčiť vyše 1200 poslucháčov, ktorí navštívili koncerty Medzinárodného akordeónového festivalu.
V jeho dramaturgii bola rovnako zastúpená oblasť sólovej a komornej umeleckej,
populárnej a ľudovej hudby, ako aj virtuózneho jazzu a varieté. Hneď po úvodných
koncertoch bolo zrejmé, že spoločným menovateľom programov bola rozhodne ich
vysoká umelecká úroveň.
Na koncerte v Koncertnej sieni bratislavského Konzervatória sa 6. októbra publiku predstavili Regina Strokosz-Michalak
(klavír) a Marcin Wyrostek (akordeón)
z Hudobnej akadémie K. Szymanowského
v Katoviciach. Kým cieľom R. Michalakovej
(v programe Chopin a Rachmaninov) bolo
umelecké stvárnenie, analýza diel, víťaz
Medzinárodnej súťaže akordeónistov pre
zábavnú hudbu a jazz Konfrontacje Czestochowa, Marcin Wyrostek, sa predstavil ako
talentovaný, mnohostranný, technicky disponovaný, citlivý muzikant so zmyslom pre
detail a dynamickú koncepciu (Bach, Vivaldi, Semionov, Belošickij, Derbienko,Galiano,
Wyrostek). Svoje kvality potvrdil aj na polorecitáloch v Dunajskej Strede a Móri (8. a 12.
októbra).
Prekvapením pre usporiadateľov bolo
nadšenie, s akým prijalo obecenstvo vo
Veľkej sále dunajskostredskej radnice vystúpenie víťaza Medzinárodnej akordeónovej
súťaže v Klingenthali Nika Kumpuvaaru
z Fínska (8.októbra Dunajská Streda a 11.
októbra Mór). Jeho polorecitál bol zostave-

ný z diel súčasných skladateľov (Torres, Aho,
Haapamäki, Nevanlinna, Ligeti), s ktorými
v máji tohto roku bodoval na najrenomovanejšej súťaži sveta. Kumpuvaara priam žije
so svojim nástrojom, pozná všetky tajomstvá
kultivovanej tónotvorby. Rafinované finesy
vedenia mechu a čistota prstovej techniky sú
súčasťou jeho zrelého umeleckého prejavu.
Pozná adekvátnu mieru výrazových efektov
a dávkuje ich v presnej, vkusnej a dokonale
vypracovanej podobe.
V Orechovej Potôni a na koncerte víťazov Medzinárodnej interpretačnej súťaže
COUPE JEUNESSE (organizovanej ako súčasť
MAF pod patronátom C.I.A. IMC UNESCO)
sa už tradične hráva pre publikum. Platí tu
iba jediná podmienka: nespochybniteľná interpretačná kvalita bez ohľadu na žáner.
V tomto duchu sa 10. októbra na koncertoch predstavil detský súbor Teuferlmusi z Rakúskeho Breitenfurtu, ktorý ponúkol
výber piesní a tancov z Dolného Rakúska
v štýlovo upravenej podobe. Bratislavské
kvinteto Akordeón je slovenskému publiku
dôverne známe. Jeho vystúpenia sú živým
dôkazom opodstatnenosti a zmysluplnosti základného umeleckého vzdelávania na
ZUŠ. Súbor, ktorého členmi sú odchovanci
nestoriek bratislavskej akordeónovej školy,
Marty Szőkeovej, Viery Fickerovej a Viery
Hlaváčkovej, svojim koncertom dokázal, že
muzicírovanie pre radosť naďalej zostáva základom našich hudobných tradícií.
Akordeónová trieda na Vysokej hudobnej škole Hannsa Eislera v Berlíne patrí medzi najstaršie a najúspešnejšie v Nemecku
na MAF 2005 ju reprezentovali Valentin
Butt a Elena Lutz. Na koncertoch (7. októbra Dunajská Streda a 12. októbra Mór)
sa predstavili programom z diel Bacha, Vivaldiho, Zubického, Angelisa, Semionova, Rach-

Reminiscencia na Festival Viliama Figuša – Bystrého
Zborové dianie na Slovensku nie je
až také bohaté na festivaly, koncertnú
činnosť, vystúpenia, či konfrontáciu špičkových domácich i zahraničných vokálnych
telies, ako by sa zdalo. Myšlienka vytvoriť
popri niekoľkých existujúcich podujatiach
v Banskej Bystrici celoslovenský zborový
festival s medzinárodnou účasťou sa preto
stretla s kladným ohlasom.
Tohtoročný XXVII. Festival Viliama Figuša Bystrého bol opäť dramaturgicky pestrý, čo potvrdí aj prehľadný bulletin. Ten
zároveň obsahuje spomienku na už nežijúce osobnosti zborového dirigovania, Petra
Hradila a Tibora Sedlického, ktorý formoval podobu podujatia už od jeho vzniku.
Päťdňový festival otvorilo vystúpenie
dvoch banskobystrických vokálnych te-

lies Konzervatória Jána Levoslava Bellu pod
vedením dirigentiek Kataríny Koreňovej
a Miroslavy Matisovej v aule Ekonomickej fakulty UMB. Súčasťou festivalu bol aj
hudobno – pedagogický seminár, venovaný
osobnostiam hudobného života.
V rámci programu zaznela kantáta Ľubomíra Rašiho Requiem aeternam, venovaná
750. výročiu mesta Banská Bystrica. Účinkoval Orchester Konzervatória J. L. Bellu,
spevácky zbor Mladosť a Spevácky zbor J.
Cikkera pri UMB.
Nemenej zaujímavým bol aj seminár, venovaný koncepcii intonačnej metódy a relatívnej solmizácii Z. Kodálya v podmienkach
základného školstva európskych krajín.
Festivalové koncerty, na ktorých sa predstavili miešaný Spevácky zbor Konzerva-

maninova, Ganzera a Bolla. Butt je typom
výrazovo umierneného hráča, so zmyslom
pre vernosť interpretácie, pričom mu nie
je cudzí ani muzikantský vtip a šarm. Elena
Lutzová je vyspelou hudobníčkou, disponujúcou širokým arzenálom technických riešení v oblasti mechovej techniky. Jej ricochety
a bellows shake učarovali aj najnáročnejším
„fajnšmekrom“. Za svoje doterajšie študijné
a koncertné úspechy obdržala Mimoriadnu
cenu festivalového výboru. Marcin Wyrostek
si odniesol Cenu médií a Niko Kumpuvaara pozvanie na koncertné turné v sezóne
2006/2007
Ako výraz starostivosti o mladé talenty
ponúka Kuratórium Medzinárodnej interpretačnej súťaže COUPE JEUNESSE víťazovi
samostatný koncert na festivale v nasledujúcom roku. 11. októbra sa tak v koncertnej
sieni Starého obecného domu v Móri predstavil Rafal Luć z Poľska v programe z diel
Ganzera, Angelisa a Scarlattiho.
Profesionálnym garantom 15. medzinárodného akordeónového festivalu 2005 bolo FIA – Kruh priateľov medzinárodných
akordeónových súťaží v Klingenthali, ktorý
zastupoval na festivale jeho predseda Jürgen Ganzer z Nemecka. Patronát prevzali
Ministerstvá kultúry SR a Maďarska. Festival
podporili: Veľvyslanectvo SRN, Veľvyslanectvo a Ministerstvo zahraničných vecí Fínska,
Rakúske kultúrne fórum, Poľský inštitút, námestník primátora mesta Dunajská Streda
Fridrich Nagy, starosta obce Orechová Potôň
Vincent Lelkes a Konzervatórium v Bratislave. Pedagógmi Majstrovských kurzov boli
Joachim Pichura, Poľsko, Gudrun Wallová,
Nemecko, Antonín Dvořák, Česká republika.
Umeleckým riaditeľom MAF 2005 bol Tibor
Rácz.
Dana Šustáková 

tória Z. Kodálya z Debrecína, Collegium
iuvenium z Českého Těšína a domáce vokálne telesá Geronimo, Collegium cantus, Hron, a Mladosť, tvorili významnú
časť podujatia.
Aj na tohtoročnom festivale sa uskutočnila súťaž miešaných speváckych zborov,
ktorej sa zúčastnili zbory z Debrecína, Báču
a Selenče, Českého Těšína, Olomouca, Trenčína a Spišskej Novej Vsi. Porota v zložení E.
Šarayová – Kováčová, I. Bázlik, M. Pazúrik, J.
Leporis, K. Koreňová určila za jednoznačného víťaza spevácky zbor Ateneo z Univerzity Palackého v Olomouci. Publikum tradične
potešil koncert detských speváckych zborov
z Banskej Bystrice, Rimavskej Soboty a z Přelouče. Vyvrcholením festivalu bol večerný
galakoncert súťažiacich miešaných speváckych zborov.
Milan Pazúrik 
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Hudba a počítač na ZUŠ
Príchod IKT do rôznych oblastí hudobného života prináša nové možnosti v hudobnom vyjadrovaní. V súčasnej
dobe možno pozorovať enormný nárast produkcie najmä nonartificiálnej hudby, často
s prevahou intuitívneho konania nad vedomými postupmi a dominanciou technickej
zdatnosti potláčajúcou hudobné vzdelanie.
V mnohých prípadoch sa stáva sporná otázka umeleckej, či estetickej hodnoty takéhoto
diela. Hoci je hudobné umenie naklonené
potrebe slobody a originality, v konečnom
dôsledku ide vždy o uvedomelý (alebo podvedomý) proces, založený na pevných a nemenných hudobných zákonitostiach.
Potreba korigovať takýto vývoj podnecuje inštitúcie, zamerané na vzdelávanie v hudbe, reagovať na vývoj, prispôsobovať sa dobe
a hľadať vhodné kompromisy. Ich prvoradým poslaním však zostáva snaha o zachovanie statusu hudobne vzdelaného človeka.
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého v Topoľčanoch ako prvá na Slovensku
získala v marci 2005 oprávnenie Ministerstva
školstva SR vyučovať predmet zameraný na
vzdelávanie v oblasti hudby s využitím počítača a hudobného softvéru. Dĺžka štúdia
s názvom Hudba a počítač je stanovená na
tri roky (prvý ročník už prebieha) a veková
hranica uchádzačov je 14 rokov. Projekt vzni-

kol v spolupráci s Katedrou hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s perspektívou pre ďalší
rozvoj vzdelávania v tejto oblasti.
Predchodca nového predmetu, Hra na
keyboarde, predstavuje základný stupeň
vzdelávania v hudbe s využitím hudobných
technológií, z technického hľadiska však
skrýva určité obmedzenia kreativity žiaka.
Hudba a počítač tvorí istú formu jeho nadstavby, resp. ďalšieho variantu výučby, kde
bude študent figurovať nielen ako interpret,
sprevádzaný a dotváraný „schopnosťami
elektronického nástroja“, ale aj ako plnohodnotný tvorca a koordinátor svojho hudobného produktu.
Umelecká škola v Topoľčanoch ponúka
tri základné programy štúdia, zohľadňujúce
počiatočné schopnosti a vedomosti uchádzača (žiak hrajúci na klávesový nástroj, iný
nástroj a žiak bez hudobného vzdelania).
V rámci príslušného programu bude súčasťou predmetu i výučba základov hudobnej
teórie a interpretácia s využitím elektronického klávesového nástroja.
Študijný program sa snaží o prepojenie
súčasných trendov s tradíciou doterajšieho
hudobného vzdelávania. Náplňou predmetu je získanie zručností v práci s hudobným
softvérom a elektronickým klávesovým ná-

REAGUJETE

Tak ako je to vlastne?
Medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos bol v roku 2003 spojený
s charakteristickým incidentom. Asi by som
na začiatok mal pripomenúť, že festival
vznikol po revolúcii 1989 vďaka iniciatíve
skladateľov Romana Bergera a Ilju Zeljenku, a že po prvom ročníku v roku 1991 som
kritizoval jeho úzko generačné zameranie,
v dôsledku čoho som sa dostal do festivalového výboru a v priebehu nasledujúceho roku
som začal pôsobiť ako jeho predseda až do
roku 1998, kedy som sa pre názorové nezhody s niektorými kolegami vo výbore funkcie
vzdal. Toto obdobie festivalu, napriek nepriaznivej politickej situácii u nás, prinieslo
výrazné medzinárodné uznanie. Nezhody,
ktoré pokračovali aj po mojom odchode,
viedli k tomu, že v roku 2003 bola príprava
nového ročníka ohrozená. Vedenie Spolku
slovenských skladateľov a Hudobného centra ma požiadalo prijať členstvo v novom
výbore. Prijal som ho s tým, že nebude spojené s podmienkou neuvádzania mojich vlastných diel. Podmienku som vyslovil na základe svojich dovtedajších skúseností – po roku
1980 som ako skladateľ, orientovaný na

“nevhodné” umelecké smery, nemal prístup
na koncertné pódiá, po roku 1990 sa komusi
nevidelo, že moje skladby sa začínajú hrať
zrejme príliš často. Dramaturgia úvodného
koncertu festivalu v roku 2003 vyžadovala
10-15 minút trvajúcu orchestrálnu skladbu
a po tejto stránke moja 6. symfónia vyhovovala. Odznela v podaní orchestra Slovenskej
filharmónie pod taktovkou Zsolta Nagya.
Pripomínam, že od roku 1991 až dovtedy na
programe festivalu žiadna moja orchestrálna skladba nebola. Preto som na zaradení
do programu trval.
Reakcia bola okamžitá. V denníku SME
vyšiel článok, v ktorom Peter Breiner vyslovil
pochybnosti o etike ľudí, ktorí pracovali vo
festivalovom výbore, konkrétne J. Beneša, I.
Paríka a mňa. Dvaja napadnutí už v priebehu uplynulého roka zomreli. Nikto dnes nepopiera, že ich dielo reprezentuje slovenskú
hudobnú kultúru. Ja zatiaľ ešte žijem, a v
dôsledku tejto kritiky som opäť ukončil svoju
prácu vo festivalovom výbore.
O to zaujímavejšie pre mňa bolo prečítať si v tlači správu o tom, že členom festivalového výboru BHS sa stal skladateľ

strojom so zameraním na MIDI komunikáciu a audio záznam, a zároveň nadobudnutie
základných schopností pre vizuálne spracovanie hudobného materiálu s využitím notačného softvéru. Na druhej strane obsahuje
osvojenie si základných hudobnoteoretických vedomostí a praktických zručností so
špecializáciou na oblasť hudobnej kompozície orientovanej na nonartificiálnu hudbu.
Dôraz sa bude klásť nielen na rozvíjanie hudobnej kreativity v oblasti hudobnej tvorby,
hudobného cítenia a hudobného vnímania
žiaka, ale aj rozvoj motorických zručností
v práci s elektronickým klávesovým nástrojom.
Predmet Hudba a počítač, vyžadujúci
vysoký stupeň percepcie, aktivity a tvorivého i technického myslenia, dáva v spojení
s technickými prednosťami softvérov hudobného zamerania široké možnosti tematického záberu, pričom ponúka i príležitosti
pre overenie alternatívnych pedagogických
postupov.
Možno predpokladať, že táto u nás zatiaľ ojedinelá oblasť vzdelávania v hudbe si
čoskoro nájde svoje pevné miesto a vzbudí
záujem k hudobnému poznávaniu ďalších
záujemcov z radov začiatočníkov ako aj pedagógov umeleckého školstva.
Peter Vlčko 

Vladimír Godár. Netreba zdôrazňovať,
že Godára s Breinerom spája dlhoročné
priateľstvo, veď boli spolužiakmi na VŠMU
práve vtedy, keď sa moje skladby vyraďovali z programov z ideologických dôvodov.
A potom vyšiel program tohoročných BHS,
kde sa síce súčasná hudba takmer vôbec
nehrá, ale diela týchto dvoch priateľov sú
na programe jedného z koncertov. Tak
ako je to vlastne s tou etikou? Nech si len
Peter Breiner prečíta, akým nevyberaným
spôsobom hodnotil vtedy fakt, že skladba
člena festivalového výboru znie na koncerte. Vladimír Godár ma dnes pri stretnutí nepozdraví. A čo teraz? Veď Bratislavské
hudobné slávnosti sa konajú takisto za
štátne peniaze ako Melos-Étos. Azda to,
čo platí pre jedného, malo by platiť aj pre
druhého. Alebo nie? V tom prípade čakám
od Petra Breinera vysvetlenie. Bolo by logické, aby teraz rovnako hrubo napadol
svojho priateľa Godára, ale aj seba, veď je
sám dirigentom tohto koncertu. Ak ho nenapadne, mal by sa ospravedlniť za to, čo
pred dvoma rokmi napísal na Benešovu,
Paríkovu a moju adresu. Predpokladám,
že neurobí ani jedno, ani druhé. Ako v tom
prípade možno nazvať jeho konanie?
Vladimír Bokes 
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Lucia Koňakovská

skladateľka
hudobná skladateľka

Údaje o pôsobení, či drobné osobné
úspechy nepovažuje za smerodajné
a nezvykne ich uvádzať, keďže nemajú dopad na konkrétnu skladateľskú aktivitu.
 Čo ťa priviedlo k štúdiu kompozície?
Pokiaľ sa dobre pamätám, skladateľkou
som chcela byť vždy. V detstve som bola
presvedčená, že najskôr musím dokonale
ovládať hru na klavíri a až potom môžem
komponovať. Cvičenie cudzích skladieb, ktoré nekorešpondovali s mojím vnútrom, však
pre mňa znamenalo veľké utrpenie. Ani táto
skutočnosť ma ale neodradila od toho, aby
som sa odhodlala ísť na prijímacie skúšky
z klavíra na konzervatórium, kde som v úžase zistila, že kompozíciu možno študovať
aj samostatne. Mimochodom, na klavír ma
nezobrali – bola som snáď najhoršia z hrajúcich uchádzačov. Dodnes sa zabávam na
svojej vtedajšej trúfalosti...
 Študovala si na konzervatóriu u Petra Martinčeka, potom určitý čas na VŠMU
u Jozefa Sixtu a absolvovala si na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede
Vladimíra Godára. Čím sa odlišoval ich
pedagogický prístup a do akej miery ťa
ovplyvnili v ďalšom formovaní?
Musím povedať, že Peter Martinček sa
dobre vyznal v mojej psychike. Dokázal
presne odhadnúť, kedy mi má poskytnúť
čas a kedy ma musí posunúť vpred. Vždy mi
dával stručné a koncentrované informácie.
Jozef Sixta bol jeho presným opakom. Na hodinách hovoril veľmi málo. Zaujímavé bolo,
že na vlastných skladbách mi demonštroval
svoje kompozičné myslenie, dokonca som
bola priamo účastná na jeho kompozičných
procesoch. Náš vzťah pedagóga a študenta
bol v dôsledku jeho neľahkej situácie zložitý,
ale som presvedčená, že na jeho hodinách
som napriek tomu veľa získala. Keď sa moje
štúdium na VŠMU ocitlo v kríze, vyhľadala som Vladimíra Godára, ktorý mi spolu s
Ladislavom Burlasom ponúkol alternatívu
dokončiť štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Prestup na akadémiu vnímam
ako rozhodujúci krok, ktorý mi priniesol
pozitívne výsledky. Vladimír Godár pre mňa
predstavuje jednu z najsilnejších osobností
v hudobnom živote. Má mimoriadnu schopnosť verbalizovať skryté javy a súvislosti
v hudbe. Pomohol mi znovu získať rovnováhu a nadhľad nad konfliktmi skladateľského
sveta.
 Si členkou občianskeho združenia
SOOZVUK, orientujúceho sa na súčasné
hudobné umenie. Zdôrazňujete, že ste
jednotlivci s rôznymi štýlovo – estetickými východiskami a cieľmi. Napriek

tomu musí medzi vami existovať určitý
jednotiaci prvok...
SOOZVUK vznikol na základe potreby
sebarealizácie mladých skladateľov a umelcov. Staršia generácia hudobných skladateľov už má vytvorený priestor s vlastnými
pravidlami hry, v ktorom mladí skladatelia
iba s ťažkosťami nachádzajú miesto. So spolutvorcami myšlienky (Peter Groll, Boško
Milakovič, Marián Lejava a Lucia Papanetzová) sme sa skontaktovali na VŠMU, pričom
s niektorými sa poznáme ešte z čias konzervatória. Neskôr sa pridali arménska skladateľka Karine Sarkisian, a mladá dirigentka
Zuzana Žňavová. Hoci máme rozličné názory na umenie i rozdielny vkus a každý
z nás sa realizuje v určitej oblasti, spojila
nás idea vytvoriť platformu pre mladých
skladateľov so samostatnou organizáciou.
 Členstvo v SOOZVUK-u je dokonca podmienené vekovým limitom 20
– 35 rokov...
V prvom rade tu ide o zdôraznenie tej
myšlienky, že združenie je určené mladej
generácii. Takmer všetci sa už pomaly blížime k hornej hranici, ktorá nás ako memento upozorňuje, že prichádzajú ďalší mladí
a tí sa stanú našimi pokračovateľmi.
 Hovorme o tvojej kompozičnej
tvorbe. Píšeš skladby vokálne aj inštrumentálne. Aké sú tvoje tvorivé východiská?
Ťažko sa dokážem sama štýlovo charakterizovať. Takisto nemám vyhranený názor
na to, či som vokálna alebo inštrumentálna skladateľka. Ide o rôzne techniky a ja
jednoducho vnímam každú novú skladbu
ako výzvu. Musím sa však priznať, že rôzne
súvislosti v mojom hudobnom myslení pozorujem až dodatočne. Aj keď na vonkajšie
vplyvy príliš neverím, myslím, že mojím
východiskom je skôr jednohlas a vokálnomelodické postupy. Celé detstvo na mňa
pôsobili predovšetkým špecifiká kostolnej
hudby, napríklad nedodržiavanie pravidelného pulzu, či úzky ambitus chorálových nápevov. Z hľadiska zvukovosti uprednostňujem
„čisté“ farby, nerada ich kombinujem za účelom plného zvuku. Priťahuje ma nevypovedaná harmónia, naznačená iba jednohlasom
– ojedinelý akustický tón ako potencionálny
nosič celého hudobného procesu.
 Ktoré zo svojich doterajších skladieb si najviac ceníš?
Ťažko povedať, vždy mám v myšlienkach
najmä tú poslednú. Komponovanie vnímam
ako proces neustáleho vyvíjania, zdokonaľovania sa a ako cestu, na ktorej som ešte nedosiahla svoj štandard „samozrejmosti“ a dúfam, že ho tak skoro ani nedosiahnem. Každá
duchovná činnosť by mala byť o prekonávaní
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vlastného stropu. Sama viem, kedy sa mi to
darí viac a kedy menej. Ak mám byť úprimná,
často som spokojná práve s tými hudobnými
riešeniami, ktoré sú „najtichšie“ prijaté.
 Berieš si inšpiráciu aj v tvorbe
iných skladateľov, prípadne aj v zmysle
určitého vzoru?
Skladateľský vzor v zmysle ideálu, ku
ktorému by som sa chcela priblížiť, nemám,
keďže si nechcem stanovovať podobné latky.
Mám rada veľa druhov a žánrov hudby, postupom času si ich obľubujem stále viac. Ak
však zostanem pri skladateľoch notovanej
akustickej hudby, bez akéhokoľvek obmedzenia by som mohla počúvať D. Šostakoviča. Považujem ho za najúprimnejšieho skladateľa 20. storočia, to však neznamená, že
ostatní úprimní nie sú.
 Okrem komponovania sa aktívne
venuješ aj interpretačnej činnosti. Si

Foto P. Šimčisko

napríklad členkou Speváckeho zboru
mesta Bratislavy...
Domnievam sa, že je prínosom, keď sa
skladateľ stáva zároveň interpretom. Tak totiž
nadobúda priamy kontakt so živou hudbou.
Mne osobne táto činnosť prináša obrovský
zážitok a obohatenie. Teší ma pocit, že môžem byť priamou účastníčkou interpretácie
diel, neraz v spolupráci s významnými umelcami. Spevácky zbor pre mňa zároveň predstavuje médium, cez ktoré sa zoznamujem
s kľúčovými dielami vokálnej i vokálno – inštrumentálnej tvorby.
 Na ostatnom vianočnom koncerte uviedol tento zbor premiéru tvojej
skladby Salutatio B. Mariae Virginis. Dirigent Ladislav Holásek sa na jej adresu
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vyjadroval veľmi uznanlivo. Ako si to
vnímala ?
Po každom premiérovom uvedení diela sa pripisujú zásluhy najmä jeho autorovi
a zabúda sa, že bez interpreta by zostalo iba
v podobe nemej partitúry. Ladislav Holásek
je dirigentom, ktorý sa s neobyčajnou láskou
a chuťou venuje prezentácii súčasnej slovenskej tvorby, čo v dnešnej dobe znie tak trochu
ako mýtus. Veľmi si vážim, že dirigent, ktorý sa
počas svojho dlhoročného pôsobenia stretol
s množstvom zborovej tvorby, pristupoval od
samého začiatku k mojej skladbe pozitívne.
Spolupráca mladého skladateľa s ústretovými
interpretmi je jednoducho nezaplatiteľná.
 Do akej miery vplývajú tvoje interpretačné skúsenosti na kompozičnú

tvorbu, keďže tvoje skladby sú na predvedenie pomerne náročné?
Priznám sa, že neustále mám na pamäti
interpreta a jeho možnosti. Paradoxne, čím
viac sa na to sústredím, tým ťažšie a zložitejšie postupy zvolím. Popritom som vždy
presvedčená, že sa chystám použiť to najjednoduchšie riešenie. Súhlasím však s tým, že
moje skladby sú komplikované z hľadiska
rytmu, súhry, napätia a celkového ťahu.
 Obecenstvo však reaguje priaznivo...
Vkus publika je nevyspytateľný, záleží
od jeho sympatií. Pre mňa osobne je niekedy záhadou schopnosť poslucháča prijímať
náročné hudobné celky. Sama pri tom často
zlyhávam...

 Čo očakávaš od budúcnosti?
V prvom rade nebyť závislá od spoločenskej situácie a, ako hovorí moje heslo, „pomaly všetko stihnúť“, čiže prácu, zbieranie
vedomostí i každodenné radosti. Je mnoho
skladieb, ktoré som si sľúbila vytvoriť, no
v zmysle svojho hesla som voči sebe časovo veľkorysá. Na každú skladbu, ktorú ešte
napíšem, sa už teším, o zatiaľ neexistujúcej
tvorbe však v predstihu básniť nechcem,
nakoľko s tým nemám dobré skúsenosti.
V oblasti hudobnej kultúry by som sa chcela
angažovať aj ako organizátor, keďže sa mi vytváranie príležitostí a priestoru pre umelcov
javí ako perspektívne.

Pripravila Eva Planková 

Lúčnica zabodovala v Nórsku
V dňoch 30. augusta až 5. septembra absolvoval spevácky zbor Lúčnica so svojou umeleckou vedúcou a dirigentkou Elenou Matušovou zahraničný zájazd
do Nórska. Najskôr sa 31. augusta úspešne
predstavil pred zástupcami diplomatických
misií rôznych krajín na celovečernom koncerte, organizovanom Veľvyslanectvom SR
v Oslo pri príležitosti osláv Dňa Ústavy SR,

s programom zostaveným prevažne z úprav
slovenských ľudových piesní.
Z hlavného mesta sa speváci presunuli
do malebného Bergenu, kde ich čakala účasť
na 1. ročníku Griegovej medzinárodnej súťaže speváckych zborov. Lúčnica sa uchádzala
o víťazstvo v kategóriách svetskej a folklórnej
hudby. Hoci v programe odznelo aj niekoľko skladieb svetových autorov, ťažisko dramaturgie vystúpení bolo na
slovenskej zborovej tvorbe.
V oboch kategóriách sa
zbor umiestnil na druhom
mieste, ktoré riaditeľ súboru Pavol Čorej spolu s
dirigentkou hodnotia pozitívne už z toho dôvodu, že
Lúčnici konkurovali spevácke zbory z krajín s vysoko rozvinutou kultúrou
zborového spevu, ako sú
napríklad Estónsko, Rusko,
Grécko, Rumunsko či Litva.
Päťčlenná medzinárodná
porota (Čína, Nórsko, Ma-

ďarsko, Kanada, Litva) zložená z vokálnych
pedagógov a zborových dirigentov okrem
toho vybrala lúčničiarov do skupiny šiestich
najlepších zborov z celkového počtu 26 zúčastnených, ktoré týmto dostali možnosť zúčastniť sa súťaže o „Grieg Grand Prix“. Tu sa
umiestnili na úspešnej tretej priečke.
Lúčnica sa zároveň prezentovala na
sprievodných podujatiach festivalu, medzi
ktoré patrili samostatný à capella koncert
sakrálnej hudby v jednom z najväčších kostolov v Bergene – Johanneskirken, spoločné
spievanie všetkých účastníkov súťaže v rámci otváracieho a záverečného ceremoniálu,
a napokon spoluúčinkovanie na uvedení
Rekviem W. A. Mozarta s členmi ostatných
zborov (približne 300 spevákov), filharmonikmi z Oslo a medzinárodnými sólistami
pod taktovkou temperamentnej nórskej dirigentky Anne Randine – Overby.
Dôsledná príprava speváckeho zboru
pod vedením Eleny Matušovej sa nepochybne vyplatila: bilancia siedmich úspešných vystúpení v priebehu šiestich dní nepotrebuje
ďalšie komentáre.
EP 

Hudba Trnave
– je názov malého festivalu umenia,
ktorý už po tretí raz hostil (21. – 23. októbra) v atraktívnych historických priestoroch mesta (v Synagóge, v Galérii Jána Koniarika, v dolnokrupianskom Kaštieli) výtvarné
a hudobné umenie. Autor myšlienky a umelecký riaditeľ podujatia, Ján Slávik, podporený vedením mesta Trnava a hlavným organizátorom, agentúrou Slovkoncert, zvolili
ako tematickú náplň a motto tohtoročného
festivalu Poctu husliam. V programoch troch
koncertov sa striedali protagonisti tohto ná-

stroja: okrem „klasikov“ Stanislava Muchu,
Františka Töröka a Moyzesovho kvarteta dostal priestor výrazne talentovaný žiak
trnavskej ZUŠ M. Schneidera Trnavského
Patrik Žigmund (program zo skladieb J. S.
Bacha, L. Burlasa, F. Kreislera, V. Godára a A.
Borodina). Charizmatický Juraj Čižmarovič, pôsobiaci v Nemecku, spolu s klaviristkou, manželkou Zuzanou a violončelistom
J. Slávikom vytvorili neopakovateľnú atmosféru, plnú sugestívnych, brilantných, muzikantsky plnokrvných výkonov (skladby E.

Ysayea, J. Halvorsena, M. Ravela a A. Dvořáka). A napokon koncert, ktorý privábil davy
priaznivcov hudby, no najmä obdivovateľov
skvelého interpretačného umenia Dalibora
Karvaya. Spolu so sprievodom klaviristu
Daniela Buranovského obdaroval známy
mladý huslista svojich priaznivcov bravúrnym výkonom v skladbách Čajkovského,
Chaussona a Ravela.
Súčasťou projektu bola výtvarná expozícia IN – FORMACIA, pozostávajúca z artefakReD 
tov zo zbierok FRAC du EST.
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Aktuálne...
Funkcia a zacielenie činnosti Hudobného fondu sú verejnosti všeobecne známe. Od založenia inštitúcie (roku 1953),
prvých krokov a rokov prešla jeho činnosť mnohými zákonitými zmenami. Ostatné, kultúre všeobecne neprajné roky
tiež determinovali isté modifikácie v organizácii... V júni t.r. sa po skončení trojročného funkčného obdobia uskutočnili
voľby do nového kompetentného orgánu inštitúcie Rady Hudobné hofondu. Jej predsedom, po predchádzajúcej etape
ostal Vladimír Bokes, pýtame sa ho na aktuálne zmeny, premeny či posuny v činnosti inštitúcie...
...zloženie Rady Hudobného fondu
neprešlo nateraz podstatnými zmenami (s jedinou výnimkou: skladateľa Jána
Zacha vystriedal ostrieľaný Pavol Bagin...).
Funkciu predsedu Rady som prevzal roku
2000 po Ivanovi Paríkovi, ktorý ju vykonával v období, keď došlo v Hudobnom fonde
k zásadnejším zmenám. Ako vieme, inštitúcia existuje vyše päťdesiat rokov, jej činnosť
a zacielenie je zakotvené v zákone. Ten bol
v 90. rokoch schválený Národnou radou tak,
že na jeho základe sa zásadne mení jednak
zdroj príjmov Hudobného fondu, jednak
formy podpory umeleckých aktivít. Zdroje príjmov sú stanovené zákonom, dnes sa
často hovorí o 2-percentných „odštepoch“
z autorských honorárov za umelecké diela,
ako aj z rozhlasového, televízneho vysielania, pričom je zrejmé, že tieto percentá sú
nad limit 19-percentnej dane, stanovenej zákonom. Hudobný fond nemá iný zdroj príjmov, tie ktoré vznikajú jeho vydavateľskou
činnosťou a požičovným sú veľmi malé na
to, aby zabezpečili fondovú činnosť. Financie sú nevyhnutné na fungovanie inštitúcie
i samotného hudobného diania...
 Ako jestvujú a pracujú sesterské
organizácie?
Za príklad nám často dávajú Českú republiku, kde sa transformácia umeleckých
fondov už dávno uskutočnila. Náš pendant,
Český hudobný fond, funguje na princípe
nadácie. Málo sa však hovorí o tom, že táto
nadácia má svoju základňu, svoj zákonom zabezpečený kapitál vo výške, u nás nepredstaviteľnej, a to nehovorím o ďalších nadáciách...
Nesledujeme „fondovú“ či vlastne nadačnú
podpornú činnosť iba v Prahe a v Brne, študujeme takéto aktivity aj v ďalšom zahraničí.
V západných krajinách je podporná činnosť
založená na celkom odlišnom princípe, najčastejšie je v právomoci ochranných autorských organizácií, ktoré majú túto činnosť
stanovenú zákonom, alebo na vládnej, regionálnej či miestnej úrovni.
Pred rokmi, ešte za minulého režimu,
k nám prichádzali zástupcovia hudobného života zo západných krajín a vyslovovali
obdiv k organizácii a štruktúre nášho Hudobného fondu, vždy s dôrazným komentárom, že tento výborne fungujúci model by
sme si mali zachovať. Určite nevedeli o veciach, ktoré vyplávali na povrch po revolúcii.
S tým mám svoje skúsenosti... Situácia je dnes
opačná. V týchto krajinách dnes vznikajú podobné inštitúcie, u nás je to všetko determinované otázkou finančných zdrojov…

Často počúvame hlasy, že umelecké fondy by sa mali zrušiť a nahradiť by ich mali nadácie. Takáto reforma bez potrebných predbežných krokov by okamžite paralyzovala
hudobný život na Slovensku...
Po priebežných predchádzajúcich redukciách ťažiskom ostáva podporná činnosť,
ktorá je zameraná na rozličné odvetvia: na
tvorbu (kompozičnú, muzikologickú a publicistickú), na CD popredných skladateľov
a interpretov, na festivaly, konferencie, príspevky na zahraničné cesty... Hudobný fond
chce pokračovať vo vydávaní CD, chcel by
svoju pôsobnosť ešte rozšíriť. Formou grantov podporuje aj iné vydavateľstvá...
 Aké sú kritériá a postupy pri hodnotení a podpore kompozícií?
Ostávame pri doterajšom postupe: skladatelia predložia partitúru, ktorá je posudzovaná v skladateľskej komisii, nie na základe
lektorského posudku ako kedysi, a podľa
možností Hudobného fondu finančne ohodnotená… Treba si však uvedomiť priepastné
rozdiely medzi „sadzobníkmi“ – 3 000 korún
napríklad za klavírnu sonátu pred 20 rokmi
znamenalo niečo iné ako dnes… Hudobný
fond nateraz nemá možnosť zvyšovať tvorivé odmeny, správne povedané prémie za
hudobné dielo, a to je asi najchúlostivejšia
otázka podpornej činnosti, pretože nedostatočné ocenenie spôsobuje atrofiu novej
tvorby. Dnes napríklad takmer vôbec nevznikajú orchestrálne skladby, ak sa výnimočne
stretneme s väčšími projektmi, rozsiahlejšími
dielami, je to výnimka. Tieto otázky máme za
úlohu riešiť v blízkej budúcnosti, a nielen my
v Hudobnom fonde, iste je aj niekto iný, kto
tieto problémy musí dať do poriadku.
 Z akých zdrojov je dotovaná tvorba v zahraničí?
Každá krajina má inú organizáciu podpory nových hudobných aktivít. Najčastejšou je forma grantov, ďalšou, pomerne frekventovanou je priama tvorivá objednávka
u autorov od nepomerne väčšieho množstva
umeleckých, kultúrnych i politických inštitúcií (štát, región, mesto) a nemožno zanedbať
veľmi rozšírenú formu tvorivých štipendií.
Všetky tri spôsoby sú u nás v praxi – až na
malé výnimky – neznáme. Ďalšia sféra, ktorá
je u nás celkom zdecimovaná, je podpora zo
súkromných zdrojov. Tu by som pripomenul, že trieda umeleckých mecenášov kedysi
bola aj u nás: predchádzajúci režim ju zničil.
Likvidáciou aristokracie a najmä podnikateľskej vrstvy v čase vlády komunistov sa zlikvidoval potenciálny mecenáš umenia. Aj preto
boli založené podporné inštitúcie – umelec-

ké fondy, ktoré túto funkciu suplovali. Dnes
opäť vzniká trieda s mocným kapitálovým
zázemím, tá však podporuje niečo iné…
 V adresári sa stretneme aj s názvami konkrétnych nadácií...
V posledných pätnástich rokoch som sa
podieľal na príprave a organizácii hudobných podujatí, ale s takýmito nadáciami som
sa v skutočnosti nestretol. S výnimkou jedinej, Nadácie Josefa Bulvu, umelca žijúceho
v cudzine, ktorý sa rozhodol podporovať aktivity najmä mladých skladateľov...

Foto archív

 Možno načrtnúť optimálny model
dnešného Hudobného fondu na Slovensku?
Fakt, že nevidím východisko v nejakom
kompromise, ma vedie k opatrnosti voči
akýmkoľvek radikálnym návrhom a opatreniam, ktoré by mohli v budúcnosti spôsobiť
negatívny vývoj. Celkom absurdnými sa mi
vidia likvidačné tendencie a snahy. Treba
zdôrazniť, že dôležitou súčasťou Hudobného fondu je vydavateľská činnosť: výroba
materiálov, nôt, partitúr. Málokto z kompetentných vie, aký má práve táto činnosť
význam, a to je doslova poburujúce. Máme
veľmi obsiahly notový archív, sústreďujúci
a obsahujúci materiály takmer všetkých slovenských diel, ktorý pokojne možno označiť
ako zlatý fond slovenskej hudby. Redukovať,
či nerozmyslene reformovať takto štruktúrovanú inštitúciu by znamenalo odpíliť si konár, na ktorom sedí naša hudobná kultúra.
A nielen hudobná...
ReD 
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Historické organy inšpirujúce
Robiť človeka lepším... bolo motto príhovoru predsedu Spolku koncertných umelcov Jána Vladimíra Michalku
k otvoreniu XIV. ročníka medzinárodného festivalu Slovenské historické organy.
Naše historické skvosty každý rok koncom leta rozozvučia priestory chrámov v rôznych lokalitách Slovenska. Zásluhu
na tom majú predovšetkým organizátori,
ale spolupracujú aj duchovní, zväčša mladí,
ambiciózni správcovia farností, ktorí získali
skúsenosti na zahraničných štúdiách, alebo
majú sami dar rozpoznať kvality a cenu historických organov. Tento rok boli „aktérmi“
zväčša menšie nástroje z 19. storočia, diela
známeho rodu Martina Šašku z Brezovej pod
Bradlom a jeho zaťa Gustáva Adolfa Molnára. Všetky zazneli po kvalitných rekonštrukčných prácach slovenských organárov Jána
Valoviča a Vladimíra Gazdíka, pod revíziou
Alojza Mariana Mayera.
Tohtoročný festival sa uskutočnil už tradične v posledný augustový týždeň (od 22.
do 27. augusta) v evanjelických a rímsko
– katolíckych kostoloch v Grinave, v Rišňovciach, v Cerovej, Skalici, Čunove a vo Vrbovom.

Foto P. Kastl

Hrali domáci i zahraniční organisti, vynikajúci profesionáli, skúsení hráči na historických nástrojoch. Dokázali v plnom zvuku
a jedinečnosti predstaviť zreštaurované nástroje starých slovenských staviteľov. Možno
konštatovať, že tento ročník bol vyrovnaný
nielen čo sa týka nástrojovej výbavy, ale
i dobrého výberu interpretov. Každý z nich
bol jedinečný osobitým prístupom k otázkam interpretácie starej hudby, dispozíciám
nástroja i k využitiu výrazového registra diel.
Ich názory sa opierali o skúsenosti, vlastné
kreatívne schopnosti, so snahou maximálne využiť fantáziu pri registračných kombináciách. Každý organista má iné priority,
iný prístup k hudbe, ktorá kedysi znela na
týchto nástrojoch. Tradícia pre interpretov
nepredstavuje „konzervu“, ale spôsob ako
prerozprávať hudbu do reči blízkej súčasníkovi tak, aby ho oslovila a našiel v nej zdroj
inšpirácie pre rozvíjanie svojich duchovných
obzorov. Aby ho priviedla k zamysleniu, poznaniu a k pochopeniu krajiny a duchovna,
v ktorých sa rodila kultúra jeho predkov.

Každý organista hral na inom nástroji,
i keď od toho istého majstra. Každý organ
prispôsobil staviteľ chrámu jeho špecifikám,
ale aj vlastnému názoru. Organy rodu Šaškovcov a Molnára majú síce podobné prospekty
a základné nástrojové vybavenie, ale popri
nosných registroch sa objavujú aj špecifiká,
ktoré dopĺňajú a dokresľujú zvukové a farebné rezonancie nástroja. Niektorí organisti
maximálne využili tieto možnosti a postavili
svoj reprertoár výlučne na registrových dispozíciách nástroja (Ferrard, Vrábel, Reiffers).
Pre iných bol dominantný celkový dojem
z koncertnej prezentácie (Uhlíř, Lelovicsová,
Krawiec). Repertoár si interpreti volili v súvislosti s históriou svojej kultúry, no načierali aj do súčasných kompozičných zdrojov. To
obohatilo programový profil festivalu a zároveň poskytlo priestor interpretom prezentovať vlastný pohľad na možnosti a stotožnenie
sa s výpoveďou autorov aj na pozadí zvuku
skromnejších nástrojových dimenzií. Aj
v tomto smere bolo cítiť obohatenie a značný posun v dramaturgii festivalu.
Každý organista rád obohacuje svoje skúsenosti v kreatívnom dotyku s neznámym
nástrojom. Aj keď sú dispozície podobné,
zvukové možnosti a charakter nástroja vyžadujú vždy nový prístup a iné kombinačné
konštelácie. Každý nástroj je iný, a tak aj každý koncert je vlastne premiérou s interpretáciou v inom, vždy novom zvukovom šate.
S tvorivým, priam syntetickým prístupom sme sa stretli pri interpretácii belgického organistu Jeana Ferrarda, ktorý hral
v Čunove na najmenšom šesťregistrovom
nástroji neznámeho autora z prvej tretiny 19.
storočia. Každej skladbe z bohatého, vzájomne tematicky prepojeného repertoáru dodal
osobitý charakter, vychádzajúci z ducha diela, nástroja, povýšiac ho vlastnou invenciou.
Hral holandskú, španielsku, anglickú a nemeckú hudbu 16. až 18. storočia, vrcholiac
štyrmi Kontrapunktmi z Bachovho Umenia
fúgy. Všetky diela dýchali ľahkosťou, krehkou
zvukovou krásou, ale aj jednoznačnosťou.
Ferrard je znalcom historických nástrojov
nielen v ich podobe zvukovej, ale aj v teoretickej a organársko – remeselnej oblasti,
čo reflektovala jeho jedinečná interpretácia.
Bola skutočným zážitkom, ponárajúcim poslucháča do hĺbky umenia. S hudobnou produkciou korešpondoval aj príhovor správcu
farnosti J. Jančoviča, prednesený vo francúzštine aj v slovenčine.
Podobne v Rišňovciach oslovilo publikum príjemné privítanie správcom farnosti
P. Ďurišom, ale aj príslovečne bezprostredné
vety organistky Evy Kamrlovej (za SSKU),
ktoré „zohriali“ atmosféru pre prezentáciu
Mareka Vrábela. Mladý slovenský orga-

nista sa zahĺbil do hudby, ktorá prehovorila
duchovnou silou a dokázala osloviť aj nehudobníkov. Hral známe i menej známe kompozície starých majstrov, spomedzi ktorých
pokornou muzikalitou precítenú Ciacconu
in f od Johanna Pachelbela venoval pamiatke svojho obdivovaného, láskavého učiteľa
Ivana Sokola. Okrem skladieb Scheidta, Zipolliho, Pergolesiho si pripravil prvé slovenské kompletné uvedenie Bachovej tretej časti
Klavierübungu, z hudby 20. storočia ponúkol Prelúdiá od M. Schneidera – Trnavského
a roztancovanú, pôsobivú Introdukciu – toccatu od nórskeho skladateľa M. Gaathauga.
S podobným zaujatím sa svojej úlohy znovuobjaviteľa starej hudobnej kultúry zhostil
aj ďalší slovenský organista Peter Reiffers.
Bohaté interpretačné a pedagogické skúsenosti sa prejavili pri jeho bezprostrednom,
zvukovo opojnom dotyku so starým nástrojom. Peter Reiffers je síce viac organistom
veľkých fresiek, no dokázal sa „zmestiť“ aj do
krehkého zvuku osemregistrového jednomanuálového nástroja Martina Šašku z roku l839
v Cerovej. Dedina s reštaurovaným kostolom
i nástrojom hovorí o dobrom vedení obce
aj chrámu. Kvalitne pripravený nástroj Reiffers rozozvučal plnosťou využitých registrov
a ich kombinácii najmä v toccatach, variáciách, partitách, medzi ktorými vynikli najmä
Partita regenschorica od Jozefa Podprockého a energiou ducha nasýtený Concert G dur
BWV 592 Johanna Sebastiana Bacha. Peter
Reiffers kráča cestou vynikajúceho hudobníka so sklonom k virtuozite, no s nadvládou
duchovnej sily, ktorá ho vedie a usmerňuje.
Slovenka Katarína Lelovicsová, žijúca
v Nemecku, ostala našim organom verná.
Patrí k výnimočným talentom slovenského
interpretačného umenia. Má obdivuhodné
technické dispozície, brilanciu, pohotovosť,
manuálnu zručnosť. Charakterovo inklinuje skôr k veľkým nástrojom a zvukovo veľkolepejším priestorom. Ale aj na festivale
s menšími, či starými organmi vie nájsť svoje
miesto a impozantným podielom obohatiť dramaturgiu. Na nástroji Martina Šašku
st. z roku l875 v evanjelickom. a. v. kostole
v Grinave otvárala festival. Slávnostný charakter podujatia zdôraznil jej bezprostredný
prejav. Repertoár vygradovala programovou
Sonátou terza „Jakobova svadba“ od Johanna Kuhnaua, ktorú aj slovne komentovala.
Bol to výborný nápad, dramaturgický objav.
Oveľa väčšie nástroje komponoval Šaškov zať Gustav Adolf Molnár, ktorého dva
výtvory sa rozozvučali na tohoročnom festivale v evanjelických a. v. kostoloch v Skalici
a vo Vrbovom. V Skalici sa predstavil poľský
organista Waldemar Krawiec, vo Vrbovom
Čech Václav Uhlíř.
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Košický organový sviatok
Už tridsiaty piaty raz sa stretli v Košiciach priaznivci organového umenia. Medzinárodný organový festival sa konal 19.
až 27. septembra, bol venovaný pamiatke jeho zakladateľa a dramaturga Ivana Sokola, ako aj 320. výročiu úmrtia J. S.
Bacha.
Rakúsky organista Wolfgang Capek
sa v úvodnej Bachovej kantáte Der
Himmel lacht predstavil aj ako upravovateľ
pôvodne orchestrálnej skladby. Chorálové
predohry z Organovej knižky (BWV 604,
617, 638) zneli s pravidelnou pulzáciou, vyrovnaným kontrapunktom medzi melódiou
a basovou linkou, adekvátne k chorálovému
obsahu. Aj v Haydnových skladbičkách pre
flautové hodiny sa umelec vyrovnal s dómskym organom, žiadalo sa však viac presnosti
a farebnosti. Rovnako aj v Mozartovej Jupiterskej symfónii, z ktorej Capek pre organ upravil 4. časť, sa prejavil ako talentovaný komponista, zachovajúc dramatický a virtuózny
charakter predlohy. L. J. A. Lefébure-Wély je
typickým predstaviteľom francúzskeho improvizačného majstrovstva. Jeho Communio
vyznelo ako lyrická náladová skladba. Použil
v nej bohatšiu registráciu. Offertorium C dur
s gradáciami a preexponovaním zvuku strácalo na zreteľnosti. Aj Duprého Preludium
a fúga alebo Kantiléna zo Suity bréve od J.
Langlaisa si žiadali pestrejšiu farebnosť a nápaditosť vo využívaní manuálov. Najmä hudbe 20. storočia chýbala bohatšia fantázia.
Až nasledujúci koncert slovenskej organistky Zuzany Ferjenčíkovej mal parametre medzinárodnej úrovne. Dómsky organ
jej vytvoril podmienky pre dramaturgicky
a interpretačne náročný program. Už dôstojný úvod s Bachovou Chorálovou predohrou
„Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ pripomenul
Ivana Sokola: hral ju na svojom poslednom
koncerte v Nemecku... Ferjenčíková naplnila
chrám touto 6-hlasnou nádhernou hudbou,
pristúpila k nej s pokorou, hrala zreteľne,
bez interpretačných zaváhaní s bezchybnou pedalizáciou, bez zbytočných príkras,

v duchu Bachových kantát. Aj nasledujúce
Mozartovo Adagio a fúga c mol vyzneli bez
zbytočného pátosu, s fugou v miernom tempe, farebne zaujímavo. Mimoriadne náročné
miesta vo vysokom tempe zvládla umelkyňa
bezchybne. Dramaturgicky adekvátne bolo
aj zaradenie Lisztovho diela Trauerod so
vzrušenou agogikou, kontrastnými témami,
mystickou modlitbou v strede a s pôsobivým záverom na jedinom, pomaly zanikajúcom tóne. Objavné bolo Prelúdium a fúga c
mol od F. Schmidta, interpretačne, ale aj výrazovo obzvlášť náročné, ba až prekomplikované dielo. Ferjenčíková hudobné dianie vygradovala do bohatého zvuku. Jej virtuozita
je spojená s hlbokou znalosťou filozofickej
podstaty interpretovanej hudby, čo sa naplno prejavilo v závere koncertu, vo Fantázii
a fúge na B-A-C-H od F. Liszta (v úprave J.
Guilloua). Skladba – s prekvapivými zmenami oproti originálu – vyznela ako veľkolepá
oslava Bacha. Svoje festivalové vystúpenie
umelkyňa obohatila aj vlastnými improvizáciami na slovenské témy, v ktorých dokázala
mimoriadne majstrovstvo aj v tejto oblasti
interpretácie.
Organový recitál Emílie Dzemjanovej
sa uskutočnil v akusticky odlišnom prostredí, v košickom Dominikánskom kostole.
Umelkyňa zaradila na začiatok málo známe
(pôvodne klavírne) Bachovo Prelúdium
a fúgu na B A C H B dur (BWV 898). Ďalší
Bachov opus (BWV 622) mal vznešený pokojný charakter. Melodická Toccata duodecima od G.Muffata z obdobia neskorého baroka mala v Dzemjanovej naštudovaní iskrivo
virtuózny charakter. V akordickej, melodickej polohe, ako aj vo výraze, so slávnostným
exponovaním registrov v závere fúgy. Ná-

stroj bol evidentne náročnejší na ovládanie,
znel však prirodzene, rovnako aj v pôvabnej
Beethovenovej Skladbe pre flautové hodiny
s kontrastnými témami a hravou náladou. Vrcholom Dzemjanovej recitálu bolo Lisztovo
Evocation à la Chapelle Sixtine, skladba plná
lisztovského pátosu, ale aj obdivu k veľkým
inšpirátorom – Mozartovi a Allegrimu. Tmavý pedál, pochmúrne farby, hlboké ponorenie sa do vnútra myšlienkovej podstaty – to
všetko s veľkým citom prenikavo zaznievalo
v Dzemjanovej podaní až do výrazovo exaltovanej podoby romantickej hudby. Virtuózne s dynamickým rozmachom uzavrela
umelkyňa svoje vystúpenie vo Fanfare, Cantabile a Finale od N. J. Lemmensa.
Na ostatnom festivalovom koncerte
v Dóme sv. Alžbety sa predstavil Christian
Schmitt z Nemecka. Jeho zaujímavo zostavený program pozostával zo sonát F. Mendelssohna Bartholdyho (č. 1 a č. 6), medzi ktoré
„vsunul“ Sonátu č. 2 (BWV526) od J. S. Bacha,
smerujúcu k trojčasťovosti. Na záver recitálu zaznela Bachova Fantázia a fúga g mol
(BWV 542) a Lisztovo Prelúdium a fúga na
B-A-C-H. Mladý, ambiciózny Schmitt vo svojej interpretácii exponoval komorný tón, ako
aj vrcholné dramatické miesta s rovnakým
prehľadom. Figurálnu hru, náročnú prstovú
techniku, rovnako zložité polyfonické postupy a spletitý kontrapunkt zvládal s prehľadom. Menej sa mu darilo v oblasti registrácie,
občas rušili aj rytmické odchylky. Fantáziu
a fúgu na B A C H interpretoval na rozdiel
od Z. Ferjenčíkovej v originálnej verzii.
Záujem o festivalové koncerty bol potešujúci, ukázal, že podujatie patrí k samozrejmej súčasti kultúry mesta.
Lýdia Urbančíková 

Obaja sa prostredníctvom svojho repertoára snažili čo najadekvátnejšie predstaviť aj
zvolený nástroj. Krawiec prevážne cez hudbu poľských autorov, Uhlíř na starej i súčasnej českej hudbe. Na slovenských organoch
využili predovšetkým to, čo ich s hudbou
a nástrojom spájalo. Waldemar Krawiec ladil program v duchu chrámovej pobožnosti
s kompozíciami skladateľov, ktorí boli z rodu chrámových organistov. Skladby Moritza
Brosiga, Felixa Nowowiejského, či árie z kláštora v Saczi mali vokálny charakter chrámovej hudby, Beethovenove Hracie hodiny boli
zvukovým oživením po chorálových melódiách a choráloch J. S. Bacha.
Václav Uhlíř hral aj v tohtoročnom rozhlasovom cykle Pod Pyramídou. V oboch
jeho prezentáciách išlo o iný nástroj, iný

reprertoár, ale o ten istý postoj suverénneho vládcu organa, technicky zdatného, interpretačne rozhľadeného hudobníka. Vo
Vrbovom premiéroval organ po generálnej
reštaurácii Vladimíra Gazdíka. Riskoval, ale
jeho skúsenosti ho nesklamali. Nástroju dal
uvoľnený vzlet, ktorý usmerňoval postulátmi
profesionála. Hudba Černohorského, Zacha,
Brixiho, Kuchařa, Dvořáka, Janáčka a Strejca
tvorí základ stáleho repertoáru umelca, a tak
jeho interpretácia na nepoznanom nástroji
neutrpela, ale skôr ju postavila do nových
zvukových a výrazových súvislostí. Vynikajúca akustika chrámu prispela k plnohodnotnému zážitku. Nadšenie z obnoveného
nástroja vyjadrilo aj vedenie farnosti a obce,
zásluhou ktorých ich organ dôstojne reprezentoval v kontexte festivalu.

XIV. ročník medzinárodného festivalu
Slovenské historické organy bol rukolapným
dôkazom úsilia dramaturgov, ktorí sa napriek
objektívnym ťažkostiam a neprajnej situácii
nevzdávajú, pretože sú presvedčení o kvalite
nástrojov, o erudícii odborníkov, ktorí sa vedia starať o ich rekonštrukciu a údržbu. Majú
však aj podporu u správcov miest a farností,
ktorí dokážu zabezpečiť prostriedky na ich
rekonštrukciu. A v neposlednom rade vedia
o silnom umeleckom potenciáli našich i zahraničných umelcov – organistov. Festival
slúži ako inšpirácia pre všetkých, ktorí majú
radi hudbu, organ a svoju hudobnú minulosť, s vierou, že „hudba, a najmä organová
hudba v chrámoch robí človeka lepším“...

Etela Čárska 
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Trnavské organové dni 2005
Jubilejný X. ročník medzinárodného organového festivalu Trnavské organové dni sa konal v Dóme sv. Mikuláša
v Trnave v rozpätí od 28. augusta do 7. októbra. Jeden z koncertov sa uskutočnil mimo Trnavy, na historickom organe
v obci Ružindol. Festival si nedáva za cieľ uvádzať iba tradičné organové koncerty, obsahujúce diela od ranej organovej
tvorby až po súčasnosť, pri tvorbe dramaturgie ide o využitie rozmanitosti kombinácií organa s iným nástrojom, resp.
s ansámblom.
Otvárací koncert patril pražskej organistke Irene Chřibkovej a nášmu
hercovi Františkovi Kovárovi v úlohe recitátora. Posledný veľký opus Petra Ebena na
Komenského verše (Labyrint světa a ráj srdce) zaznel u nás v podaní Chřibkovej ako premiéra zapísaného diela, hoci ho už predtým
v Košiciach a v Trnave uviedol sám autor ako
improvizácie. Organistka hrala skvele, dokonale využila farebné možnosti dómskeho organa. Koncert bol venovaný pamiatke Ivana

dapešti bola improvizácia. Duchovné piesne
Jednotného katolíckeho spevníka a gregoriánsky chorál opäť zazneli ako témy v majstrovsky improvizovaných chorálových predohrách, fantáziách a prelúdiách. Súčasťou
pobytu maďarského umelca v Trnave bol aj
kurz improvizácie pre študentov Katolíckej
univerzity v Ružomberku. Koncert Američana Davida Di Fiore a Fiori Musicali
Brass Ensamble bol venovaný pamiatke
novinára Daniela Pearla a bol súčasťou po

celom svete sa konajúcich Daniel Pearl Music Days. Poslucháčom sa pred začiatkom
koncertu prihovoril zástupca veľvyslanca
USA Lawrence R. Silverman. Monumentálny
zvuk organa s ansámblom (3 trúbky, 3 pozauny, tympany) znel v gotickom priestore
dómu skutočne veľkolepo. Záverečný koncert patril domácim interpretom. Bol venovaný legendárnemu sochárovi a medailérovi
Williamovi Schifferovi k jeho 85. narodeninám. V prvej časti zazneli organové skladby
francúzskych majstrov (Stanislav Šurin)
a pôvabná Ave Maria od C. Francka (Jana
Pastorková, spev, Alžbeta Ševečková, husle). V druhej časti koncertu spieval miešaný
spevácky zbor Tirnavia diela M. Schneidera
– Trnavského a Gloriu od S. Šurina (venovanú W. Schifferovi). Ansámbel dirigoval muzikantsky a technicky vynikajúci Branislav
Kostka.
Festival sa konal s finančnou podporou
Ministerstva kultúry a kultúrnych inštitútov
veľvyslanectiev USA, Rakúska a Francúzska.
Hlavnými organizátormi boli občianske
združenie Trnavské organové dni, Mesto
Trnava a Bachova spol. na Slovensku. Trnavské organové dni sa stali neodmysliteľnou
súčasťou kultúrneho života mesta a celého
regiónu.

Andrej Mocko 
ZO ZÁVEREČNÉHO KONCERTU/Foto: P. Kastl
SANISLAV ŠURIN/Foto: P. Kastl

Sokola. François Saint-Yves z Paríža postavil svoj program na dielach J. S. Bacha a J.
Alaina, naviac, prídavkom presvedčil publikum aj o svojom majstrovstve v improvizácii. Novinkou na festivale boli celovečerné
improvizačné koncerty. Manfred Tausch
z Grazu fascinoval svojou invenciou. (9. septembra hral v Ružindole a 11. septembra
v Trnave), na predložené témy bol schopný
improvizovať v rôznych štýloch a formách.
Prekážkou mu nebola ani dvojitá fúga v štýle
Maxa Regera. Ján Vladimír Michalko bol
hosťom festivalu po druhýkrát. Roku 1996
hral v Trnave prvý koncert tohto podujatia.
Za dómskym organom sa cítil doslova ako
doma (jeho nástroj vo Veľkom evanjelickom
kostole pochádza z tej istej dielne a obdobia
ako dómsky organ). V jeho podaní zazneli
technicky a muzikálne výborne stvárnené
diela Bacha, Schumanna, Bellu a Knechta.
Aj ťažiskom koncertu Jánosa Pálúra z Bu-
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orchestre
Orchestre

Vojnové rekviem na úvod
41. ročník festivalu otvoril 23. septembra slávnostný koncert, na programe
ktorého odznelo monumentálne dielo Benjamina Brittena Vojnové rekviem pre soprán,
tenor, barytón, chlapčenské hlasy, zbor, orchester a organ op. 66. Táto pôsobivá, hlboká autorova výpoveď hovorí výrečnejšie
o poslaní umenia než všetky okrídlené slová.
Je veľkým apelom pre dnešný svet, v ktorom
sa splieta tma nenávisti s večnou túžbou človeka žiť slobodne a dôstojne.
Konfrontácia latinských textov s Owenovou poéziou navodí jedinečné myšlienky
o tom, že v človeku je čosi božské a v Bohu
ľudské, o stretnutí neba a zeme, života a smrti... Vojnové rekviem je bizarnou hrou obrazov a scén, je to večný rozhovor s múzou
inšpirácie, v ktorom zaznievajú nevšedné hudobné tvary, prichádzajúce z nebies, vesmírnych diaľav, ale aj nárek človeka, hrôzy vojny
a túžba ľudskej bytosti po kráse a láske.
Na otváracom koncerte festivalu nemohlo teda zaznieť aktuálnejšie dielo, než
práve Brittenovo Vojnové rekviem. Dirigent
Paul Kildea, zbormajsterky Blanka Juhaňáková a Elena Šarayová – Kováčová

Rusi s ruskou hudbou
24. septembra sme privítali v Koncertnej sieni SF Ruský symfonický
orchester s dirigentom Pavlom Sorokinom (orchester bol založený roku 1991).
S výnimkou arménskeho skladateľa A. Arutjunjana sa programová skladba koncertu
orientovala na ruskú hudbu.
Už Glinkova Španielska ouvertúra č.1,
známa pod názvom Jota aragonesa, načrtla
charakter tohto orchestrálneho telesa, zostaveného vskutku z vynikajúcich hudobníkov.
Citlivý a diferencovaný prístup dirigenta k
dielu ukázal, že ouvertúra nie je len výbušnou temperamentnou hudbou, ale že v nej
žije množstvo čarovných, bohato farebne
načrtnutých zákutí so skvelou očarujúcou
inštrumentáciou. Opäť sa potvrdilo, že dynamický register ruských orchestrov je široký,
prenikavejší najmä v sekcii dychových nástrojov, čo sa v našich oblastiach vníma často
so zmiešanými pocitmi. Sorokin však udržal
u jednotlivých nástrojových skupín proporcionálny súlad a zvukovú jednotu. Dokumentoval to aj prístup k interpretácii Čajkovského Koncertu pre klavír a orchester č. 2

skvele pripravili telesá (okrem orchestra SF, Slovenský filharmonický zbor
a Bratislavský detský zbor) na túto veľkú
umeleckú úlohu. Po určitej umeleckej kríze
zboru B. Juhaňáková naštartovala umelecký
kurz, ktorý smeruje k obnoveniu starej slávy
a lesku SFZ. Príkladná artikulácia, plastická
dynamika, intonačná čistota – to všetko krášlilo interpretáciu skvostného diela. Orchester venoval naštudovaniu diela maximálnu
pozornosť, ktorá očividne nespočívala len
v spolupráci s dirigentom, ale istotne aj v individuálnej príprave. P. Kildea sa postavil
pred interpretov, s ktorými bolo možné
tvorivo pracovať. Jedinou slabšou stránkou
interpretácie boli sólisti. U tenoristu Christophera Gilletta, ale aj barytonistu Lesie
Johna Flanagana som mal pocit, akoby neboli dostatočne rozospievaní. Až postupne
sa im hlasy „otvárali“ a ich spevácke výkony
narastali. Imponovala sopranistka Lada Biriucovová, ktorá sa aj po výrazovej stránke
hlboko ponorila do duchovného posolstva
hudby. Táto umelkyňa si však musí dávať
pozor, aby v dramatických úsekoch hudby
jej spev ostal spevom, aby neprepadol nástrahám vrcholových dynamických hodnôt.
Často bol tento zlom na hranici únosnosti...

G dur op. 44 , v ktorom sólový part stvárnila
Zuzana Štiasna – Paulechová. Rozsahom
i charakterom stojí toto dielo na platforme
koncertu aj symfónie, s krásnym komorným
intermezzom v prostrednej časti. Brilantná
rozihranosť sólového partu je organicky napojená na myšlienkové jadro diela. Tak chápali túto hudbu sólistka i dirigent. Obaja boli
hlboko ponorení do modelovania vznetlivých myšlienok, do ich koncertantno–symfonického rozvádzania. Výkon našej klaviristky
pôsobil prirodzene, muzikálne, vynikajúco
komunikovala s orchestrom aj s dirigentom.
Znamenité technické danosti jej umožňovali
sústrediť sa vždy na perfektné muzicírovanie. Po náročnom koncertantnom diele zapôsobil prídavok, Mozartov Chlieb s maslom
ako miniatúrny zákusok. Paulechová si ho
dokonale „vychutnala“ spolu s poslucháčmi.
Nikdy som azda nepočul lepšie zahrať túto
skvostnú detskú skladbičku...
V druhej časti programu nasledoval Arutjunjanov Koncert pre trúbku a orchester
As dur so sólistom Jurajom Bartošom.
Pred niekoľkými rokmi som písal recenziu na Bartošovu interpretáciu tohto diela, v podstate môžem povedať to isté i dnes.

Z OTVÁRACIEHO KONCERTU./Foto: P. Brenkus

Veľká a hlboká myšlienka Brittenovej
hudby, v ktorej tlie duch zádušnej omše,
scénických vízii z bojiska, hlasu nebies i ľudskej bolesti zarezonovali azda v každom poslucháčovi. Opäť sa ukázalo, že skutočné
umenie vstupuje do ľudských duší a otvára
srdcia. Robí človeka lepším, citlivejším a vnímavejším. Dramaturgická voľba bola teda
dobrá – stretla sa s hlbokým pochopením
poslucháčov...
Igor Berger 

Je to vtipne napísané koncertantné dielo,
kde sú prvky arménskeho a orientálneho
folklóru citované a skladateľom tvorivo komentované. Arutjunjan vsadil na hravosť,
spevnosť, brilantnosť. Netreba sa rozpisovať
o technických danostiach sólistu – sú úžasné a notoricky známe. Nesmierne sa mi páči
jeho spev na tomto nástroji, krásne vykreslené kantilény, široký dynamický register – no
a jeho primárna a neopakovateľná radosť
z hry. Radosť, ktorú vyžaruje, rozdáva štedro
aj poslucháčom.
Záver patril veľkému klasikovi hudby
20. storočia Sergejovi Prokofievovi, jeho suite z opery Vojna a mier op. 91a. Prokofiev
v nej dokumentoval svoju neprekonateľnú
tvorivú výrečnosť, klasickú priezračnosť, humor, tragikomickosť, nehu, tanečný kolorit,
sarkazmus... slovom všetko, čo v jeho hudbe
dýcha a žije.
Ruský orchester si v Prokofievovej hudbe
v pravom zmysle slova zakoncertoval – rozohral bizarné obrazy a potvrdil svoju vysokú
profesionalitu. Bol to pekný festivalový večer, budeme naň dlho spomínať.

Igor Berger 
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SOSR so skvelou Šuňavskou
Aktívnym účastníkom festivalu bol
i tohto roku, tak ako tradične, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
Aj 25. septembra dobre disponovaný, pod
vedením Heiko Mathiasa Förstera obhajoval svoje dobré meno. V pôvabnej, muzikantsky „prešpikovanej“ predohre Candide
od Leonarda Bernsteina, no najmä v Beethovenovej 3. symfónii mohli poslucháči oceniť
majstrovstvo nemeckého dirigenta: jeho vyvážené, presné a elegantné gesto, cit pre zvukovú plasticitu a najmä (v Eroike) schopnosť
uvážene a zmysluplne diferencovať plochy
a výrazové hladiny, účinne, priam vzorovo
gradovať oblúky, reflektujúc svoje vedomie
dramatika. Komunikácia medzi dirigentom
a „rozhlasákmi“ bola od prvých chvíľ evi-

Strhujúci Mexičania
Pravá festivalová atmosféra zavládla v koncertnej sieni SF (26. septembra)
vďaka stretnutiu s Filharmonickým
orchestrom Mexico City, ako i spoluúčinkujúcim súborom Dama Dama a dirigentom Enriqueom Barriosom. Nevšedná
príležitosť počuť španielsku a juhoamerickú
hudbu v interpretácii najpovolanejších umeleckých telies je vždy sviatkom. Veď zoberme
si len Trojrohý klobúk, suitu č. 2 od Manuela
de Fallu, ktorý bol na programe v úvodnej
časti koncertu. Koľkokrát sme počuli toto
čarovné dielo v najrozmanitejších interpretačných výkladoch, a predsa, v podaní
Mexického filharmonického orchestra sme
boli svedkami objavného názoru. Dirigent
pochopil toto dielo ako choreografickú víziu. Dramatická a dynamická výbušnosť stáli
v „objatí“ v temperamentnom zovretí a nekompromisnosti. De Falla tak získal novú
údernosť a farebnosť. Vždy, keď v budúcnosti budem počúvať túto hudbu, spomeniem si
na tento skvelý výklad a interpretačný názor.
TEMPERAMENTNÝ ENRIQUE BARRIOS./
Fioto: T. Borský
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dentná, obojstranne inšpiratívna. Rovnako
senzitívne si počínal líder večera aj pri koncipovaní slovenského opusu. Zaznel vskutku
vzorový, príkladne a kongeniálne tvarovaný
Suchoň. Zaradenie jeho Symfonickej fantázie na B A C H pre organ, sláčiky a bicie
možno považovať za veľmi dobrý a šťastný
dramaturgický krok. Aj preto, že patrí k nie
mnohým slovenským dielam, v ktorých dal
autor zaznieť organu s orchestrom. Je to
kompozícia, ktorá v minulosti dôstojne reprezentovala nášho skladateľa aj interpretov
doma i v zahraničí, zároveň ponúkla priestor
na tvorivý vklad tiež niekoľkým zahraničným
koncertným umelcom.
Interpretka festivalového koncertu Bernadetta Šuňavská je naša výnimočná organistka. Kultivovaná, vysoko profesionálna,
bez akýchkoľvek technických problémov.

So samozrejmosťou zvládla organový part,
súhru s orchestrom, výbornou registráciou
pochopila a podčiarkla typické črty Suchoňovho rukopisu, baladickosť autora jej bola
očividne blízka. Ako pri všetkých jej vystúpeniach, tak i príležitosti stvárniť Suchoňa
sa ujala perfektne, aj za cenu, že to nebol
„rýdzo“ sólistický výkon, na aký sme pri jej
recitáloch zvyknutí. Pri nich vždy využíva
priestor na exponovanie svojho širokospektrálneho muzikantského cítenia, exceluje, až
poslucháč miestami zatajuje dych nad jej virtuozitou a fantáziou. Interpretáciou Suchoňa
potvrdila svoju veľkosť – spôsobom, ako sa
dokázala prispôsobiť gestu dirigenta, zápisu skladateľa a prispieť vlastným objavným,
apartným podielom. Vďaka za Suchoňa
v mladom, sviežom podaní…
Eva Kamrlová 

Do dramaturgickej koncepcie prvej časti
koncertu sa dostal aj Astor Piazzola, kráľ argentínskeho tanga. Z jeho bohatej tvorby
v ten večer odznelo Tangazo, symfonická
štúdia pre orchester v rytme tanga. Kompozícia nie je len tanečná orchestrálna kreácia,
je to výklad tanca, meditácia a často až atomizácia elementov tanga. Piazzolove tangá
poznám dobre najmä z televíznej stanice
Mezzo, preto Tangazo bolo pre mňa dvojnásobne príťažlivé. Pri počúvaní Piazzolovho
„uvažovania“ nad tangom som si nevdojak
spomenul na D. Barenboima a jeho prednášky o tomto tanci. Dnes o ňom vieme, že
bol pôvodne choreografickým vyjadrením
života najchudobnejšej juhoamerickej pospolitosti. Piazzola ten poznatok prebásnil do
svojej hudby. Aj preto v jeho Tangazu žije
smútok, bolesť, utrpenie, žiaľ i nádej. Tango
ako túžba po radosti, kráse a harmónii. To
všetko je Piazzolovo Tangazo.
Do prvej časti koncertu sa dostalo aj Španielske capriccio op. 34 od N. Rimského
Korsakova. Podobne ako u Manuela de Fallu,
aj u Korsakova prenikli interpreti k duchov-

nej podstate tejto hudby. Barrios pochopil
Španielské capriccio ako hudbu farieb a geniálnej inštrumentácie. Dôsledne pracoval
s detailmi aj celkom. Jeho Korsakov bol živý,
pútavý a strhujúci. Opäť môžem povedať, že
som nepočul azda dokonalejší a prepracovanejší interpretačný výklad tejto Korsakovovej hudby.
Druhá časť koncertu bola venovaná jednoznačne domácej mexickej tvorbe. A to
bola práve najčarovnejšia časť večera. Najskôr Carlos Chávez a jeho Sinfonia India
(Symfónia č. 2) a potom Silvestre Revueltas
La Noche de los Mayas (Noc Mayov).
Chávez v Sinfonii cituje indiánske nápevy, obnažuje ich povahu, podstatu, zmysel,
a vzápätí s týmto materiálom dôsledne pracuje. Tematické, metrické a rytmické permutácie sú ako živé obrazy z filmového plátna.
Metro–rytmický hedonizmus v tom najlepšom zmysle a pluralita ich obmien sú obrazom strhujúcej hudby. Tak, ako Chávez, tak
aj Revueltas v Noci Mayov pracuje s tematickým materiálom archaických myšlienkových
tvarov. V autentických citáciách exponuje
ich čistú podobu a potom ich odieva do
podoby orgiastických nenapodobiteľných
hudobných obrazov. Dialóg súboru bicích
nástrojov Dama Dama so symfonickým orchestrom bol strhujúci a čarovný. Nekonečne bohaté metro-rytmické zvraty akoby prichádzali z hlbín juhoamerických pralesov.
Divoká bizarnosť si podávala ruku so symfonickým orchestrálnym zvukom. Bola to nová
skúsenosť, nová hudba (miestami evokovala
Xenakisa), no vo svojej podstate bola tak rudimentárna, že pripomínala kultové tance zo
sveta totemov a tabuizovaných zákonov. Ich
pohanská divokosť bola pre mňa vstupom
do nepoznaného sveta... Je ťažké slovami
opísať orgiastickú pompéznosť, triviálnu genialitu hudby Mayov, Inkov, Aztékov. Bol to
veľký a nezabudnuteľný zážitok.
Igor Berger 
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S duchovným rozmerom
Symfonický orchester Českého
rozhlasu s Českým filharmonickým zborom Brno 28. septembra dirigoval Roberto Paternostro. V úvodnej časti
programu dramaturgia siahla po skladbe Musica pastoralis od nášho nedávno zosnulého
skladateľa Ivana Paríka, ktorá vznikla roku
1984. Zdôrazňujem to preto, lebo som presvedčený, že čas, ktorý ubehol od zrodu tejto
kompozície, neubral nič na jej pravdivosti
a pôsobivosti, skôr naopak, počúvajúc dnes
túto hudbu, pociťujem nevšednú harmóniu
a duchovnú vyváženosť z jeho odkazu. Musica pastoralis je meditácia, vybočujúca zo sveta verbálneho uvažovania do sveta harmónie
a farieb; je to hľadanie, počúvanie svedomia,
vlastného hlasu. V tejto hudbe zostal autor
sám sebou, hľadajúc komorne stíšené spriadanie hudobnej výpovede a spevu nástrojov.
Žiadne prázdne gesto, žiadne silné burácanie
– skôr ponorenie sa do seba. Takto pochopil
hudbu i dirigent. Bol skutočným koordinátorom – prenikal k podstate diela – počúval
a nechal sa inšpirovať zvukom orchestra.
So záujmom sme si vypočuli aj Bernsteinovo dielo Serenade after Plato´s Symposium pre husle, harfu, bicie a sláčiky (hus-

Bretónci s rezervami
Hosťom tohtoročného festivalu bol
aj Bretónsky symfonický orchester s dirigentom Lawrencom Fosterom
a sólistom – klaviristom Tzimonom Bartom. Program ich koncertu 29. septembra
bol zameraný, prirodzene, na francúzsku
hudbu, na skladby G. Bizeta a C. Saint-Saënsa. Úvodná časť patrila Bizetovej hudbe, predohre k opere La jolie fille de Perth (Kráska
z Perthu). Je paradoxné, že práve táto opera
mala vo Francúzsku oveľa väčší úspech než
slávna Carmen. Sú to často nepochopiteľné
skutočnosti, no pri bližšom skúmaní zohrávajú dôležitú úlohu aj mimohudobné momenty. Pre dnešného poslucháča bola táto predohra len hudobnou zaujímavosťou. Dielo
je ovplyvnené veľkými hudobnými vzormi,
zručne skonštruované a - únavné. Je zrejmé,
že Bizet sa nechal inšpirovať aj Wagnerom,
výsledkom však bola strata jeho vlastnej autenticity. Aj takéto diela sa na koncertných
pódiách objavujú, sú zaujímavé z hľadiska
vývojových peripetií autora, ktoré ho neskôr
viedli k vrcholným dielam. Žiaľ, ani Bretónsky orchester nestvárnil túto Bizetovu predohru presvedčivo. Počuli sme často nesúrodý
zvuk orchestrálneho telesa a technické prehrešky. Bizetovu predohru vystriedal Saint-Saënsov Koncert pre klavír a orchester č. 2 g
mol op. 22. Aj Saint-Saëns je tu poučený hudbou F. Mendelssohna, no predsa, výsledkom
je dielo životaschopné, svieže, invenčne vy-
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ľový part stvárnil František Novotný).
Bernstein, inšpirovaný štúdiom antických filozofov, napísal kompozične nesmierne prepracovanú hudbu, v ktorej husľový part spĺňa
úlohu predspeváka, komentátora, v dialógu
s harfou, bicími nástrojmi a sláčikmi. Každá
časť potrebuje inú osobnosť: (Lento, Alegro)
Phardrusa, (Allegretto) Aristophanesa... atď.
Samotný skladateľ sa v počiatkoch bránil
verbálne komentovať jednotlivé časti diela,
podľahol však pokušeniu, aj keď programový výklad hudbu nijako nepoznačil. Či už so
slovným výkladom alebo bez neho, zostala
hudba naplnená množstvom krásnych myšlienok, ktoré sú neraz spracované v kontrapunktických súvislostiach (evokujúc učenosť
filozofických traktátov). K slovu sa však dostávajú aj prvky antického hedonizmu – tanečné kreácie navodzujúce choreografické
asociácie. Husľový part má neraz koncertantný charakter. Sólista však pristupoval k výkladu Bernsteinovej hudby skôr komorne,
hľadajúc súvislosti v dialógoch. Preto nikdy
neskĺzol do koncertantného manierizmu, ale
zamýšľal sa nad výkladom svojho partu. Dirigent Paternostro opäť potvrdil, že čaro jeho
umeleckej osobnosti spočíva v hlbokom intelektuálnom až duchovnom nazeraní do
podstaty diela.

V druhej časti odznela chorálová poéma
pre orchester, zbor a sólistov op. 35 – Zvony od Sergeja Rachmaninova na text Edgara
Allana Poea so sólistami Tatianou Teslia
(soprán), Richardom Samekom (tenor)
a Igorom Gavrilovom (barytón). Táto chorálová poéma cez bohaté básnické obrazy
a reči zvonov traktuje myšlienky pominuteľnosti človeka. Ten, kto si prečíta Zvony,
nemôže zostať ľahostajný k tejto úchvatnej
a inšpirujúcej básni. Rachmaninova geniálne
umelecké slovo v pravom zmysle slova ohromilo a nadchlo, aj preto je jeho hudba plná
vzrušenia. Slovo sa nesie na krídlach spevu
– sólové hlasy, zbor a orchester sú jedným
nedeliteľným celkom. Rachmaninovove Zvony sú výkrikom do neznáma, do tmavej noci,
do tváre smrti. Vznetlivá a živá riava hudby
sleduje stopu básnických obrazov a obohacuje ich svojím vlastným hudobným prebásnením. Interpreti sa stotožnili s duchovným
rozmerom diela. Rezonovala v nich hlboká
stopa myšlienok. Každý článok interpretácie
vytváral zmysluplné súkolie, zapadajúce do
celku. Bol to opäť pekný – duchovne bohatý
festivalový zážitok.

naliezavé a vtipné. Sólový part stvárnil americký klavirista Tzimon Barto, o ktorom som
sa dočítal, že je najvýznamnejším klaviristom
svojej generácie. Žiaľ, výkon na tomto koncerte tomu nenasvedčoval. Už svojím zjavom
pripomína Barto skôr atléta než klaviristu.
Klavír pod jeho rukami dostal poriadne zabrať. Technicky je síce Barto zdatný, no Saint-Saënsova hudba utrpela množstvo úderov.
Namiesto noblesnej ľahkosti tu bola tvrdosť,
hraničiaca až s interpretačnou agresivitou.
Bol to výkon, ktorý priniesol veľké rozčarovanie. Dirigent L. Foster spolu s orchestrom
nemali šancu komunikovať so sólistom. Burácajúci a prepedalizovaný Saint-Saëns pohltil všetko vôkol seba. Sólista pôsobil po koncerte ako víťaz nad orchestrom a dokonca
i nad Saint-Saënsom, ktorého zdolal v treťom
kole (Finale Presto) K.O. Hodiac do hľadiska
kvety, opustil ring – chýbal už len uterák na
krku...
Venujme sa však druhej časti podujatia,
v ktorej odznela suita z opery Carmen č. 1
a 2 (výber) od G. Bizeta. Notoricky známa
hudba – no nech ju človek počúva znova
a znova, nijako neunavuje. Je to stále svieža a vzrušujúca Carmen. Žiaľ, interpretácia
však skôr ubrala, než pridala tejto hudbe na
kráse. Všetko bolo naučené, nie prežité, chýbalo vnútorné zanietenie, oheň a temperament. Bola to akademicky zahraná Carmen,
čo bola veľká škoda, lebo práve táto suita je
interpretačnou príležitosťou pre každý orchester aj dirigenta.

Na záver odznela Saint-Saënsova Symfónia č. 2 a mol op. 55, dielo u nás málo
známe, pochádzajúce z raného obdobia
skladateľa. Napriek tomu, že symfónia nikdy
nebude patriť k frekventovaným dielam na
koncertných pódiách, predsa treba oceniť
úžasnú kompozičnú zručnosť jej autora,
priam virtuóznu ľahkosť, s akou dokázal dielo vytvoriť. Všetko v hudbe je prirodzené,
vznetlivé, pravdivé, aj keď myšlienkové bohatstvo nepôsobí prvoplánovo. Silnou stránkou symfónie je skôr evolučný spád, spôsob
spracovania myšlienok, ich tvarovania. Žiaľ,
ani v tomto diele orchester osobitne nepresvedčil. Odohral dielo skôr na úrovni určitej
„informácie“. Nebolo tu vnútorné zanietenie,
skôr zápas o zdolanie – aj keď bez závažnejších technických kazov. Taký teda bol obraz
stretnutia s Bretónskym symfonickým orchestrom...
Igor Berger 

Igor Berger 
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Kráľovská filharmónia
kraľovala
Medzinárodný deň hudby oslávila
Bratislava nezabudnuteľným koncertom prestížneho Kráľovského filharmonického orchestra Londýn s dirigentom
Dirkom Joeresom.
V ten večer sa Redutou niesol ušľachtilý
zvuk orchestra s takmer neobmedzeným
diapazónom dynamických, farebných aj výrazových možností, ktorý však citlivo odhadol a rešpektoval akustické limity priestoru
aj v najexponovanejších miestach heroicko-patetického Borodina. Zreteľnosť, čistota
a minucióznosť detailov uchvacovali, ba
priam navodzovali dojem cizelovaného digitálneho záznamu. Dozaista viacerým utkvela v pamäti výnimočná a brilantná dychová
sekcia orchestra v Schumannovi, no najmä
pohyblivé plechy v Borodinovi. Dirigentovi
možno prácu s telesom, ktoré svojou pripravenosťou umožňuje realizovať tie najodvážnejšie hudobné idey, len závidieť.

Rapsodickí Varšavania
Nenapíšem nič objavné, ak pripomeniem, že interpretačné umenie je
nevyčerpateľnou zásobárňou umeleckých
prekvapení. Bez toho, aby som zámerne dávala jednotlivé koncerty na BHS do porovnávacích vzťahov, o prekvapenia nebola núdza.
Raz sa o to postaralo uvedenie menej známeho diela, inokedy originálna interpretácia, či
iné umelecké provokácie. Na koncerte Varšavskej filharmónie s dirigentom Antoni
Witom (4. októbra) bola senzáciou už prvá
skladba – Orawa pre sláčikový orchester od
Wojciecha Kilara. Programový podtext dáva

DIRIGENT ANTONI WIT./Foto: T. Borský
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Predohra pre orchester op. 15 Najády od
jedného z najvýznamnejších anglických skladateľov obdobia hudobného romantizmu W.
S. Bennetta, pripomínajúca mendelssohnovský hudobný svet, vhodne vyvažovala dramaturgiu s dvoma ťažiskovými symfóniami.
Pomerne monotónna skladba prezentovala
Bennettovu hudbu, ktorá síce „nie je dielom
génia, lež poteší pôvabom, poéziou, tichou
duchovnosťou...“, ako ju charakterizoval už
R. Schumann vo svojich Spisoch o hudbe
a hudobníkoch.
Lákadlom bola Symfónia č. 3 Es dur op.
97 Rýnska od R. Schumanna, keďže Jeores
so svojím orchestrom už zožal chválu kritiky
za CD nahrávku Schumannovej 2. symfónie
a už čiastočne realizovaného schumannovského symfonického cyklu CD nosičov. Popularita Rýnskej symfónie neuberá na jej
veľkoleposti. Joeres nanajvýš presvedčivo
akcentoval vnútornú súdržnosť diela, ku ktorej snahou o tematickú jednotnosť smeroval
aj skladateľ. Polyfonické znenie jednotlivých
nástrojových skupín v často výraznom ryt-

mickom víre hudby umocňovalo pocit jej
vlnenia, odohrávajúceho sa v impozantných
oblúkoch, ukrývajúcich mnoho prekvapivých hudobných momentov. Charizma Joeresa-dirigenta spočíva v jeho schopnosti
komunikovať. Je skvelým tlmočníkom, poslucháča dokáže nenásilne a nenápadne
vtiahnuť do interpretačného procesu, do samotnej kompozície, uchvátiť...
Dramaturgiu koncertu dotvárala Symfónia č. 2 h mol Bohatierska od A. Borodina. Jej
prívlastok síce nepochádza od autora, avšak
vystihuje celkový kolorit a naturel symfónie,
s výnimkou charakterovo cudzieho scherza.
Borodin nie je na našich pódiách frekventovaným autorom. Londýnčania tak návštevníkom koncertu ponúkli skvelú príležitosť
oboznámiť sa bližšie s týmto pozoruhodným
skladateľom. Umenie anglických hudobníkov a nemeckého dirigenta bolo zaslúžene
odmenené búrlivými ováciami a publikum
si napokon vytlieskalo dva prídavky...

tušiť, že skladba je inšpirovaná prírodou. Originálne v tomto prípade je Kilarovo riešenie
energicky výbušného priebehu skladby, s výraznými znakmi rytmickej dominancie zvukovej masy, ozvláštnenej nezameniteľnou
melodikou. Skladba má strhujúci priebeh,
lebo vyjadruje „duchovnú esenciu Vysokých
Tatier“. Skvelá interpretácia Varšavskou filharmóniou a následne búrlivý potlesk nikoho v sále nenechal na pochybách o našich
spoločných láskach... O spoločnej láske sa
určite dá hovoriť aj v prípade klavírnych koncertov Fryderyka Chopina. Poľská dramaturgia prvej časti koncertu (Chopin Klavírny
koncert e mol) nikoho neprekvapila. Výkon

Poliaka Jana Krzysztofa Broju prijali Bratislavčania so záujmom. Všeobecná obľúbenosť oboch koncertov dáva klaviristom
istú imunitu, akoby mali polovicu úspechu
zaručenú. Poľskí klaviristi majú podobné
šťastie ako nemeckí, maďarskí, či ruskí, lebo
v ich národnej hudbe sa vyskytujú koncerty s výraznými črtami národného koloritu. V týchto súvislostiach každý poslucháč
v sále očakával, ako stvárni poľský klavirista
dielo svojho rodáka. Broja bol označený za
jedného z najlepších poľských hudobníkov
(2002-2003 Ruch muzyczny) a vo Viľnuse
dokonca za „klaviristu 21. storočia“. S odstupom času konštatujem, že je to typ klaviristu,
ktorý rád vyhľadáva nové detaily v známej
skladbe, akoby skúšal hranice poznaného,
pričom nepozná technické problémy, ani
koncepčnú neistotu. Poľskí klaviristi majú
veľmi špecifický vzťah ku Chopinovým klavírnym koncertom. Desaťročia rovnomennej
klavírnej súťaže spôsobili, že Chopina už
zdanlivo nemožno hrať originálne. Akoby
už všetko raz bolo..., a predsa. Na večernom
koncerte spolu s orchestrom sa ten zázrak
znovu stane, tak ako na BHS... Varšavská
filharmónia na záver uviedla 1. symfóniu
c mol od Johannesa Brahmsa. V duchu symfonického celku dirigent Antoni Wit s plným
pochopením vyjadril všetky výrazové premeny veľkej partitúry. Jeho orchester bol
tvárnym spoluhráčom vo všetkých zložkách.
Dirigentova koncepcia stavala na farebných
kontrastoch, silných dynamických zvratoch,
precíznej logike veľkých tém aj lyrických odbočeniach v stredných častiach. Sklon k výbušnému temperamentu dodal Brahmsovi
občas rapsodický rozmer.
Melánia Puškášová 

Katarína Pokojná 
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ŠKO s dvoma premiérami
S príťažlivým repertoárom prišli na
BHS Žilinčania (5. októbra). Lákadlom bolo nielen to, že ŠKO dirigoval
Peter Breiner, ale aj sólisti Andrej Šeban,
gitara, Stano Palúch, husle a Bratislavské
gitarové kvarteto. Azda najcennejším prínosom koncertu bolo uvedenie dvoch premiér slovenských skladateľov – Vladimíra
Godára a Petra Breinera. Aj keď orchester na
záver exceloval v Beethovenovej Symfónii
č. 1, dám prednosť zmienke o dvoch premiérach. Malú suitu pre malého Davida napísal
V. Godár na objednávku Festivalového výboru BHS. Intímne pozadie vzniku skladby
dáva tušiť, že v tomto prípade Godár je viac
než len flexibilný skladateľ. Programový zámer vytvoriť suitu, ktorá by v malom celku
stelesňovala náš stredoeurópsky hudobný
región, sa vydaril nad očakávanie. Godár
oznamuje poslucháčovi, že v Suite „je trochu
baroka, trochu folku i trochu rocku“ a priznáva aj vplyv priateľských debát na výsledný
tvar skladby. Kolektívny zámer sa podarilo
vyjadriť aj vďaka špecifickej inštrumentácii
– sláčiky, gitara, husle + stopové prvky rozličných melodických aforizmov. Jednoduchosť
vyjadrená profesionálnym jazykom. Ako čarovnou paličkou menil v suitových častiach
štýly, formy, sólistické vstupy… Zaručený
úspech u dospelých, aj keď – ako on sám

SÓLISTI (ZĽAVA) ANDREJ ŠEBAN, STANO PALÚCH
S DIRIGENTOM PETROM BREINEROM./Foto: C. Bachratý

tvrdil, je to skladba určená deťom. Podobne,
ako v druhej premiére večera – Breinerovej
skladbe Guitaralia notturna, inšpirovanej
Bratislavským gitarovým kvartetom. Typická
Breinerova viacznačnosť, rafinované prelínanie štýlových prvkov, precízny vzorec novej
hudby na dvojdielnom pôdoryse. Spojenie
orchestra mozartovského typu, gitarového
kvarteta a bicích nástrojov malo všetky znaky

proporčne vyváženej, príjemne komunikatívnej hudby. Breinerovou osobitosťou je, že
v istých momentoch akoby dával orchestru
len priateľské pokyny a nevnucoval im svoj
názor. Je to súčasť jeho osobného „výraziva“.
Pritom hudobný celok to nijako nepoznačilo. Skladby perfektne „fungovali“.
Slovom, „aj tak sa dá“...
Melánia Puškášová 

Slovo na záver
Záver BHS mal ozdobiť huslista Vladimír Spivakov a čakalo sa, ako dopadne
konfrontácia jedného z mien, symbolizujúcich slávnu éru sovietskych huslistov, so
súčasnou superstar Repinom. Spivakov nakoniec pre chorobu koncert odriekol a festival sa takmer skončil fiaskom. Výkon Sašu
Roždestvenského v Sibeliovom Husľovom
koncerte d mol op. 47 totiž zniesol aký-taký
zhovievavý pohľad len vďaka tomu, že išlo
o záskok. Nevedno, prečo ho mladý a inak
určite výborný huslista, syn slávneho dirigenta, vôbec prijal, pretože dielo momentálne nepatrí k jeho „zažitým“ repertoárovým
číslam. Inak by nehral z nôt – a aj napriek
tomuto faktu s evidentnými výpadkami rôzneho druhu a ťažko odpustiteľnými kolíziami s orchestrom. To všetko sa ešte dalo „predýchať“, menej už nepochopiteľné opätovné
vytlieskavanie publika po huslistovom výkone. Párkrát sa ozvalo síce sólové, ale predsa
len bravó... Zostáva dúfať, že to nebolo to isté
publikum, ktoré pôsobilo tak zasvätene, keď
deň predtým ocenilo delikátny výkon dvojice Repin–Golan.
Musím sa však zastať Slovenskej filharmónie a jej šéfdirigenta Vladimíra Válka,
ktorí sa vo viacerých publikovaných recenziách záverečného koncertu akosi zviezli
s nešťastným výkonom prvej polovice kon-

ŠÉFDIRIGENT VLADIMÍR VÁLEK S ORCHESTROM SF
– ZÁVEREČNÝ KONCERT FESIVALU./Foto: C. Bachratý

certu. Tí, čo sa nenechali hneď na začiatku
rozladiť, sa ešte dočkali dôstojného záveru
festivalu. Válkova kreácia Čajkovského 4.
symfónie patrí k vydareným produkciám
orchestra posledných rokov, aj keď možno
nedosiahne na pár hviezdnych Bělohlávkových spoluprác z posledného obdobia. Výkon orchestra bol nadpriemerný, sústredený

a Válkova koncepcia mala svoju logiku i pôvab. Línie boli zreteľné a celok mal dynamiku. Často oprávnene kritizované sláčikové
sekcie Slovenskej filharmónie tentoraz podľa mňa zatienili aj toľko ospevovaných – no
na BHS apaticky pôsobiacich – kráľovských
symfonikov z Londýna.
Andrea Serečinová 
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New Talent 2005
Rok 2003 bol v histórii medzinárodnej interpretačnej súťaže rozhlasových spoločností Tribúna mladých interpretov
UNESCO (TIJI), iniciovanej roku 1969 Sirom Yehudi Menuhinom, prelomový. Zmena názvu na New Talent – Cena
Nadácie SPP a s ňou súvisiace zmeny reglementu súťaže, organizovanej Slovenským rozhlasom a Slovenskou
filharmóniou – sekretariátom BHS, pod záštitou Európskej vysielacej únie (EBU) v mene Medzinárodnej hudobnej rady
(IMC) a UNESCO, mali viesť k zrovnoprávneniu podmienok súťažiacich. Ôsmi semifinalisti-inštrumentalisti, mladší ako
28 rokov (veková hranica 30 rokov je iba u spevákov), výber ktorých prebieha už začiatkom roka na základe odposluchu
nahrávok, dostanú možnosť verejne prezentovať svoje interpretačné schopnosti v rámci festivalu na dvoch komorných
koncertoch. Vo finále súťaže sa napokon stretnú traja adepti, vybraní medzinárodnou porotou, aby so sprievodom
symfonického orchestra v sólovom koncerte dokázali oprávnenosť voľby a bojovali o titul New Talent.
V tomto roku sa v prvom, neverejnom kole zúčastnilo 21 nahrávok
interpretov z 12 krajín. Vzišlo z nich osem
finalistov: Vincent Boucher (organ), Dalibor Karvay (husle), Oskars Petrauskis
(saxofón), Ryszard Groblewski (viola), Vilém Veverka (hoboj), Marina Chicheová
(husle), Mihkel Poll (klavír) a Antony Leroy
(violončelo), ktorého v semifinále napokon
zastúpila Diljana Slavova (husle). Napriek
snahe organizátorov a poroty, pracujúcej
v tomto roku v zložení Steen Frederiksen

tembra o 15.30 h). Pred porotou a hŕstkou
poslucháčov uviedol technicky a výrazovo
náročný program s dôrazom na zvukovú
farebnosť a virtuozitu neskoromantického
francúzskeho organového repertoáru (Joseph Bonnet, Louis Vierne) v konfrontácii
s koncentrovanou meditáciou, Chorálovou
predohrou ‘Herzlich tut mich verlangen’ op.
122 od Johannesa Brahmsa. Rovnako rozpačito vyznelo uvedenie zvukového záznamu vystúpenia tohto nesporne nadaného
kanadského organistu na záver prvého se-

LAUREÁTI NEW TALENTU 2005 (ZĽAVA) M. CHICHEOVÁ,
O. PETRAUSKIS, D. KARVAY PRI VYHLÁSENÍ VÝSLEDKOV
PREDSEDOM POROTY./Foto: T. Borský

(predseda poroty, Dánsko), Marie Dušková
(Česká republika), László Terdik (Maďarsko), Andrzej Sulek (Poľsko), Sven Aake
Landström (Švédsko), Igor Javorský (Slovensko) a Benjamin Roe (USA), sa však zdá,
že v nevýhodnej situácii sú naďalej interpreti
vystupujúci v cudzom prostredí, prípadne tí,
ktorí hrajú na menej frekventovaných nástrojoch.
Potvrdilo to aj vystúpenie prvého súťažiaceho, kanadského organistu Vincenta
Bouchera, ktorý si pre bratislavské účinkovanie na základe dispozícií vybral organ vo
Veľkom koncertnom štúdiu SRo (30. sep-

mifinálového koncertu v priestoroch Malej
sály SF (30. septembra o 17.00 h), kde sa
s podstatne priaznivejším poslucháčskym
zázemím predstavili ďalší traja semifinalisti
– slovenský huslista Dalibor Karvay, saxofonista Oskars Petrauskis z Lotyšska a violista Ryszard Groblewski z Poľska.
Talentovaný D. Karvay dramaturgiu svojho súťažného vystúpenia koncipoval premyslene, od dramaticky vypätej úvodnej
skladby Subito od Witolda Lutoslawského,
cez technicky náročné a bravúrne Capriccio
a mol op. 1/24 od Niccola Paganiniho až po
brilantnú Carmen-Fantasie od Franza Wax-

mana, vsádzajúc nielen na prezentáciu technickej ekvilibristiky v paganiniovskom štýle,
ale aj na precíznosť interpretácie, umocnenú
vyváženým, decentným i temperamentným
klavírnym sprievodom Daniela Buranovského. Každá fráza a akcent mali v premyslenej koncepcii svoje miesto, čo nakoniec
presvedčilo porotu a Karvay sa stal jedným
z finalistov súťaže.
Nevšedný dramaturgický aj interpretačný zážitok pripravilo vystúpenie lotyšského
saxofonistu O. Petrauskisa v dialógu s jeho
bratom, klaviristom Raimondsom. Na pódiu vládla vzácna pohoda a harmónia dvoch
rovnocenných, skúsených, uvoľnených, zdravo sebavedomých a obdarovaných umelcov.
Oba virtuózne výkony, dýchajúce radosťou
z muzicírovania, boli plné zaujímavých detailov v dynamike a agogike, s bohatou paletou farieb oboch nástrojov. Kým kompozícia
súčasného švédskeho skladateľa Mauricea
Karkoffa Sonatína pre altsaxofón a klavír
poskytla väčší priestor pre interpretačné
majstrovstvo klaviristu, v kompozícii Wernera W. Glasera Allegro, Cadenza a Adagio
pre altsaxofón a klavír Petrauskis osobitým
a pútavým poňatím naplno rozohral nástrojové finesy saxofónu a stal sa druhým finalistom súťaže New Talent 2005.
Introvertná Sonáta pre violu a klavír Es
dur op. 120/2 od J. Brahmsa v podaní Poliaka Groblewského (klavírny sprievod
Katarzyna Jankowska-Borzykowska) sa
niesla v znamení skôr skromného než virtuózneho prejavu. Neagresívnemu, mäkko
plynúcemu, hladkému, miestami až útlemu
tónu violy v tlmenom sprievode (klaviristka
napriek svojmu jemnému úderu, na úkor
zreteľnosti s obľubou používala stlmujúci
pedál) chýbala širokodychá epická vášnivosť
aj emocionálny ponor do diela, naplneného
životnou rezignáciou skladateľa.
Semifinálový koncert (30. septembra
o 20.00 h) otvorilo vystúpenie českého hobojistu Viléma Veverku (klavírny sprievod
Ivo Kahánek). Zaujal krásnou kantilénou
v romanticky „nadýchanom“ aj ohnivo vášnivom Adagiu a Allegru As dur op. 70 od
Roberta Schumanna, ako aj gracióznosťou
vo Fantázii D dur G. Ph. Telemanna. Vrcholom prezentácie hobojistu bola zvukovo provokujúca sólová Sequenza VII od Luciana
Beria. S absolútnou suverenitou v nej mladý
umelec preukázal vynikajúcu techniku, snú-
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biacu sa so zmyslom pre výstavbu diela, vyvierajúcu z intencií výrazovej a dynamickej
plasticity relatívne osamotených tónov so
simultánnym „ mumlaním“ hráča.
Francúzska huslistka Marina Chicheová (klavírny sprievod Milana Černjavska)
v spontánnom a bezprostrednom vystúpení
ponúkla porote možnosť konfrontácie: kým
hra D. Karvaya sa vyznačovala precíznosťou,
štýlovou čistotou a hladkým, príjemným
tónom, Chicheová vniesla do interpretácie prvok drsnej expresivity a živelnosti.
Emocionálne a strhujúce stvárnenie prvej
časti z Griegovej Sonáty pre husle a klavír
c mol op. 45/3 a Szymanowského Nokturná
a tarantely op. 28, podoprené suverénnou
technikou, jej otvorilo cestu do záverečného
finále.
Očakávané bolo vystúpenie jediného
klaviristu súťaže, Mihkela Polla z Estónska, ktorý si na úvod zvolil náročnú a rozsiahlu Chopinovu Baladu č. 4 f mol op. 52.
Málokto však očakával, že z bolestnej túžby
vyrastajúcej, dramaticky sa stupňujúcej Balady, hoci aj bravúrne zahranej, bude chýbať
cit pre nežné, chopinovsky bohaté zvukové
odtiene. Eruptívny, brilantný prejav zúročil

technicky výnimočne obdarovaný klavirista
v náročných Ligetiho klavírnych etudách (č.
13 – L’escalier du Diable, č. 1 – Désordre).
Napriek tomu však bol celkový dojem z jeho
vystúpenia viac než rozpačitý...
Záverečné vystúpenie semifinálového
zápolenia patrilo huslistke Diljane Slavovej
z Bulharska (klavírny sprievod Zvetelina
Dimcheva). Nástrojovo vďačné, populárne
diela husľového repertoáru (Eugène Ysaye
– Sonáta pre sólo husle op. 27/3 ‘Balada’,
Pablo de Sarasate – Carmen) poskytli interpretke dostatočný priestor na prezentáciu
výrazových a technických dispozícií. Skromnému, aj keď štylisticky precíznemu a čistému prejavu však chýbala oná príslovečná
štipka vrúcnosti a emotívnosti.
Finále súťaže (3. októbra), ktoré patrilo trom interpretom D. Karvayovi, M.
Chicheovej, O. Petrauskisovi so spoluúčasťou SOSR-u pod taktovkou Petra Feranca, preverilo dispozície a interpretačné
schopnosti adeptov na ocenenie New Talent
2005. Úvodný Koncert pre husle a orchester
e mol op. 64 od Mendelssohna Bartholdyho
v podaní M. Chicheovej poznačili drobné zaváhania a nečistoty. Napriek expresívnemu

Händelov Mesiáš

členov (vyše tridsať spevákov) pôsobil impozantne, stmelene, v polyfónne vedených
číslach bezchybne. Mesiáš je náročný po
každej stránke, týka sa to nielen samostatných ouvertúr a orchestrálnych sprievodov,
ale aj početných recitatívov, árií a polyfonicky náročných zborových čísel. V sólistických
výstupoch sa prezentuje nielen kantilénové
spievanie, ale aj znalosť štýlového accompagnatového spevu s akcentom na textovú
stránku.
Zo sólistov najviac zaujala slovenská sopranistka, pôsobiaca v Prahe, Simona Houda-Šaturová svojím jemným, kultivovaným,
vokálne dokonale vedeným hlasom (najmä
v árii „Viem, že môj Vykupiteľ žije...“ v úvode
3. časti). Farebne menej zaujímavo znel hlas
altistky Annette Markertovej, objemný,
skôr operný bol bas Roberta Holzera a farbou hlasu i štýlovým podaním bol tomuto
typu hudby priam predurčený tenorista
Andreas Karasiak (okrem slovenskej sopranistky boli všetci sólisti z nemecky hovoriacich krajín).
Festivalovým predvedením Mesiáša som
bola zaujatá a hlboko dojatá... Poslucháčsky
zážitok prehĺbila aj možnosť sledovať slovenský preklad libreta v bulletine.
Cappella Istropolitana so spoluúčinkujúcim zborom, sólistami a nad všetkými dominantným, s prehľadom dirigujúcim Rolfom
Beckom vniesla umelecký a dramaturgický
kontrast do BHS, ktoré sa (až na výnimky)
v tomto ročníku viac opierali o odkaz romantiky, resp. hudbu domácich a svetových
autorov 20. storočia.
Terézia Ursínyová 

Vedľa dramaturgickej a umeleckej
pocty J. S. Bachovi si našiel v programe BHS´2005 dôstojné zastúpenie aj ďalší
hudobný velikán a jubilant baroka, Georg
Friedrich Händel (obaja sa narodili pred 32O
rokmi). Z jeho tvorby sme si 2. októbra vypočuli duchovné oratórium v troch častiach
Mesiáš HWV 56. Vokálno-symfonické dielo
vrcholného baroka tvorí svojou plochou
(vyše dve hodiny hudby) a obsahom myšlienkovo-hudobný kolos. Händel, ako „...posledný tlmočník Biblie“ (Bencze Szabolcsi) si
za text oratória vybral proroctvá zo Starého
zákona, predpovedajúce príchod Mesiáša,
jeho utrpenie a obetu na kríži, zmŕtvychvstanie a prísľub vzkriesenia, žalmy a úryvky
z evanjelií Nového zákona. Zdanlivo nesúrodý, mnohovrstvový text tvorí konglomerát
hlbokých myšlienok, ktoré génius v hudobnom výsledku stmelil do veľkolepej partitúry. Naštudovať Mesiáša tak, aby bol blízky
dnešným poslucháčom, aby v ňom zaznelo
všetko zo štýlu baroka, je veľká výzva pre orchester, zbor, sólistov aj dirigenta.
Cappella Istropolitana si v prípade
festivalového predvedenia Mesiáša prizvala
Zbor Bamberských symfonikov a zbormajstra telesa – dirigenta celého aparátu
účinkujúcich, Rolfa Becka. Dielo napriek
nemeckým zborovým a čiastočne i sólovým
interpretom odznelo v anglickom origináli
(libreto napísal Charles Jennens).
Cappella Istropolitana okrem sláčikového „jadra“ mala aj zopár externých hráčov.
Nemecký zbor napriek menšiemu počtu
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podaniu huslistka stratila šancu uchádzať
sa o najvyššie ocenenie. O. Petrauskis opäť
zaujal bohatstvom farieb a technickou suverenitou, no jednočasťová Balada od Franka
Martina nemohla súperiť so záverečným Čajkovského Koncertom pre husle a orchester
D dur op. 35, kde sa sólového partu sa s veľkou dávkou profesionality zhostil náš D. Karvay. Nádherne mäkký kultivovaný tón, predstavujúci husle ako nástroj plný očarujúcich
farieb, takmer dokonalá technika a zmysel
pre koncepčnú logiku diela presvedčili porotu, že cena New Talent 2005 právom patrí
do rúk dvadsaťjedenročného slovenského
huslistu.
Kým porota dospela k svojmu verdiktu,
Veľké koncertné štúdio SRo naplnili tóny
iskrivej symfonickej básne Rímske fontány
od Ottorina Respighiho. Výrazová a dynamická pestrosť, sprevádzajúca každú zo
štyroch častí, premyslenosť fráz a čarovanie
so širokou škálou farieb diela boli v podaní
orchestra vedeného P. Ferancom vydarenou
bodkou za medzinárodným súťažným zápolením mladých talentov.

Alena Čierna 

ROBERT HOLZER

ANDREAS
KARASIAK

SIMONA
HOUDA-ŠATUROVÁ

ANNETTE
MARKERTOVÁ
Foto archív
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v komornom ladení
V komornom ladení
Virtuóz aj lyrik
Sympatický klavirista Martin Stadtfeld, nemecký Umelec roka 2004, prišiel do Bratislavy ovenčený dobrou povesťou. Koncertoval vo všetkých významných
nemeckých centrách, aj v zahraničí, nahráva.
Napriek mladému veku má rozsiahly repertoár a v životopise ceny z medzinárodných klavírnych súťaží. Roku 2002 dokonca
zvíťazil na Medzinárodnej Bachovej súťaži
v Lipsku – takýto úspech nemecká pianistika dlho nezaznamenala, bol to signál nielen
pre neho, ale aj pre celú generáciu mladých
nemeckých klaviristov. Preto sme jeho klavírny recitál (24. septembra), s ťažiskovým zameraním na dielo J. S. Bacha vnímali ako istý
normatívny trend, ako ukážku typu modernej interpretácie Bachovej klavírnej literatúry, ktorá má v súčasnosti nádej na prvenstvo
pred medzinárodnou porotou.
Dočkali sme sa suverénneho výkonu
technicky zdatného klaviristu. V prvej časti
koncertu Stadtfeld zameral pozornosť na dokonalú artikuláciu hudobných tém, na jadrnú
rytmiku figurácií a vecne konštruktívny prístup ku skladbám. Či už išlo o Prelúdiá a fúgy z I. dielu Temperovaného klavíra (C dur,
c mol, D dur, d mol), alebo o Toccatu e mol, či
Taliansky koncert F dur – bolo zrejmé, že má
dokonalý prehľad o priebehu diela. Jeho hra
mala črty vecnej logiky, s rovnou dynamikou,
takmer bez nánosu romantizujúco „vyspievaných tém“. Ak to pokladal za vhodné, zdôrazňoval basovú linku ľavej ruky, či inak „priinštrumentoval“ do klavírnej farby spodné tóny
nástroja. Priebeh fúg v jeho podaní bol temer
ukážkovým vyjadrením majstrovskej motivickej práce skladateľa. Napriek tomu, že sme
cítili robustnú presnosť, Stadtfeldov výkon
nikdy nepresiahol hranice kultivovaného

„Iba“ Haydn?!
...tak reagovala nemenovaná klavírna
pedagogička na správu o vystúpení legendárneho Andrása Schiffa na BHS (27.
septembra v koncertnej sieni SF). Hovorila nielen za seba, ale za mnohých obdobne
zmýšľajúcich.
Medzi prominentnými svetovými pianistami našej doby je rad umelcov, ktorí popri
bežnom repertoári zameriavajú pozornosť
na určitého, im obzvlášť blízkeho skladateľa,
odkaz ktorého oživia osobitne starostlivo
a angažovane. Máme špecialistov na Bacha,
Beethovena, Chopina, Liszta, Debussyho...
A čo Haydn a Mozart? Táto dvojica sa obvykle
menuje jedným dychom – obaja sú hlavnými
reprezentantmi hudobného klasicizmu, kto-

Foto archív

tónu a presného detailu. Dynamika v tejto
časti recitálu bola riadená inou optikou než
v druhej polovici koncertu, kde bolo ťažisko
na úpravách Bachových chorálov (BWV 659,
639, 734) Ferucciom Busonim. Majster európskeho neoklasicizmu, znalec Bachovej tvorby vniesol do barokovej rétoriky ducha 20.
storočia. O to osobitnejšie pôsobila zmena
Stadtfeldovej výrazovej optiky. Práve v týchto skladbách sa priklonil k láskavému, síce
virtuóznemu, ale predsa len romantickejšie
znejúcemu zvuku. Umelec zrazu rozozvučal
nezvyklo lyrické plochy, technickú brilanciu
barokových figurácií zjemnil, pričom nezane-

dbal príležitosť na veľké dynamické gradačné
oblúky, či iné finesy pianistiky 20. storočia.
Busoniho úpravy Bachových diel sú doposiaľ významnou výzvou pre každého ambiciózneho klaviristu. S veľkým potešením sme
potom vnímali aj realizáciu náročnej Sonáty
pre klavír č. 2 b mol od Sergeja Rachmaninova. Ak by som nepočula predtým jeho verziu
Bacha, mohla by som si myslieť, že práve
Rachmaninov je jeho „parketa“. Aj tu sa prejavil ako veľký logik pri výstavbe formy, skvelý
virtuóz a zároveň jemný lyrik. Ale tak to už na
koncertoch dobrých klaviristov býva...
Melánia Puškášová 

rých spája veľa spoločných znakov. Okruh
„hviezdnych“ mozartovských klaviristov je
podstatne užší, čo vyplýva zo skutočnosti,
že adekvátne oživenie Mozartovho odkazu
patrí k najchúlostivejším a najnáročnejším
interpretačným problémom. Na tomto poli
získal nimbus špičkového špecialistu András
Schiff, ktorého viaže k Mozartovi mimoriadna afinita. Pokiaľ ide o Haydna, sme v rozpakoch, či vôbec môžno menovať skupinu na
Haydna orientovaných klaviristov. To má aj
svoje historické korene. Mozart bol v niektorých kruhoch predovšetkým žiadaným
klaviristom. Komponoval klavírne skladby
pre vlastné potreby, pre tzv. akadémie, kde
vystupoval pred širšou verejnosťou, pre svojich žiakov, aristokratických a meštianskych
objednávateľov, pre priateľov a pod. Naproti

tomu Haydn také podnety nepoznal. Jeho
klavírna produkcia sa neveľmi ujala v širšej
pospolitosti. Bola viac–menej neznáma a táto tradícia sa zachovala až podnes.
Nie je to jediná oblasť, kde sa cesty oboch
majstrov rôznia. Hoci sa motto „Haydn a Mozart“ ako symbol pre hudobný klasicizmus
skloňuje vo všetkých pádoch, pri podrobnejšom pohľade sa ukazuje, že každý z nich
má svoj osobitý a nezameniteľný rukopis, že
ich hudobné myslenie sa pohybuje v dvoch
rovinách, čo si vyžaduje aj diferencovaný interpretačný prístup. Prejavuje sa to už pri základných otázkach frázovania a artikulácie,
kde obaja majstri idú rôznymi cestami, čo
našlo svoj odraz i v odlišných edičných zásadách a praktikách nového súborného vydávania diela Haydna a Mozarta. Prax ukazuje,
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že dobrý mozartovský interpret ešte nemusí
byť rovnako dobrý aj u Haydna a naopak. Pre
Schiffa to však zrejme neplatí. Celkom netradične si na svoj bratislavský recitál vybral
práve Haydna. Odzneli málo hrané skladby
(sonáty, variácie, fantázia, capriccio). Zostaviť takto celovečerný koncert je odvážnym
a unikátnym činom. Takáto, možno povedať
avantgardná dramaturgia nesie určité riziko
a je poslucháčsky náročná, naviac tam, kde
Haydn nie je až taký populárny a žiadaný.
Vedie nás to k otázke: aké miesto zaujíma Haydn v dnešnom hudobnom živote?
Nikdy sa nepochybovalo o jeho historickom
význame pre vznik a rozvoj klasicizmu. Počas života bol Haydn rešpektovaným, populárnym a oslavovaným skladateľom, jeho
kompozície boli rozšírené a pestované. Po
smrti však postupne prepadol skoro do úplného zabudnutia. Z jeho obrovskej tvorby,
zahŕňajúcej všetky žánre a druhy, prežil iba
nepatrný zlomok (niekoľko kvartet, symfónií, dve oratóriá). Názor, že Haydnova hudba
je zastaraná, zažltnutá, vypáchnutá a že nám
„Papa Haydn“ už nemá čo povedať, pochádzajúci z čias romantizmu 19. storočia, prežil
takmer do našich dní. V tomto duchu sa tradovali aj romantizujúce, uhladené a nevýrazné interpretačné prístupy.
Zásadný obrat nastal v dnešnej dobe. Impulzy, zdá sa, vyšli najmä z praktík hnutia Starej hudby a všestranných muzikologických
aktivít hudobných historikov. Tento inovačný
duch sa nezastavil ani pred objavením kompozičných oblastí a druhov „zasypaného“
skladateľského odkazu tohto génia. Mimo
pozornosti, a tým aj povedomia, sa ocitla
operná, klavírna, piesňová, dychová, zborová, barytónová (sláčikový nástroj) a ďalšia
tvorba. Zásadne sa mení obraz o Haydnovi,
očistenom od romantických a ďalších nánosov. Konajú sa Haydnove dni, operné cykly,
konferencie, uskutočňujú sa edičné projekty, nahrávky,...
Haydnova klavírna tvorba bola taktiež zanedbaná a dezinterpretovaná. Svoje útočisko
našla najviac ak v hudobných školách, kde
aspoň časť slúži ako kvázi inštruktívna literatúra. V tomto kontexte treba vidieť umelecké
zámery vystúpenia Andrása Schiffa s „čírym“
Haydnom. Umelec zavítal do Bratislavy spolu so svojím krídlom zn. Bösendorfer, ktorý
si priviezol z Viedne. Tak ako huslisti – sólisti
hrajú iba na svojom inštrumente, aj Schiff je
so svojím nástrojom nerozlučne spätý a všade vystupuje takto.
Čo vytvára ono napätie, osobitú, sústredenú atmosféru a nadšenie, ktoré sprevádza
Schiffovo interpretačné umenie? Na túto
otázku, ktorá sa vtláča do pera, je ťažko odpovedať. Z jeho neokázalej, precítenej hry
vyžaruje zvláštne fluidum, sústredenosť,
vytvára sa osobitá atmosféra, ktorej sa jednoducho nedá ubrániť. Schiff dokáže svoje
inšpirujúce, zvrchované a objavné umenie
uplatniť pri oživení tej hudby, ktorú práve
prednesie. Toto sa vzťahuje, prirodzene, aj
na Haydna. Sebe vlastným vzácnym „šiestym

zmyslom“ dokázal Schiff preniknúť k najhlbším koreňom Haydnovho hudobného
myslenia, ktoré ho prezentuje so všetkými
subtílnymi detailmi, štýlovými finesami
a vlastnými kreatívnymi schopnosťami. Odhalil celú šírku a slohovú špecifickosť a rozmanitosť skladateľského hudobného sveta,
siahajúcu od pevných, jasných štruktúr „čistého“ klasicizmu, cez vzrušujúci Sturm und
Drang po výsostne romantické výrazové
prvky, ktoré sú s takou naliehavosťou vzácne
i v jeho ostatnej tvorbe. Prekvapivo tu pôsobia neočakávané modulácie, doslova šokujú
celé girlandy smelých modulačných premien a neobvyklých harmonických spojov,
ktoré poukazujú na priam avantgardné štýlotvorné prvky, ďalekosiahle predbiehajúce
svoju dobu. Tieto zveril Haydn práve a predovšetkým klavíru, ktorému nezabudol venovať pozornosť v žiadnej fáze svojho života.



Festivaly

23

úsekoch, kde sa jeho prsty letmo dotýkajú
kláves, vzniká dojem, akoby sa nad nástrojom vznášal éterický opar či vánok. Pedál
používa málo a striedmo. Jeho dynamická
škála je široká, bohatá na odtiene a farby;
najmä v oblasti piana je jemne odstupňovaná do takmer nepočuteľného šepotu. Ornamentika, prírazy, fioritúry, behy, ktorých je
podľa vtedajších zvyklostí neúrekom (najmä
v období tzv. rokoka), pôsobia v hudobnom
priebehu podľa kontextu raz akoby mimochodom, „pod čiarou“, raz zvýraznené ako
„výkričník“, vždy v rytmicky jasnej profilácii.
András Schiff zožal s týmto „iba“ programom triumfálny úspech, ktorý bol úspechom aj pre skladateľa. Koncert bol dobre
navštívený, hoci nie vypredaný, ako to býva
na jeho vystúpeniach vo svete, ale u nás je
to trochu ináč. Podieľa sa na tom o. i. absencia zodpovedajúcej hudobnej a estetickej

ANDRÁS SCHIFF/Foto: T. Borský

Tvorivo a živo spodobnil Schiff aj Haydnovu
výrazovú paletu, ktorá zahŕňa od ušľachtilej
majestátnosti po bodrý humor a duchaplný
vtip širokú škálu ľudských pocitov a nálad.
Prvé, čo padne do očí (vlastne uší) pri
interpretačnom umení Andrása Schiffa, je
jeho ojedinelý zvonivý, farebne a dynamicky
bohato diferencovaný tón, ktorý vyludzuje
zo „svojho“ nástroja. Schiff je fenomenálny
i po stránke technickej virtuozity, ktorá takpovediac nepozná medze. Rýchlosť a ľahkosť
prstovej techniky je však vždy podriadená
zámeru čo najadekvátnejšieho uchopenia
ducha a výrazu hudobnej výpovede. Nikdy
neohromí decibelmi alebo čírou brilanciou.
Jeho stvárnenie je bezprostredné a prirodzené. Aj v najrýchlejších pasážach sú jednotlivé tóny zreteľne diferencované. V tichších

výchovy a dôsledky „kultúry“, ktoré šíria
naše televízne kanály – mimochodom, aké
charakteristické označenie – sú to kanály
a odpadové žumpy à la Big Brother, ktoré
ničia vkus i ľudskú dôstojnosť, čo zrejme
neprekáža tým, ktorí zodpovedajú za naše
školstvo a kultúru. Ale už je to raz tak – veď
sme v Bratislave! Keby bol na programe napríklad Rachmaninov, kapacita sály by pre
záujemcov nestačila.
Vedeniu BHS treba vysloviť uznanie za
prípravu tohto výnimočného večera (i s rizikom menších príjmov), ktorý sa bezpochyby
stal zlatým klincom tohtoročného, na umelecké udalosti tak náročného a bohatého 41.
ročníka BHS.

Pavol Polák 
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Hviezdny recitál
Keď počula učiteľka hrať a pracovať
malého Maxima Vengerova, údajne
vyhlásila, že takýto talent sa rodí raz za sto
rokov. Mala, aj nemala pravdu, pretože z Novosibirska sa do sveta prakticky naraz dostali
až dvaja fenomenálni huslisti – okrem Vengerova aj o dva roky starší Vadim Repin.
Vengerova sme už v Bratislave počuli, teraz
na BHS (6. októbra) konečne aj Repina.
Konečne preto, lebo obaja sa medzičasom
stali najuznávanejšími svetovými huslistami.
Vynášanie podobných súdov je síce z umeleckého hľadiska ťažké a absurdné zároveň,
ak však ako kritérium poslúži komerčný
úspech v prostredí nahrávacích firiem a medzinárodný dopyt v koncertných sálach, je
jasné, že dvojica Vengerov a Repin dnes tvorí
absolútnu špičku.
33-ročný Vadim Repin svojho času definitívne prerazil ako najmladší víťaz Súťaže kráľovnej Elisabeth v Bruseli a dnes potvrdzuje,
že nešlo o žiaden krátko trvajúci zázrak. Do
Bratislavy prišiel s pôsobivým, náročným komorným programom, v ktorom sme mohli
naživo obdivovať nielen jeho technickú bravúru, ale aj mentálnu hudobnícku vyspelosť.
Bartókova Rapsódia č. 1 G dur Sz. 86 bola
možno trochu náročným rozohratím pre človeka, ktorý v tú noc pre nabitý program spal
vraj len štyri hodiny (mimochodom, hneď
ráno po bratislavskom koncerte odletel do
Ankary...). Sám Repin sa však vyjadril, že vrelé prijatie publikom a úžasné reakcie ho od
prvých momentov „nútili zo seba vydať viac
a viac“. Nuž, interpreti takéhoto kalibru sú
tu naozaj skôr výnimkou, a tak potom – neprejedení podobnými menami a výkonmi
– dokážeme zrejme vytvoriť v sále aj mimoriadne inšpirujúcu atmosféru. V pôsobivej

VADIM REPIN/Foto: C. Bachratý

Brahmsovej Sonáte č. 3 d mol op. 108 však
už na pódiu nebolo badať žiadnu únavu a jej
druhá časť sa stala jedným z vrcholov celého
koncertu. Práve na Brahmsovi sme sa mohli
presvedčiť o Repinovej „dospelosti“. Presvedčivé a pôsobivé frázovanie v dlhých „intelektuálnych“ kantilénach, neuveriteľný „ťah“
a schopnosť dramaturgicky vystavať celky
jednotlivých častí sonáty tvorili nadstavbu
k Repinovej fenomenálnej technike, nádhernému tónu bez kazov a dokonalej intonácii,
pripomínajúcej presnosť klavíra. Podobným
zážitkom však bola i menej známa Griegova
Sonáta č. 3 c mol op. 45. Chaussonov Poéme
a Waxmanova Carmen-Fantasie sa už trochu
akoby zliali s nasledujúcimi virtuóznymi prídavkami za stáleho burácania ľudí v sále. Až
do poslednej chvíle dokázal Repin publiku
nielen zrýchľovať tep, ale aj naplniť mysle zážitkom, na aký sa nezabúda.

Samostatnú zmienku si zaslúži Repinov
partner, izraelský klavirista Itamar Golan.
Rovnocennosť komorných hráčov je častou
frázou podobných hodnotení, tento koncert
bol však viac než jej excelentnou ukážkou.
O to smiešnejšie pôsobilo klišé „klavírny
sprievod“ pod Golanovým menom v programovom bulletine. Davy fanúšikov hlavnej
hviezdy snáď odpustia poznámku, že klavirista bol svojím výkonom nielen rovnocenným partnerom, ale aj motorom niektorých
okamihov. Itamar Golan sa vraj posledné
roky špecializuje len na komornú hudbu
a po tom, čo sme počuli, ťažko povedať, či
škoda alebo vďakabohu. Je totiž výnimočným zjavom – technicky i muzikálne. Klavír
má pod jeho rukami neuveriteľne zamatový
tón, spieva a dojíma. A tak by bolo určite zaujímavé počuť ho v rámci vlastného recitálu.
Andrea Serečinová 
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Premiéra ako dar k sviatku
Pred tridsiatimi rokmi bol 1. október
vyhlásený za Medzinárodný deň hudby. Od tých čias rôznych „medzinárodných“
dní pribudlo neúrekom. Deň hudby však
ostal jediný. Pre muzikantov vzácny, hodný celebrovania. Preto zákonite vstupuje aj
do diania BHS. Festivalovej dramaturgie sa
dotkol znova, aj keď nie v hlavnom koncertnom termíne. Možno o to viac a o to záslužnejšie vyznel v podvečernom čase (o 17. h)
– na menej obvyklom mieste (Malá sála SF),
no s absolútne priliehavým, adekvátnym
programom aj účinkujúcimi. Ak sa v minulosti festivalu vytýkala istá zdržanlivosť k pôvodnej tvorbe a k domácemu interpretačnému potenciálu, 41. ročník dal na tieto otázky
o niečo priaznivejšiu odpoveď. Aj vďaka prvooktóbrovému hudobnému sviatku...
Nedávne odčlenenie Moyzesovho kvarteta z organizmu SF akoby vskutku aktivizovalo mladšie ansámble tohto inštrumentálneho
rodu k „viditeľnejšej“ činnosti. Zwiebelovo
kvarteto (Marek Zwiebel – Peter Mosorjak – Peter Zwiebel – Andrej Gál) sme
dosiaľ spoznávali z príležitostných pódií,
najmä ako interpretov súčasných opusov.
Festivalové vystúpenie – napriek dosť obšírnym životopisným údajom – možno považovať azda za jeho oficiálnu profesionálnu
inauguráciu...
Ak sa poslucháč (chtiac či nechtiac)
stotožní s interpretovou podobou premié-

Výstava pozostalosti
Jána Albrechta
Galéria mesta Bratislavy vystavila
v dňoch od 13. septembra do 23. októbra časť pozostalosti Jána Albrechta. Jeho
meno sa spája s jeho vášňou nielen k hudbe,
ale aj k výtvarnému umeniu. Tento zakladateľ a dlhoročný vedúci súboru Musica aeterna je tvorcom publikácií Podoby a premeny
barokovej hudby, Eseje o umení, Duchovný
svet krásy, či Spomienky bratislavského hudobníka. S výtvarnými dielami sa mal mož-

Schulwerk sympózia
„In Dialogue“
Orffov inštitút v spolupráci s Univerzitou Mozarteum v Salzburgu sú organizátormi medzinárodného Orff – Schulwerk
sympózia „In Dialogue“ (Základná hudobná
a tanečná výchova v interdisciplinárnych
kontextoch), ktoré sa tu uskutoční 6. – 9. júla
2006. Okrem prednášok, diskusií i workshopov z oblasti výchovy, neurobiológie, soci-
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rovanej skladby, nemusí vždy súhlasiť s koncepciou známej kompozície. Zwiebelovci
ponúkli obe tváre a možnosti – naštudovali
novinku, Hatríkovu poému pre sláčikové
kvarteto Dulcissima mia vitae, uviedli aj „klasiku“, Bartókov opus 91, 4. sláčikové kvarteto.
„Čím môže dnešný autor obohatiť kvartetovú literatúru?..“, pýta sa dnešný, informáciami nasýtený poslucháč. Tak akosi (či
podobne) znela dlhší čas tvorivá otázka Juraja Hatríka. S komponovaním kvartetového
opusu sa neponáhľal, až v zrelom tvorivom
období pristúpil k tomuto náročnému kompozičnému „rébusu“ (Stratené deti s vokálnou, basovou kombináciou – 1993). Na tento
inštrumentálny druh nadviazal po zaslúžených vyše desiatich rokoch...
Hatrík, napriek snahe dosiahnuť v kompozičných tvaroch výrazovú jednoduchosť,
tvarovú slobodu, ostáva skladateľom vážnej
hudby. Je spútaný svojím panoramatickým
intelektom, znalosťami, vedomosťami, stále prehlbovaným pocitom zodpovednosti.
K sebe, k svojmu bytiu, k okoliu. Akékoľvek
zjednodušovanie mu je bytostne cudzie.
Ostáva neochvejným profesionálom v konzekvenciách tých najrýdzejších kompozičných elementov, v artikulácii podstatných
myšlienok. Kto sleduje Hatríkovu tvorbu,
prisvedčí jeho pohybu. Poctivému, plynulému pohybu po špirále. Po vedome aj podvedome načrtnutej línii vlastnej rétoriky,
estetiky. Hatrík v kompozíciách odjakživa

rozohráva dialógy, kladie otázky, exponuje
a rozpriada nové súvislosti. V premiérovom
kvartete nadväzuje na gesualdovskú tému,
v modifikáciách ju posúva, pretavuje a konfrontuje s ďalšími, jemu blízkymi symbolmi,
iniciálami, citátmi, ktoré v svojských sukcesiách tvaruje do pôsobivých komentárov:
dôverne známy motív akoby po chvíli interferoval, zahmlieval a strácal sa v opare, aby
nadobudol nové kontúry, nové väzby. To
všetko na pozadí farebnej, sviežej reliéfnosti epického, do dôsledkov dopovedaného
a vypointovaného toku v prísne ustráženom,
logicky prepojenom pôdoryse troch vzájomne previazaných častí (Sostenuto e misterioso. Allegro scorrendo. Con moto – affabile,
Largo. Allegretto non tenerezza, Tempo di
blues. Allegro con brio. Lento). Zwiebelovo
kvarteto (zdá sa) úspešne zdolalo neľahké
autorove požiadavky. Svoje interpretačné
postoje vzápätí obhajovalo v Bartókovom
4. sláčikovom kvartete, pri počúvaní ktorého
poslucháč vždy znova žasne nad svätením
ľudského génia. Nad silou originality, ktorá
umenie (skutočné umenie) povyšuje a robí
ho nesmrteľným. Zwiebelovci so cťou, s korektným tvorivým vkladom „prerozprávali“
pútavú fabulu Bartókovej kompozície, sýtenú rudimentárnou vášňou, hĺbavosťou a prenikavou múdrosťou...
Bol to ozajstný sviatok hudby, koncert,
aký patrí oslave Dňa hudby...

nosť zoznamovať aj vďaka svojmu bratancovi
Thomasovi Messerovi, dlhoročnému riaditeľovi Guggenheimovho múzea v New Yorku, s ktorým navštívil množstvo výstav po
celej Európe i Spojených štátoch. Obdivoval
tvorbu svojho príbuzného Vaszaryho, Emila
Noldeho, Oskara Kokoschku, s ktorým sa nepriamo kontaktoval cez spoločného priateľa
Alfreda Marnaua, získal tak od neho najskôr
kresbu aj s venovaním. Tri grafiky z Kokoschkovej pozostalosti mu neskôr darovali Marnauovci. Jeho zbierka sa mohla popýšiť tiež
darovaným obrazom Alexeja Jawlenského.

Albrecht mal množstvo priateľov – umelcov.
Keďže poznali jeho záľubu, sami mu príležitostne venovali obrazy a drobné plastiky.
V roku 2005 bolo do Mestského múzea v Bratislave zakúpených 648 položiek pozostalosti Jána Albrechta, zahŕňajúcich dokumenty,
týkajúce sa rodiny Albrechtovcov, taktiež rodinné portréty z prvej polovice 19. storočia.
Galérii mesta Bratislavy sa podarilo získať 16
vzácnych umeleckých diel, ktoré sprístupnila verejnosti.

álnych vied, hudobnej a estetickej výchovy,
atď. budú súčasťou aj rozličné vystúpenia,
koncerty a výstavy. Účastnícky poplatok je
cca 120,-/80,- EUR (študenti) pre celé sympózium, cca 40,-/30,- EUR na jeden deň a cca
18,-/12,- EUR na večerné podujatie. (Info:
orff.symp@moz.ac.at).
Táto univerzita v školskom roku 2006/
2007 otvára dvojsemestrálne postgraduálne štúdium hudobnej a tanečnej výchovy,
zahŕňajúce adaptácie Orff – Schulwerku,

didaktiku hudby a tanca, estetickú výchovu,
pedagogiku so špecializáciou na rôzne skupiny, históriu hudobnej a tanečnej výchovy,
improvizáciu, komponovanie, náuku o hudobných nástrojoch, techniku pohybu a tanca, choreografiu kreatívny tanec a hudobné
divadlo. Podmienkou získania certifikátu sú
záverečné skúšky. Cena kurzu je cca 4500,EUR + registračný poplatok cca 400,- EUR
(Info: specialcourse.oi@moz.ac.a).


Lýdia Dohnalová 

EP 
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Európske hudobné dni Bruna Waltera
Bratislava – Viedeň
V stredoeurópskom priestore patrí náš región medzi tie s najväčšou kultúrnou históriou. Je na nás, ako ju dokážeme
oživiť, udržať a najmä rozšíriť. Prispievajú k tomu aktivity, ktorých svedkom sme boli od 10. do 21. septembra. „Našou
úlohou je nadviazať na tradíciu. Napriek zlomom, ktoré tu boli – v 1933 sa pálili knihy, v II. svetovej vojne ľudia, po
oslobodení po nástupe režimu v 1948 sa čakalo na dožitie posledných svedkov. Výsledok? Dnes sme bez starých
rodičov...“ hovorí Jack Martin Händler. „Idea je taká silná, akým obsahom ju naplníme...“
Najmä vďaka týmto myšlienkam vznikli Európske hudobné dni Bruna Waltera, na ktorých dostali možnosť predviesť
svoje umenie najmä mladí umelci.
Septembrové Hudobné dni Bruna
Waltera sa uskutočnili v Bratislave aj
vo Viedni. Druhý ročník festivalu nadviazal
na úspešný minuloročný projekt a úsilie
organizátorov sa už upiera k ročníku budúcemu – je to totiž rok, v ktorom si pripomenieme 130. výročie narodenia tohto umelca
(1876 – 1962). Krátko pred vlaňajším festivalom vznikla zásluhou umeleckého vedúceho
festivalu, Jacka Martina Händlera, Európska hudobná akadémia Schengen-Bratislava,
ktorá sa stala významným centrom výchovy
mladých umelcov. V Zichyho paláci bola tiež
otvorená výstava venovaná tomuto umelcovi. Pripomenula, že Bruno Walter ako mladý dirigent prežil v Bratislave jednu sezónu
(1897-1898), počas ktorej dirigoval v mestskom opernom divadle. Jeho umelecké a humanitné ideály ovplyvnili ľudí na celom svete a sú rovnako aktuálne a príťažlivé aj dnes.
Z umelcovej pozostalosti vznikla nadácia,
zameraná na podporu mladých hudobných
talentov. Aj na tieto myšlienky nadviazali
tvorcovia Hudobných dní Bruna Waltera pri
koncipovaní dramaturgie druhého ročníka
festivalu. Dôraz kládli na diela a autorov, ku
ktorým sa Walter v živote opakovane a vždy

novým spôsobom vracal: Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner. Festival chce už od
počiatku byť aj festivalom mladých, ktorí
prevezmú štafetu a tvorivo rozvinú ideály
tradície. Aj z tohto dôvodu paralelne prebiehali majstrovské kurzy, na ktorých účastníci
Európskej hudobnej akadémie Schengen
– Bratislava mali možnosť zdokonaliť svoje
interpretačné umenie pod vedením renomovaných hudobníkov a zároveň mali príležitosť vystúpiť na koncertoch – sólisticky,
alebo ako členovia festivalového orchestra.
Festival pozostával z workshopov, prednášok a koncertov. Na 3 workshopoch zneli
diela pre husle, flautu, klavír so sprievodom komorného orchestra (zaujímavý bol
workshop 11. septembra s flautistkou Martinou Kuštárovou, taktiež sme v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca videli a počuli
skúšku Klavírneho koncertu W. A. Mozarta
v neomylnej, žiarivej a perfeknej interpretácii Jeana Mullera a na ďalšom sa predstavil
mladučký huslista Jevgenij Makhtin s komorným programom).
Komorné koncerty festivalu boli v Primaciálnom a Zichyho paláci, záverečný
Koncert za mier sa konal 21. septembra

KVARTETO SÓLISTOV Z MOZARTA (ZĽAVA): P. KAJAN, F. KOVÁČ,
I. DANKO, M. DRLIČKA S DIRIGENTOM J. M. HÄNDLEROM. /Foto: V. Hák

v Slovenskej filharmónii. V deň narodenia
Bruna Waltera sa festivalové dianie prenieslo do Viedne, kde neskôr Walter pokračoval
v umeleckej dráhe. Z bratislavského divadla
odišiel do Rigy, potom do Berlína a v rokoch
1901 – 1912 pôsobil vo Viedni ako Kapellmeister. Tu vo Wiener Konzerthause si početné
publikum vypočulo o Brunovi Walterovi
prednášku Susanne Eschwéovej z viedenskej
Univerzity (o. i. spravuje viedenskú pozostalosť po Walterovi) a dve časti z jeho Sláčikového kvarteta v interpretácii Israel String
Quartetta. Okrem domácich záujemcov
sa na podujatiach zúčastnili aj návštevníci
z Bratislavy. Na večernom koncerte, ktorý
osobne otvoril a pozdravil Heinrich Haerdtl
z Wiener Konzerthausgesellschaft, v Mozartovej sále zazneli diela, ktoré boli umelcovi
osobitne blízke: 5. symfónia od Franza Schuberta, Siegfriedova idyla od Richarda Wagnera a Mozartova Symfónia č. 40 g mol. Pod
dirigentskou taktovkou J. M. Händlera sa
predstavil Bruno Walter Festival Orchestra. Vo výbornom svetle sa ukázala najmä
dychová sekcia ansámblu.
Vráťme sa ešte k bratislavským koncertom: 10. septembra sa predstavila ukrajinská huslistka Olesya Kurylyaková. Svoj
program začala sólovými skladbami Bacha,
Paganiniho a Kreislera. Lesk jej vystúpeniu
pridala svojím vkladom klaviristka Elena
Händler.
V Sinfonii concertante pre hoboj, klarinet, lesný roh, fagot a orchester od W. A. Mozarta sa 11. septembra predstavilo kvarteto
mladých sólistov. Ich vysoko profesionálny
výkon vynikol krásnym tónom, výrazom
i dokonalou súhrou. Celkový dojem nenaštrbili ani drobné zakolísania v mimoriadne
náročnom parte lesného rohu. Hobojista
Ivan Danko , klarinetista Matej Drlička
hornista Filip Kováč a fagotista Peter Kajan sú absolventi bratislavského Konzervatória, prví traja dnes pôsobia v popredných
zahraničných orchestroch. V druhej časti
koncertu zaznel Beethovenov Husľový koncert D dur v žiarivej interpretácii moskovskej
rodáčky Alexandry Soumm. Alexandra
má 16 rokov, ale prvý raz koncertovala ako
7-ročná. Študovala vo Viedni a v Grazi u známeho husľového pedagóga Borisa Kuschnira. V minulom roku zvíťazila na 12. ročníku
súťaže Európskej Eurovízie „Young Musicians“ v Luzerne. Jej interpretácia znesie tie
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najvyššie kritériá – vyniká pekným kultivovaným tónom, výrazom aj zdravým sebavedomím, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou
dokonalého výkonu.
Záverečný Koncert za mier sa niesol
v znamení zbližovania ľudí, v porozumení si
bez slov – prostredníctvom hudby, tolerancie
a s akcentom na umelecký a humanistický
odkaz Bruna Waltera. V Brahmsovom Koncerte pre husle sa predstavil výborný Dmitri
Makhtin, v druhej časti zaznela Brahmsova
Symfónia č. 1 c mol v interpretácii orchestra
Solistes Européens Luxembourg pod
taktovkou Jacka Martina Händlera. Tento
koncert bol dôstojným vyvrcholením podujatia, ktoré si hľadá svoje pevné miesto v koncertnom kalendári Bratislavy. Európske hudobné dni Bruna Waltera 2005 boli nielen
poctou tomuto umelcovi a humanistovi, ale
aj prostriedkom, ktorý priniesol niekoľko
umeleckých zážitkov a vytvoril predpoklad
k vytváraniu našej spoločnej európskej kultúrnej súčasnosti a budúcnosti.
Borivoj Medelský 
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O. KURYLYAKOVÁ S E. HÄNDLEROVOU. /Foto: V. Hák

Ars Cantus
V ponuke koncertného života na Slovensku sa predbaroková hudba vyskytuje
iba zriedka. Jednou z mála možností stretnúť sa s hudobným umením
14. a 15. storočia bol koncert poľského súboru Ars Cantus v Hudobnej sieni
na Bratislavskom hrade (19. júna), pri príležitosti derniéry troch výstav
projektu Bibliotheca Sonans v priestoroch Hudobného múzea SNM.
Súbor Ars Cantus sa špecializuje na interpretáciu starej hudby od stredoveku po raný barok. V jeho repertoári sú zastúpené najmä skladby z hudobných prameňov
Dolného Sliezska, siahajúce do 14. storočia.
Súbor bol založený v roku 2000 pri príležitosti vroclavských miléniových osláv pod
umeleckým vedením Tomasza Dobrzańského a jeho činnosť sa spája aj s komorným telesom Wroclawscy Kameraliści.
Na bratislavskom vystúpení sa predstavil
v päťčlennom obsadení: Monika Wieczorkowska (soprán), Piotr Karpeta (bas),
Tomasz Dobrzański (dirigovanie, zobcová
flauta, mandora), Joanna Kostylew (fidula) a Ewa Prawucka (pozitív). Dramaturgická koncepcia programu vychádzala z neskorostredovekej cantiovej a motetovej tvorby,
pričom poskytla priestor aj na prezentáciu
dobovej organovej hudby. Najstaršie skladby pochádzali z tzv. Żagańského fragmentu
z tretej štvrtiny 14. storočia, obsahujúceho
francúzsku hudbu epochy ars nova. V prípade troch kompozícií bol známy aj autor,
Dufayov súčasník Petrus Wilhelmi de Grudencz, ktorého skladby, stmeľujúce vtedy populárnu viachlasnú pieseň s novými prúdmi
umelej hudby 15. storočia, sa zachovali v prameňoch rôznych európskych krajín.
Ars Cantus sa predstavil ako umelecky
zdatný súbor, s korektne pripravenou hu-



dobnou produkciou a kultivovaným interpretačným prejavom. Vokálne aj inštrumentálne výkony vyzneli presvedčivo, technicky
spoľahlivo, s patričným emocionálnym vkladom. Spoločné výstupy umelcov boli charakteristické vyrovnaným výrazom, zladenou
farebnosťou a kompaktným zvukom. V snahe o adekvátne štýlové vystihnutie skladieb
zaujali hlavne svojou prirodzenosťou.
Speváci sa snažili prednášať texty zrozumiteľnou a prirodzenou dikciou a k ich
presvedčivému výkonu zaiste prispela aj
akustika bývalej hradnej kaplnky. Hoci bola
výrazová poloha sopranistky v mariánskom
žalospeve Awe wer hat sein sper vrúcna, navonok pôsobila zdržanlivo. Basista, disponujúci sýtym hlasom, dôsledne tvaroval všetky
frázy. Pre chorobu tenoristu prešli viaceré
skladby úpravami, ktoré si vyžiadali zvýšené
interpretačné nároky. Napriek tomu bol celkový dojem priaznivý, čo svedčí o flexibilite
súboru. Na viacvrstvovú stránku hudobného
myslenia 15. storočia poukázalo Grudenczovo moteto Probitate eminentem/Ploditando
exarare, ktoré pri interpretácii nadobudlo
rozmer vtipu, irónie, až sarkazmu.
Koncert súboru Ars Cantus bol svedectvom pozoruhodnej hudobnej minulosti
Sliezska v dôstojnom predvedení hudobníkov, reprezentujúcich súčasné interpretačné
Sylvia Urdová 
umenie Poľska.

Prvá
hudobná škola
v Petržalke
slávila ...
Slávnostným koncertom v Pálffyho
paláci si ZUŠ na Daliborovom
námestí pripomenula 55 rokov od
svojho založenia. Škola je spojená
s menom organistu, speváka,
klaviristu – a pedagóga a zároveň
prvého jej riaditeľaf Františka
Oswalda.
Na koncerte účinkovali terajší aj bývalí žiaci školy. V prvej časti programu
predviedli žiaci skladby C. Saint-Saënsa, C.
Debussyho, W. Corbetta, F. Schuberta, B.
Marcella, G. Karganova, M. Schneidera-Trnavského a M. A. Cibulku. Záver patril Komornému orchestru ZUŠ, ktorý predniesol
Largo z Händlovej opery Xerxes. Bývalí žiaci
učilišťa, ktorí sa v súčasnosti zdokonaľujú
na konzervatóriu a VŠMU, sa v druhej časti
programu predstavili s dielami J. S. Bacha,
W. A. Mozarta, N. Paganinho, A. Chačaturjana
a B. Urbanca.
Mladí umelci svojou interpretáciou demonštrovali nielen technické zručnosti, ale
aj entuziazmus a vôľu naďalej rozvíjať a niesť
posolstvo umenia.
Ivana Žiaková 
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Pressburg Singers
Začiatkom marca 2004 založený zbor Pressburg Singers už koncom mája tohože roka vystupoval na medzinárodnom
hudobnom festivale v Chorvátsku. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nešlo o detský spevácky zbor. Pressburg
Singers pod vedením zbormajsterky Janky Rychlej si intenzívne hľadá miesto v kolekcii bratislavských zborových
telies, aj medzi súbormi so značkou „Pressburg“ (Quartett, Klezmer Band, Philharmoniker...). Je zložený z nových
členov, ale aj skúsenejších zboristov z iných telies. Funguje v štyroch základných vekových skupinách (6 až 18 rokov).
Primárny dôraz na základnú dramaturgiu zborových diel (sakrálna aj svetská rôzno-žánrová tvorba) im v počiatkoch
umožnil účinkovať na podujatiach Koncert
ku Dňu matiek (máj 2004), Koncert v Kostole Sv. Štefana (jún 2004), Koncert pred Radnicou (november 2004) či koncerty počas
vianočných trhov. Rok 2005 sa niesol v znamení podujatí k Veľkonočným sviatkom,
usporiadali koncert na vernisáži grafickej
výstavy a zúčastnili sa na dvoch podujatiach
v rámci júnového Medzinárodného festivalu
sakrálnej hudby „Musica angelica“ v Česku
a v Južnom Tirolsku (8. International Festival des Chorgesanges „Alta Pusteria“). Ani
v letných mesiacoch nezaháľali (Zámocké
hry Zvolen, koncert v Kostole Franza Xavera
v Banskej Bystrici...).
Preto neprekvapuje ani ich posledný
výjazd do Viedne (25. septembra), kde
účinkovali nielen v rámci svätej omše. Vzápätí uskutočnil Pressburg Singers náročný,
vyše hodinový koncert v tom istom chráme
(Pfarnkirche St. Karl Borromäus) pred početným publikom.
K spomínanému koncertu ako inkognito
účastník chcem pridať niekoľko poznámok.
Náhodný divák by v skupinke mladých ľudí
pred autobusom nespoznal kolektív zboris-

tov, spievajúci v niekoľkých jazykoch – latinsky, nemecky, taliansky, francúzsky, česky
a v prídavku aj po „zeljenkovsky“ (Žart). To
je v skratke jazykový sumár z ich viedenského koncertu. Okrem toho ma prekvapila
šírka naštudovanej ponuky titulov (Roškovský Missa de Angelis, Muffat, Franck, Bach)
k dopoludňajšej nedeľnej omši, ktorú slúžil
páter P. Milan Kučera O. Cr. Výkony 45-členného vekovo zmiešaného telesa boli veľmi
oduševnené, členovia hlasových skupín
majú dobré spevácke návyky a sú pozorní
k pokynom svojej líderky. Dramaturgický
rozsah diel v samostatnom koncerte predstavoval starostlivý výber titulov v dvoch celkoch – zo sakrálnej hudobnej literatúry (Mozart, Bizet, Strategier, Schneider – Trnavský,
Kedrof, Rossini) a z novonaštudovaných
operných zborov (Mozart, Dvořák, Puccini)
či úprav (Offenbach). Janka Rychlá je skúsená zbormajsterka, ktorá do detailu pozná
prácu s detským spevákom, tak nečudo, že
stavia repertoár na dielach, ktoré môžu jej
zverenci realizovať na dobrej úrovni a pritom nezabudnúť, že spev im má prinášať aj
radosť. Veď ich mottom je: „...kde sa spieva
srdcom“. S odstupom času spomínam na
zájazd do Viedne ako na príjemné stretnutie s kultivovanými mladými spevákmi, ktorí

statočne skúšajú dosky koncertných pódií
rovnako ako dosky chrámov. Životná realita
„malkáčov aj veľkáčov“ z Pressburg Singers
už bude navždy spojená so spevom. Táto
spevácka etapa poznačí všetky deti. Tak ako
to bolo aj v prípade mnohých rodičov týchto
detí – bývalých zborových spevákov. Zbor
funguje ako Združenie priateľov a milovníkov hudby. Má domovské miesto v Kláštore
menších bratov Kapucínov v Bratislave, odtiaľ podniká umelecké výjazdy.
Ktovie, či sa niektorí z týchto speváčikov
raz postavia ako konkurencia vokálnemu
sextetu neprekonateľných anglických King’s
Singers, ktorí spievali v ten istý deň (25. septembra) na Bratislavských hudobných slávnostiach, ako „neporaziteľní pre ich muzikalitu a číru schopnosť zábavy“. Toto všetko do
výbavy želám mladým spevákom zo zboru
Janky Rychlej – Pressburg Singers.
Aj keď ich ešte čaká veľa systematickej
práce na cibrení speváckej techniky a pri štúdiu repertoáru, už teraz sú na dobrej ceste. Je
potešujúce, že bratislavské detské zbory udržiavajú zborové tradície nielen v rodinách bývalých „lúčničiarov“, „sľukárov“, „technikárov“
a ďalších... Je to zaiste cenný prínos do hudobnej kultúry mesta Pressburg – Bratislava.
Meška Puškášová 

Koncert mestu aj deťom
V ústraní záujmu médií, no vonkoncom nie obyvateľov mesta, sa už po
jedenástykrát podarilo tenoristovi Mariánovi Pavlovičovi zorganizovať unikátne
podujatie. Vždy v predvianočnom období
znie v Novom Meste nad Váhom hudba na
úrovni, ktorú by jej mohlo závidieť aj hlavné mesto. V spolupráci s mestom a rímsko-katolíckym farským úradom sa úspešnému
opernému spevákovi darí v rodnom meste
každý rok zorganizovať v regionálnych kontextoch veľkolepé podujatie pre tisíc divákov
a za účasti špičkových interpretov. Posledné
roky tu znejú veľké vokálno-inštrumentálne
diela – pred dvoma rokmi Händelov Mesiáš,
tohto roku zase Mozartovo Rekviem. Marián
Pavlovič sa touto aktivitou radí k viacerým
slovenským interpretom (M. Lapšanský, P.
Michalica, J. Lupták, E. Prochác, J. Slávik...),
ktorí „vzali veci do vlastných rúk“ a aktívne
spoluvytvárajú koncertný život, najmä mimo
Bratislavy. O Pavlovičových manažérskych

schopnostiach svedčí zapojenie množstva sponzorov do
projektu, a to nielen z radov
miestnych firiem. Podujatie
má aj benefičný charakter
– vstupné je dobrovoľné
a výťažok z neho je každoročným vianočným darom
internátnemu zariadeniu pre
hluchoslepé deti v Červenici
pri Prešove. Na tohtoročnom
koncerte s názvom Hommage à Ján Pavol II. účinkovala
Cappella
Istropolitana,
Komorné združenie Slovenského filharmonického zboru a sólisti: Janette
Zsigová, Mária Henselová,
Marián Pavlovič, Roman
Vocel (ČR). Dirigoval Jaroslav Krček (ČR).
as 

Foto: archív
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S poéziou aj s rozvahou
HTF VŠMU usporiadala 26. septembra v Mirbachu na záver štúdia doktorandský klavírny recitál Zuzany Zamborskej
z triedy Idy Černeckej. Interpretačné umenie si klaviristka okrem domáceho štúdia zdokonalila aj na štipendijnom
pobyte na Konzervatóriu vo Freiburgu u Ricarda Castra.
Do akej miery poznačili Zamborskej
vývoj názory švajčiarskeho pedagóga,
nedokážem posúdiť, môžem však konštatovať, že Černeckej škola sa markantne prejavuje vo vyspelej kultúre jej klavírneho tónu.
Umelkyňa hrala na príliš hlučnom nástroji,
v akusticky nepriaznivom prostredí. Aj za
týchto podmienok dokázala vyčariť maximum v zamatovejších registroch. Vhodný
terén pre uplatnenie dosiahnutých mét našla na úvod v známych majstrovských Variáciách f mol od Josepha Haydna. Priezračnosť
načrtávania motivickej práce výdatne umocňovala striedma, no premyslená pedalizácia.
Interpretka kládla dôraz aj na odlišovanie
pomeru hlasov, či zrozumiteľné vyzdvihovanie motivickej práce medzi oboma rukami.
Miestami by sa dala predstaviť aj útlejšia dynamická amplitúda.
Blok Schubertových miniatúr výhodne
korešpondoval s naturelom klaviristky. Ako
prvé odzneli tri čísla z Moments musicaux
op. 94. Spájala a vyzdvihovala v nich črty
klasickej umiernenosti, krehkej fantázie s romantickou kantabilitou a vzruchom. V rámci
zachovania svojho poetického prístupu sa
dokázala úspešne vyhnúť preexponovanej

dávke zvuku. Zdá sa, že popri Schumannovi, ktorý tentokrát v programe absentoval, si
našla ďalšieho obľúbenca v klasicistickom
Schubertovi. To idylické i dramatickejšie
tvorilo pri zachovaní štýlu navzájom účinný
kontrast. Meditatívny Moment musical As dur
č. 2 by bol pri dlhšie držaných akordoch
zniesol aj cezúry. V známom Moment musical f mol č. 3 by som vyzdvihol adekvátnu
dynamiku. S výrazným rytmickým pulzom,
s vkusom a nemalou dávkou vždy prítomnej
kultivovanosti podala Zamborská aj dve Impromptu op. 90 – č. 1 c mol a č. 4 As dur. Hoci
jej v druhom spomínanom v snahe hrať čo
najjemnejšie príležitostne vypadávali tóny,
imponujúce bolo skĺbenie a prechody k jednotlivým dielom. Presvedčivo tak poodhalila
svoje bohaté citové vnútro.
Druhá časť recitálu čerpala z tvorby velikánov hudby 20. storočia. Aj tu sa uplatnil
klaviristkin príznačný zmysel pre presnosť,
priezračnosť, no v zásadne odlišnej optike.
Od Bélu Bartóka odznel v podaní Zamborskej 6. zošit jeho cyklu Mikrokozmos, ktorý
nie je práve frekventovaným opusom v repertoári našich klaviristov. V dejinách je pamätné
programovanie výberu z cyklu v podaní bý-

valých Bartókových žiakov – klavírneho dua
Štefana Németha – Šamorínskeho a Heleny
Gáfforovej v Bratislave v roku 1955. Mikrokozmos bol pre doktorandku príležitosťou
odhaliť postoj k zdôrazňovaniu premenlivej
rytmickej pulzácie a zemitosti, neraz podporovanej príkrymi harmóniami (vplyv folklóru). Aj bežný poslucháč tu mohol sledovať
osobité rozpletanie pradiva polyfónnej práce.
V záplave konštruktivizmu racionálne vysoko
dominovalo nad emocionálnym a citová fantázia umelkyne sa nemohla uplatniť natoľko,
ako jej vynikajúce interpretačné parametre.
Recitál uzatvorili dva opusy amerického
autora Samuela Barbera. Prvý– Nokturno op.
33 – prinieslo náznak opatrného využitia disonancií v duchu výbojov hudby minulého
storočia, no atmosféra, ktorú Barber navodzuje, je typickou skôr pre romantikov. Lyrická spevnosť v spojení s dramaticky vypätou
expresivitou ideálne korešpondovala s naturelom umelkyne a umožnila jej stotožniť sa
s dielom. Záverečné Barberovo Allegro F dur
kompozične presvedčilo menej, zaujalo skôr
interpretačne. Imponoval nepatetický záver,
bez snahy o efektné vyvrcholenie programu.
Vladimír Čížik 

S objavnou dramaturgiou
Na jubilejnom 30. ročníku Kultúrneho
leta sa 16. septembra v koncertnej
sieni Bratislavského hradu už tradične prezentoval Spevácky zbor mesta Bratislavy
pod vedením Ladislava Holáska. Ukázalo
sa, že aj po dlhoročnom pôsobení na umeleckej scéne môže jedno vokálne teleso prekvapiť svoje obecenstvo, v tomto prípade
pozoruhodnou dramaturgickou koncepciou
vystúpenia.
Na úvod programu bolo zaradené majestátne znejúce Te Deum (1832) od Felixa
Mendelssohna Bartholdyho pre miešaný
zbor a organ, nesúce črty bachovského kontrapunktu. Nasledovalo prvé z dvoch diel
v premiérovom znení: Via Crucis – Štrnásť
zastavení krížovej cesty (1878) z kompozičnej dielne Franza Liszta, ktoré vznikalo dvanásť rokov a premiéry sa dožilo až na Veľký
piatok v roku 1929 v Budapešti (43 rokov po
Lisztovej smrti). Ústrednou témou skladby
sa stal u Liszta pomerne často používaný
„motív kríža“ (g-a-c). Kresťanské duchovné
dedičstvo takisto symbolizovali tematické citáty dvoch gregoriánskych a dvoch nemeckých chorálov. Sugestívny, a zároveň medita-

tívny charakter diela, determinovaný už jeho
samotnou témou, interpreti vystihli. V sóle
pre barytón sa predstavil Daniel Čapkovič
a organové pasáže zvládol mladý organista
Peter Mikula.
Posvätnú atmosféru krížovej cesty vystriedala na našich pódiách doteraz neuvádzaná, interpretačne náročná Omša a dur
(Trois voix) od Césara Francka, určená pre
netradičné obsadenie: trojhlasný miešaný
zbor, sólo soprán, tenor, barytón, organ, harfa a violončelo. Pre bežného poslucháča je
známa iba jej časť Panis angelicus, ktorá sa
stala obľúbeným koncertným číslom mnohých sólistov aj zborových telies. Melodické,
žiarivé, miestami výrazne exponované pasáže diela jednoznačne umožnili vyniknúť
farebnému a sýtemu zvuku speváckeho zboru. Sólistické obsadenie doplnili sopranistka
Hana Pospíšilová – Medková, tenorista
Marián Pavlovič, violončelista Martin Ťažký a harfového sóla sa so cťou zhostila Katarína Turnerová. Dôstojnú bodku za celovečerným programom vytvorila krátka oslavná
skladba Mikuláša Schneidera – Trnavského
Jubilate Deo.

Z KONCERTU NA HRADE./Foto: I. Minárik

Uvedený program zaznel aj 1. októbra
na jednom z koncertov XII. ročníka Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci,
na ktorom je zbor pravidelným účastníkom.
Ako potvrdili domáce kritiky, Spevácky
zbor mesta Bratislavy pod vedením Ladislava Holáska si „vďaka dokonalej spolupráci
interpretov a citlivému prístupu dirigenta“
nepochybne upevnil svoju pozíciu v rámci
uvedeného festivalu
Eva Planková 
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Čajkovského Eugen Onegin v Opere SND

Od melanchólie k frustrácii alebo
História jedného listu
Eugen Onegin pre mňa býval operou
plnou idylickej poetiky a vzrušujúcej romantiky, vďaka neopätovaným citom,
súbojom a plesovým scénam, no hlavne
vďaka nádhernej lyrickej hudbe. Tá umožnila blysnúť sa nielen niekdajším oporám
súboru (Česányiová, Hanák, Hazuchová),
ale aj operným debutantom (Kucharský,
Baricová, Oniščenko, Funková, Gábor, atď).
Postupom času sa môj pohľad na osudy Tatiany a Onegina pozmenil a prehĺbil. Takže
mi dnešný odvážny inscenačný výklad diela
z rúk renomovaného európskeho režiséra
Petra Konwitschneho (ide o „remake“
jeho úspešného lipského uvedenia z roku
1995) nepripadá natoľko výstredný. Režisér
chápe Onegina ako dielo o neschopnosti komunikácie na jednej a podmienenosti konania jedinca spoločenskými konvenciami na
strane druhej. Aktualizáciu príbehu dosiahol
nielen posunom jeho doby v scénografickej
zložke, ale aj hľadaním stále živých momentov vo vzťahoch postáv a v samotnom deji.
Inscenovaný príbeh nie je ostro oddelený
od ostatného diania ani na javisku, kde pred
začiatkom predstavenia a počas prestávky
prebiehajú herecké etudy reprezentujúce
samotný život, do ktorého by mal v duchu
Brechta efekt inscenácie vyústiť, ani v hľadisku, ktoré v niektorých prípadoch zostáva
čiastočne vysvietené.
Režisér zbavuje príbeh poetiky a predostiera ho v jeho tvrdej vecnosti, ktorú
by sme bez jej vysokej štylizovanosti mohli
označiť aj za naturalizmus. Na javisku niet
stopy po lyrických scénach, od samého začiatku sa odvíja dráma. Na mnohé situácie,
no hlavne charaktery, sa Konwitschny pozrel novým pohľadom, pričom nielen rešpektoval partitúru, ale sa ňou aj inšpiroval.
Ako sa už pri podobných výkladoch stáva,
niekoľkokrát „prestrelil“ (uvediem aspoň
morbídny tanec Onegina s mŕtvolou Lenského, či hudobne priveľmi idylický zbor
Krásavice dievčatá, zobrazený ako fraška).
Kritika spoločnosti, manipulujúcej s jednotlivcom, je koncentrovaná do štvrtého až
šiesteho obrazu, pričom netradične a silne
tragicky pôsobí scéna súboja. Obdivuhodné je využitie na prvý pohľad neutrálnej
a studenej scénografie, takej studenej, ako
spoločnosť na oboch stranách divadelP. I. Čajkovskij: Eugen Onegin, 16. a 17. 9. 2005
Réžia: Peter Konwitschny
Scéna a kostýmy: Johannes Leiacker
Dirigent: Pavol Selecký
Zbormajster: Koloman Kovács

nej rampy. Putovanie od ničoty k ničote
v zmysle biblického „prach si a na prach
sa obrátiš“ symbolizujú inscenačné osudy
Tatianinho listu Oneginovi. Pred očami diváka niet vidieckej kúrie s brezovým hájom
ani lesku petrohradskej plesovej dvorany,

stoličkami, či zvyškami odevov a stáva sa
chaotickým ako sám život...
Režisér nerešpektuje členenie diela
na obrazy, vďaka čomu sa môže Onegin
v úvode šiesteho obrazu za zvukov polonézy emotívne lúčiť s telom svojho mŕtveho

ZÁBER Z INSCENÁCIE EUGEN
ONEGIN/Foto A. Klenková

ONEGIN (P. REMENÁR) SA LÚČI S MŔTVYM
LENSKÝM (Ľ. LUDHA)./Foto A. Klenková

či baletných scén, ktoré bývajú ozdobou
tradičných inscenácií. Javisko, na ktorom
pocit neurčitosti a zmätku posilňuje prítomnosť anonymných postáv a tiene, odrážajúce sa v bočných zrkadlách, sa postupne
stále viac zneprehľadňuje rozhádzanými

druha, zastreleného v obraze predchádzajúcom. Takisto nedodržiava tradičný javiskový
priestor. Využíva aj bočné lóže a rampou,
na ktorú situuje najintímnejšie výpovede
protagonistov, obklopuje celé orchestrisko.
Najväčším zázrakom je však vykreslenie jed-
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notlivých postáv. Už v úvodnom kvartete
sestry, umiestnené nie za scénou, ale v jej
pozadí, akoby chceli vykričať svoj žiaľ do
tmy v diaľke. Idylická ária Oľgy sa zmenila na
demonštráciu nesúhlasu so svojím životom.
Vlastnú citovú nestálosť a nezrelosť preukazuje Oľga neskrývaným záujmom o Onegina. Postava Tatiany si zachovala podobu
snívajúcej princeznej, ale s črtami trpiteľstva
a náznakmi skepsy a nenávisti k tomu, kto
spôsobil zlyhanie jej sna. Hoci v tradičných
inscenáciách vzbudzoval Onegin sympatie,
tentokrát režisér zameral negatívnu optiku
na jeho postavu až natoľko, že jeho prerod
v závere pôsobí len ako chvíľkový ošiaľ, kto-

ku zvolenej javiskovej podobe inscenácie.
Dirigent akcentoval istú strohosť na jednej
a vypätú dramatickosť na druhej strane,
zostávajúc však služobníkom javiskového
diania. Keby bol býval rovnocenným partnerom režisérovi, požiadavky na výrazovú
charakteristiku postáv by neobrali spevácke
výkony o niektoré rýdzo vokálno – estetické
kvality (napr. árie Oľgy, Onegina a Triqueta,
vyžadujúce si vrúcne lyrické a viazané spievanie, tu obetované v prospech dramatického účinku). Preto ak ich ponímame ako
súčasť predvádzanej drámy, svoju úlohu splnili dokonale. Je priam udivujúce, čo všetko
dokázali sólisti mimicky, gesticky i vokálne-

TATIANA (A. KOHÚTKOVÁ)
A ONEGIN (A. JENIS)./Foto A. Klenková

SKÚŠKA S P. KONWITSCHNYM –
J. FOGAŠOVÁ, Ľ. LUDHA./Foto A. Klenková

rého úprimnosť je na zváženie.
Málokedy sa v opere SND prihodí, že
divadelné kvality naštudovania víťazia nad
hudobnými, ako sa stalo v tomto prípade.
Orchestru chýbalo viac lyrickej vrúcnosti,
ktorá by sa, pravdupovediac, príliš nehodila

-výrazovo vyjadriť. Ak ich však posudzujeme
izolovane po speváckej stránke, do interpretačnej histórie Opery SND by sa dostal iba
Peter Mikuláš ako Gremin, ktorého hlas
znel nežne pri vyjadrovaní citov a hrmotne
pri odsudzovaní pokryteckej spoločnosti.
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Ostatní účinkujúci o túto možnosť prišli buď
v dôsledku plného stotožnenia sa s režijnou
koncepciou, alebo vlastnou vinou. Ľudovít Ludha ako Lenskij snúbil svoj lyrický
fond a ušľachtilé spievanie s dramatickým
výrazom. Aleš Jenis predstavoval (herecky
priveľmi cholericky) Onegina veľkých zlomových gest. Ako spevák disponuje pekným
lyrickým barytónom s efektnou výškou. Aj
on však odviedol svoju daň réžii príležitostným zbytočne agresívnym spevom. Hoci je
Tatiana Natalie Ushakovovej lyrickým sopránom, vo vysokej polohe (niekedy nasadzovanej trochu tvrdo) dokáže docieliť výrazný
dramatický účinok. Po vokálnej stránke by
však potrebovala väčšmi uvoľniť vyššiu strednú polohu a technicky dopracovať mezzavoce. Alternujúca Adriana Kohútková je inteligentná speváčka a dobrá interpretka, no jej
prechod k inému hlasovému odboru je viac
chcený než zavŕšený: niektoré pasáže vychádzali vokálne matne a vo výškach sa objavilo
nadmerné vibrato. Aj v „plebejskejšom“, hoci
prepracovanom, hereckom poňatí zaujala
o poznanie menej než „aristokratickejšia“
ruská sopranistka. Kvality Pavla Remenára
v úlohe Onegina spočívajú predovšetkým
v presvedčivej hereckej aj vokálno – výrazovej zložke. Jeho svetlému barytónu však
chýba pútavejšia farba, výškam lepšia koncentrovanosť a kultivovanosť. Druhému Lenskému inscenácie, Tomášovi Juhásovi, sa
podarilo herecky podať básnika ako ťarbáka
a spevácky mi chýbala mäkkosť kreovania
vokálnej línie. Odidealizovanú Oľgu stvárnila Terézia Kružliaková sýtym, farebne
teplým mezzosopránom, kým svetlejší hlas
Jolany Fogašovej bol menej pôsobivý. Neviem posúdiť, či sa mimoriadne sekane spievajúci Igor Pasek chcel prispôsobiť režijnej
koncepcii postavy, ktorá z Triqueta urobila
podlého intrigána, alebo či jednoducho neovláda legatové spievanie. Zo zvyšných dám
herecky i spevácky zaujali predstaviteľky
Ňane, najmä Jitka Saparová – Fischerová.
Rozdiel medzi Oneginom mojej mladosti a Oneginom v Konwitschneho videní
je v posune od romantickej melanchólie
k bezvýchodiskovej frustrácii. Kým v minulosti sme všetci verili v lepšiu, spravodlivejšiu a šťastnejšiu budúcnosť, dnes si niečo
podobné môže myslieť len blázon. Aj preto
ma nová bratislavská inscenácia (napriek
svojej jednostrunnosti a priemerným parametrom hudobného naštudovania) svojou
apelatívnosťou oslovuje mimoriadne silno.
Znepokojivé a trýznivé výklady diel (akým
je aj Konwitschneho Onegin) totiž nie sú len
intelektuálnou hrou a dôkazom schopností
režiséra a inscenátorov, ale chcú nás divákov
vyburcovať k zamysleniu, ba dokonca k činom, ako to kedysi dokázala Auberova Nemá
z Portici alebo Verdiho Bitka pri Legnane.
Rovnako je to v prípade tejto vydarenej inscenácie.

Vladimír Blaho 
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Peter Konwitschny:

Nemyslím na to, čo sa komu páči
Na naštudovanie Čajkovského opery Eugen Onegin sa vedeniu Opery SND podarilo získať režiséra, ktorý v súčasnosti
patrí k najvyhľadávanejším spolupracovníkom svetových operných scén. Peter Konwitschny je nekonvenčný
tvorca, ktorý pristupuje k opernému dielu predovšetkým z pozície aktuálnosti jeho výpovede. Je však aj umelcom
s imponujúcim hudobným cítením, úctou k autorovi, rešpektom k interpretom. Operné dielo sa tak v jeho réžii stáva
skutočným hudobným divadlom schopným meniť pohľad človeka na svet. Nie je teda náhoda, že sa v Nemecku stal
nositeľom najvyššieho ocenenia – Spolkového kríža za zásluhy (1997).
 Režijné divadlo je v súčasnosti samozrejmé aj pre operu. Tam však môžu
existovať určité hranice. Ako funguje
u režiséra mechanizmus sebakontroly?
Kde je podľa vás rozhodujúci moment,
v ktorom si režisér uvedomuje: teraz
musím zohľadniť skladateľa?
Ani najlepší nápad nemá význam, ak
nesúvisí s hudbou. V tom vidím zásadný
rozdiel medzi réžiou v činohre
a réžiou v opere, hoci všeobecne sa nám môže zdať, že oba tieto žánre súvisia. V opernej réžii
musí byť všetko zladené s rytmom
a dynamikou hudby. Ak v činohre
parametre priebehu modifikujem voľnejšie, v hudbe je to dané
dopredu. Nie je celkom namieste
hovoriť o režijných hraniciach,
lebo hranice nie sú tam, kde si ich
autor vo svojej dobe predstavoval.
Hranice sú v samotnom diele, lebo
dielo je zvyčajne múdrejšie než
sám autor.
 Chcete tým povedať, že
dielo žije svoj vlastný život?
Dielo samo osebe žiť nemôže,
musí sa obnovovať. Oživuje sa tým,
že je interpretované, inscenované.
Speváci prepožičiavajú postavám
svoj život. Vzniká tak dialektika
medzi pôvodným dielom z doby
jeho vzniku a ľuďmi, ktorí ho svojou interpretáciou oživujú.
 Ste známy nekonvenčným režisérskym prístupom.
Snaha po originalite však priniesla do opernej réžie v druhej polovici 20. storočia riziko úplného
odcudzenia diela...
Niekedy sú to naozaj nezmysly – napríklad Traviata inscenovaná v bazéne... Všetko
je ale subjektívne, pretože to, čím sa hudba
prihovára mne, nemusí sa inému. Pri inscenovaní však nesmiem dopustiť, aby som
zohľadňoval, ako sa to ľuďom bude páčiť. Ku
konkrétnemu dielu musím nájsť svoj vlastný
vzťah.
 Pre svoju predstavu si musíte získať spevákov, aby dokázali presvedčiť
publikum. Ocitli ste sa už ako režisér
v situácii, kedy ste si želali, aby radšej
zhorelo divadlo?
Zatiaľ sa mi to stalo dvakrát. Spevák
a speváčka sa predo mnou úplne uzatvorili

a nechceli spolupracovať, negovali všetko, čo
som navrhol. Začal som cítiť, že strácam odstup a nedokázal som s nimi viac pracovať.
 Režisér musí byť aj dobrým psychológom ...
V spomínanom prípade nepomáhalo
nič. Najhoršie je, keď ako režisér nenájdem
v spevákovi alebo hercovi spolupracovníka.
Vtedy sa cítim ohrozený vo svojej existencii.

psychofarmák. Vedúce miesto zaujímajú
Švajčiari, nasledujú Švédi, Američania a Nemci. Vidím to naopak: s takzvaným pokrokom sa tiež od niečoho vzďalujeme, niečo
strácame i opúšťame. Mám pocit, že u vás
je tempo ešte stále pomalšie a zostáva viac
času na rozhovor, budovanie medziľudských
vzťahov, na radosť zo spoločenstva, aj na
snahu niečo spoločne vytvoriť. Povedal by
som – nechápte to zle – že som tu
Foto archív
našiel kus naivity, určitú prirodzenosť, čo sa odrazilo aj na inscenácii a jej posolstve a bude fungovať
cez ňu i cez spevákov aj po mojom
odchode. Pracoval som tu veľmi
rád, a iba ťažko sa budem lúčiť. Aj
preto, že som tu našiel otvorenosť,
nielen pokiaľ ide o moje nápady,
ale tiež v kontaktoch s ľuďmi.
 Každé dielo z minulosti
alebo súčasné prináša určité
posolstvo. Medzi návštevníkmi divadla však je aj skupina
tzv. milovníkov opery, ktorí
(nezmyselne) absolutizujú estetiku hlasu...
Súhlasím s tým, že najväčšou
úlohou operného diela je jeho posolstvo. Vždy poukazuje na podstatné veci, napríklad na fungovanie medziľudských vzťahov, na
naše spolunažívanie. Opera je modelom toho, čo je dobré, aj toho,
čo by naopak nemalo byť. Absolutizovanie spevu je oddelenie jednej dôležitej časti. Je veľmi rušivé
a poľutovaniahodné, ak niekto vyslovene čaká na vysoké tóny, keď
Je rozhodujúce, kde a s kým pracujem. Nemá
sa napríklad započúva do Rodolfovho vysovýznam robiť so spevákmi, ktorí len spievajú
kého Cé a nevníma, že Mimi práve v tej chvíli
bez ľudského vzťahu k svojej postave.
zomiera... To považujem za absurdné. Každý
 Ako hodnotíte prácu v Opere SND?
režisér, samozrejme, túži po dynamickom
Sme krajinou bývalého východného
publiku.
 Hovorme o Eugenovi Oneginovi,
bloku a niekedy máme pocit, že zdvoktorého ste v Bratislave inscenovali.
rilosť Západu voči nám je stále formálV literatúre sa možno dočítať (aj niekna...
torí ruskí teoretici majú ten názor), že
Som z bývalej NDR, narodil som sa v Liptáto opera nemá záver, že jej chýba veľsku, takže niečo podobné poznám. Viete, aj
ké finále. Niečo podobné inak poznáme
ja som na sebe pocítil, čo znamená byť priaž z opery Wozzek od Albana Berga ...
jatý “formálne” alebo “byť trpený”. Západná
Čajkovskij tu exponuje meradlo inej drakultúra za svoju premenu platí odcudzením
maturgie. Onegin je opera, ktorá nielenže
človeka človeku. Medzi ľuďmi existuje veľký
nemá štruktúru s veľkým finále, ale takýto
odstup. Čoraz častejšie komunikujeme s prízáver ani nepotrebuje a nechce mať. Ak nastrojmi. To je pokrok. Ale za akú cenu? Tá sa
zeráme z nesprávneho zorného uhla, nevydá jednoducho dokázať výpočtom užívania
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hnutne prídeme k nesprávnym záverom.
Záver tejto opery je úplne v poriadku, lebo
v skutočnosti máme do činenia s dielom
moderným, a mohli by sme ho považovať za
akýsi pendant k Bergovi alebo Beckettovi.
Nejde tu o smrť, ale o niečo oveľa horšie. Je
to ako byť pochovaný za živa... Lebo to, čo
tým dvom ostáva, už nie je naplnený život.
Každý prichádza s láskou, ale v nepravý čas.
Je mi jasné, že aj u Verdiho ide o niečo podobné v Rigolettovi, v Mašarnom bále alebo
vo Falstaffovi. To, že Onegin nemá dobré
finále, myslím, má pôvod u určitej skupiny
obecenstva.
 Myslia si to ale aj niektorí muzikológovia...
Je hlúpe, ak niekto vyžaduje veľké finále.
S tým, ktoré napísal Čajkovskij, sa treba vysporiadať. Tento záver opery neústi do tichého žiaľu, v skutočnosti je vysoko dramatický.
Čajkovskij mal inú predstavu než väčšina
autorov, chcel skúsiť niečo nové. Niečo podobné pozorujeme v 80. rokoch 19. storočia
aj u Wagnera a chcel by som upozorniť aj
na súvislosti s výtvarným umením: stráca sa
figurálna maľba, rúcajú sa klasické systémy
vo fyzike, chémii... Všetko smeruje k 20. storočiu. Prichádza Freud s psychoanalýzou,
lebo človek prestáva znášať nápor spoločenských zmien a podlieha ťažkým psychickým
otrasom. Uzavreté systémy sa rozpadávajú.
Uzavretý systém je, ak nakoniec hrdinka zomrie s veľkým afektom. Onegin predstavuje
systém otvorený a z historického hľadiska je
to skutočne moderná opera.
 Existujú názory – dokonca od renomovaných autorov – o tzv. slovanskom špecifiku v interpretácii, podľa
ktorých je napríklad najlepším interpretom Smetanu alebo Čajkovského
Čech, respektíve Rus... Osobne nie som
o niečom takom presvedčená...
Myslím, že sú osobitosti, lokálne podmienené aj v rámci dejín kultúry. Determinácia

kultúrnymi dejinami s odlišným priebehom
nepochybne existuje. Tieto rozdiely v rámci
západoeurópskej hudby však podľa mňa nie
sú také veľké. Nechce sa mi veriť, že by napríklad nemecký režisér nerozumel Čajkovskému alebo Smetanovi. Čajkovskij a Puškin
sú univerzálni, a myslím, že ich text dokážem
poňať rovnako dobre. Možno bude trochu
iné to, čo urobím s dielom Verdiho a dielom
Čajkovského, ale práve to sa môže stať obohatením. Samozrejme, že do svojej práce vnášam aj určitý subjektívny moment. Divadlo je
napokon neustále napredovanie, sú to stále
nové a nové pokusy. Niektoré lepšie, niektoré horšie, ale v podstate to autorovi nemôže
uškodiť. Nie je to kniha, ktorá je vytlačená...
Sú to kontinuitne dejiny recepcie, a my sme
ich súčasťou.
 Ste syn významného dirigenta
Franza Konwitschného. Vyrastali ste
v príjemnej domácej atmosfére plnej
hudby. Neboli ste však aj obmedzovaný
syndrómom detí slávnych otcov?
Môj otec zomrel, keď som mal sedemnásť rokov. Tým bolo už vopred vylúčené,
že by som bol nespravodlivo uprednostňovaný. Nikdy som sa nedostal k inscenovaniu
preto, že by otec zdvihol slúchadlo a niečo
zariadil. Musel som sa vypracovať sám,
v malých divadlách, na vidieku. Ku všetkému som dospel vlastnými silami. Najskôr
som tiež chcel byť dirigentom ako otec, tam
by nás pravdepodobne naozaj neustále porovnávali, rozhodol som sa však pre opernú
réžiu, čím som si zvolil vlastnú cestu. Musím
však priznať, že spočiatku ma rušilo, keď
niekto povedal: Aha, vy ste syn toho dirigenta K.
 Pracujete v najznámejších operných domoch, vaše inscenácie sú vysoko cenené. Máte ešte nejaký nesplnený
sen?
Vždy sa mi podarilo dostať také ponuky,
aké som si predstavoval. Pritom som zistil,
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že dielo spoznávam až vtedy, keď s ním začnem pracovať, až vtedy mi zjaví svoju skutočnú podstatu a výpoveď a až rola interpreta mi umožní doň úplne preniknúť. Ako
režisér, samozrejme, mám obraz o tom, čo
by som ešte chcel robiť. Viem si napríklad
predstaviť, že by som inscenoval Verdiho
Traviatu...
 Často sa hovorí o pragmatizme,
ktorý nás obklopuje. Akú budúcnosť
má podľa vás taký exkluzívny žáner,
ako je opera?
Keby som mal slovo v politike, želal by
som si, aby všetci ľudia chodili do opery.
Myslím, že divadlo - špeciálne hudobné divadlo – je v skutočnosti vzdelávacia inštitúcia.
Je nebezpečné redukovať umenie na obyčajnú ozdobu nášho života. Brzdíme tým ľudí
v spoločenskom rozvoji. Hrozí nám, že práve
tento vzdelávací charakter divadla sa vytratí.
V stále zrýchľujúcom sa tempe dospejeme
k záverečnému bodu civilizácie, za ktorým
už nič neexistuje. Keď je inscenácia skutočne dobrá, predstavenie dobre zahrané,
adekvátne prijaté a pochopené, je vhodným
prostriedkom na ponaučenie a vylaďovanie
racionálnej i emocionálnej zložky v našom
vnútri. Pomáha nám to zodpovedať otázky,
kde stojíme, kto sme a čo chceme. Chceme
si zaistiť prácu, chceme peniaze, stále viac
peňazí? Chceme len bezmyšlienkovite produkovať, bez toho, aby sme sa pýtali čo?
V skutočnosti neriešime problémy, iba ich
presúvame. Umenie, divadlo to nevyrieši, ale
môže nám pomôcť vytvoriť si pre seba a pre
tých, čo prídu po nás, príjemný svet – svet
ľudského spoločenstva. Mojím vzorom je
antické Grécko. Už vtedy ľudia vedeli, akú
nesmiernu silu má divadlo.

Pripravili
Ingeborg Šišková a Andrej Šuba
Písané pre Hudobný život a .týždeň 

Operné glosovanie
Z koncertov, ktorými súbor opery
SND otvára novú sezónu, sa pomaly vytvára tradícia. Ich dramaturgia čerpá
predovšetkým z ukážok pripravovaných
aj repertoárových titulov a dopĺňa sa niekoľkými osvedčenými hudobnými číslami. Hoci by sme si ako alternatívu vedeli
dobre predstaviť koncert z ukážok diel,
ktoré opera SND neinscenuje (podobný projekt by si však vyžiadal podstatne
väčšie sústredenie tvorivých síl), zostávame vďační aj za toto riešenie. Tohtoročnou inováciou programu bolo uvedenie
niekoľkých širších hudobných celkov
– v podstate celých operných obrazov.
Chýbali však ukážky zo slovenskej tvorby

a novinka, akou bol napríklad pred rokom
duet z Delibovej Lakmé.
Veľmi milo prekvapila vysoká umelecká úroveň a všeobecná snaha spevákov
nesústrediť sa iba na vonkajší efekt a silu
tónu, ale hlavne na poctivú, štýlovú a mnohovrstvovejšiu
interpretáciu.
Príkladný
po tejto stránke bol P. Mikuláš, ale tiež
D. Jenis. Stále sviežu a efektnú vysokú polohu demonštrovala E. Jenisová, v jej inak kvalitnej interpretácii populárnej árie z Rusalky
trocha zarazila výslovnosť, charakteristická
skôr pre cudzinky. Perlivé výšky predviedla
aj Ľ. Vargicová. Dobre sa uviedli tenoristi
T. Juhás, J. Kundlák a v repertoári vhodnom pre spinto tenoristu aj M. Lehotský.

Z mladej generácie zaujali T. Kružliaková
a P. Nôtová o trochu viac, ako víťazka z viedenského Belvederu A. Kučerová. Výsledný
dobrý dojem z koncertu rušil iba orchester
(pod taktovkou J. Kyzlinka), ktorý, umiestnený na pódiu, v dramatickejších pasážach
prekrýval sólistov.
K dobrému štartu do novej opernej
sezóny taktiež prispeli výkony O. Kleina
a J. Dvorského v rámci koncertu Peter
Dvorský a priatelia (s výbornou atmosférou
a prekvapujúco početným aj mladým publikom). Význam tohto podujatia však tkvel
väčšmi v jeho výchovnej ako umeleckej hodnote.
Vladimír Blaho 
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Kráľovná nad kráľovné
Hoci Donizettiho opera Roberto Devereux, premiérovaná v roku 1833 a znovuvzkriesená o viac než storočie neskôr
(1964) nesie v názve meno milenca anglickej kráľovnej, grófa z Essexu, jej hlavnou protagonistkou je samotná kráľovná
Elisabetta. Dielo sa preto pokladá za jednu z častí trilógie, venovanej tudorovským panovníčkam (spolu s Annou
Bolenou a Mariou Stuartovou). Nesmierne náročný part Elisabetty má Edita Gruberová v repertoári už od roku 1990.
Tentokrát sa k nemu vrátila 14. septembra v sieni Slovenskej filharmónie na mimoriadnom koncerte BHS, ktorému
predchádzala verejná generálka.
Edita Gruberová je unikátny fenomén
svetovej opernej interpretácie posledných desaťročí. Kým väčšina lyrických koloratúr v zrelom veku prechádza na lyrický
sopránový odbor a neskôr mnohé klesnú
až k mezzosopránu, naša speváčka si udržiava „hviezdnu“ vysokú polohu v podstate
nedotknutú časom. Jediným posunom v jej
umeleckom vývine je postupný prechod

bola schopná pohrávať sa s crescendami
a decrescendami. Hoci na prvý pohľad fascinovala predovšetkým technickým ovládaním svojho hlasu, všetky finesy a ozdoby
belkantového spevu zosúladila s povahou
citov a situáciami, v ktorých sa interpretovaná postava nachádzala. Bolo priam zázračné,
ako jej povahovo skôr chladnejší timbre dokázala pretepliť a výrazovo obohatiť.
E. GRUBEROVÁ/Foto C. Bachratý

najbližší. Ruský lyrický barytonista Albert
Schagidullin v úlohe vojvodu z Nottinghamu predviedol mimoriadne disciplinovaný
výkon s krásnym, voľne znejúcim mezzavoce a zmyslom pre štýl. Vo vyššej polohe
a vo forte však bol jeho tón málo okrúhly
a farebný, takže miestami pôsobil až priveľmi asketicky. Popri troch sólistoch bytostne
lyrického razenia pôsobila maďarská predstaviteľka Sary Andrea Ulbrichtová trocha
výnimočne. Disponuje farebným, v objeme
veľkým mezzosopránom s priam neobmedzenými dramatickými možnosťami. Hoci sa
vo väčšej časti interpretácie snažila prispôsobiť belkantovému štýlu, priveľkou expresivitou sa blížila skôr k veristickej interpretácii.
Zástoj Maďarského národného zboru, aj keď v rozsahu obmedzený, možno považovať za vyhovujúci. Dirigent Friedrich
Haider preukázal cit pre donizettiovský štýl,
balansujúci medzi unikátnou melodickou
vrúcnosťou a trivialitou. Taktovku nad dobre
hrajúcim Orchestrom Slovenskej filharmónie udržiaval tak, aby hlavné slovo prenechal sólistom.
Roberto Devereux v Slovenskej filharmónii bol nielen lahôdkou pre poslucháčov,
ale aj istou výčitkou dramaturgii opery SND,
ktorá sa zatiaľ k uvádzaniu opier predverdiovského belkanta neodhodlala.
Vladimír Blaho 
M. LEHOTSKÝ/
Foto C. Bachratý

od úloh lyrickej koloratúry mozartovskej ku
dramatickejšej koloratúre v úlohách predverdiovského talianskeho belcanta. Jej hlas si
síce stále zachováva lyrickú povahu, ale vďaka majstrovskej a premyslenej interpretácii
dokáže dodať svojmu virtuóznemu spevu aj
punc výsostnej dramatickosti.
Tak tomu bolo aj v bratislavskej Redute.
Umelkyňa koncipovala svoju vokálnu kreáciu Elisabetty (rešpektujúc ešte stále skôr lyrický než dramatický charakter svojho hlasu)
natoľko dômyselne, že všetok dramatický
účinok vyplýval z kontrastu medzi pasážami
v pianissime a s použitím mezzavoce a dramatickými atakmi, v ktorých jej tón získaval neobyčajnú údernosť. Všetko technicky
dokonale, bez straty pružnosti tónu, takže

V naštudovaní opery
pre Bratislavu mala Gruberová šťastie aj na svojich
partnerov. Donizettiho opera totiž ponúka ešte tri veľké
vokálne príležitosti. Michal
Lehotský v titulnej úlohe
uspel naozaj so cťou. Jeho
interpretácia sa vyznačovala
mäkkým, vrúcnym tónom,
legatovou kultúrou a vokálnou eleganciou. Hoci spieva
úlohy mimoriadne širokého
repertoárového
diapazónu, domnievam sa, že donizettiovský a belliniovský
typ opery je mu bytostne
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Bohéma v štandarde
Giacomo Puccini: Bohéma – Štátna opera Banská Bystrica. Hudobné naštudovanie: Marián Vach, Zbormajsterka:
Iveta Popovičová. Scéna: Jaroslav Valek. Kostýmy: Jana Hurtigová a. h. Spoluúčinkuje: Detský zbor ZŠ Moskovská pod
vedením D. Miškovičovej. Réžia: Michal Babiak a. h. Premiéra: 21. a 22. októbra
Ak chápeme slovo štandard ako priemernú úroveň, tak 217. premiéra Štátnej opery v Banskej Bystrici, Pucciniho Bohéma, tomuto pojmu zodpovedá. V bulletine
sme sa síce nedočítali, koľká Bohéma to v doterajšej histórii banskobystrickej opernej scény je, ale určite tu boli doposiaľ kvalitnejšie
a objavnejšie inscenácie tohto diela, spomínam hoci na tú predposlednú... Po bratislavskom Eugenovi Oneginovi, premiérovanom
naposledy v SND, sa akosi všetky slovenské
operné inscenácie zdajú muzeálne a nič nehovoriace. Aj keď nemožno porovnávať neporovnateľné (dve
režisérske osobnosti, materiálny
aj umelecký potenciál oboch divadiel), predsa len: úvahy o tom,
ako sa dá novým pohľadom nazerať na opernú klasiku, nedajú
divákovi pokoj.
Banskobystrická
Bohéma
sa odohráva na malom javisku,
ktoré scénograf ešte zmenšil
ošumelým závesom s náznakmi
„deravých“ okienok, aby vytvoril
atmosféru studeného podkrovia
parížskej bohémskej manzardy.
Ak je to v l. a 4. dejstve zdôvodnené, ťažké je akceptovať nevydarené scénické riešenie 2. dejstva s prepchatým javiskom, na
ktorom sa tiesni vyše päťdesiat
ľudí. Aj keď má byť – podľa libreta – pred Café Momus pestrý
dav v predvianočnom čase, v inscenácii sa z nedostatku priestoru aj invencie tento dav takmer
nehýbe. Vzdušnejšie, režijne
šťastnejšie a mnohovravnejšie
je 3. dejstvo s modernistickou
bránou colnice, ktorá vyvoláva
viaceré asociácie, no trochu sa
vymyká z inscenačného celku.
Vydarené sú fragmenty dobových obrazov
francúzskych maliarov 19. storočia, ktoré
rámujú pozadie i boky javiska. Navodzujú
prostredie parížskej bohémy a oživujú atmosféru príbehu.
So skromnosťou scény korešpondujú do
šedej farby ladené kostýmy, raz modernejšieho strihu (páni, Mimi), inokedy zbytočne
archaické, ba až komické (deti a domáci pán
Benoit). Z kostýmového smútku a demonštrovanej biedy sa väčšou nápaditosťou oblečenia vymyká len Musetta.
Hosťujúci režisér Michal Babiak je
úspešný činoherný režisér, dramaturg i teoretik divadla, ale v prvej opernej inscenácii
sa oprel skôr o bezrizikové postupy. V jeho
Bohéme mi chýbala metafora a novšie od-

krytie charakterov i celého príbehu. Zdá sa,
že absencia operných režisérov je na Slovensku ozaj na diskusiu: jeden režijný európsky
zjav v inscenácii SND prevratné zmeny neurobí...
Prínosom banskobystrickej Bohémy je
jednoznačne hudobné naštudovanie Mariána Vacha, v orchestri plnokrvné, presné,
škoda, že bez jemnejšieho muzikantského
vyznenia sólových vokálnych partov (najmä
na l. premiére). Videla a počula som dve obsadenia, ani v jednom nespieval Rudolfa do-

spievala Silvia Adamíková a. h. – rozšafná,
koketujúca subreta, ktorá úlohu „parížskeho
motýľa“ zvládla herecky výborne a so šarmom, no zatiaľ s nepríjemne ostrým hlasom,
na kultúre ktorého musí ďalej pracovať. Na
oboch premiérach zaujal zvučný, objemný,
výrazovo i technicky bezchybný bas Jozefa
Benciho (Colline). Zoltán Vongrey sugestívne vyspieval náročný part Marcella. V tej
istej role sa zaskvel aj Šimon Svitok, a to
v herecky i spevácky zvládnutým prejavom.
Hudobníka Schaunarda spievali s kultúrou

SCÉNA Z BANSKOBYSTRICKEJ
INSCENÁCIE BOHÉMY./Foto M. Oľha

máci tenorista. Na 1. premiére hosťoval v úlohe Jaroslav Dvorský, ďalší z tenoristického
„tria“ bratov Dvorských, na druhej japonský
tenorista Takuja Fujita. Jaroslav Dvorský
má silný, nosný hlas, vedie ho bezpečne cez
výšky i náročné úseky (zvlášť v árii l. dejstva).
Škoda, že jeho tenor je trochu priškrtený, bez
otvorenosti, a zatiaľ aj bez vnútornej vypracovanosti a emocionality. Presvedčivejšie
v tomto smere zapôsobil Takuja Fujita. Má
farebnejší a lyrickejší tenor s neobyčajnou
vrúcnosťou prejavu. Na l. premiére spievala
Mimi pôvabná, vokálne síce istá, no trochu
chladno pôsobiaca Oľga Hromadová. Na 2.
premiére bola Mimi Svetlana Tomová a. h.,
tiež pekná, jemná, hlasovo však oveľa vrúcnejšia sopranistka. Musettu po oba večery

v javiskovom stvárnení aj speve Martin Popovič a Marián Lukáč a. h. Benoitom bol
vokálne vždy zodpovedne pripravený a spievajúci Igor Lacko.
Zbor dospelých a detí patril k hudobne
vypracovaným zložkám inscenácie. Škoda,
že sa režisér viac nezaoberal jeho pohybovou stránkou. Mnohopočetné statické obrazy pôsobili bezradne, a ani efektné povievanie zástavy nad hlavami divákov a pochod
trubačov vo finále 2. dejstva nezmazali tento
dojem z aranžovania veľkých scén.
Nuž, Bohéma v Štátnej opere bude mať
nepochybne stálych návštevníkov – v umeleckej ceste súboru však krok vpred neznamená.
Terézia Ursínyová 
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Hostia BHS v Opere SND
Úloha baróna Scarpiu z Pucciniho
Tosky je vhodná na hosťovanie jedine
v prípade, ak jej interpret bude umelcom
mimoriadných kvalít. Barytonistu Jaceka
Straucha, pôsobiaceho hlavne v Nemecku,
síce označil v roku 2001 časopis Opernwelt
za „speváka roka“, v SND však umeleckú výnimočnosť nepotvrdil. Hoci v prvom dejstve
využil farebnosť svojho mohutného materiálu, vo výrazovo náročnom druhom dejstve
jeho výkon negradoval, skôr naopak, upadol
do priemeru. Jeho Scarpia bol monotónny
a nezaujímavý po vokálno-výrazovej i hereckej stránke. Celleti raz pri popise speváckeho partu Scarpiu použil pre vyjadrenie jeho
odpudivej surovosti štyri epitetá, kým jeho
pokrytectvu a falošnej elegancii venoval až
šesť prívlastkov. Práve táto charakteristika
postavy Strauchovi chýbala a z mnohých
možností o tvorbu výrazu využil iba jedinú
(vo fráze la Regina farebbe grazia ad un cadavere). Kráľovnou predstavenia sa tak stala
Tosca Ivety Matyášovej, ktorej suverénnemu speváckemu výkonu možno vytknúť
iba drobné nedostatky (menej znelá nízka
poloha, a príležitostné priširoké a forsírované výšky). Hoci jej do pravého dramatického sopránu nechýba veľa, jej sila podľa mňa
spočíva v kreovaní lyrických plôch. Škoda,
že vo vokálnom výraze je pomerne striedma
a jej herecké poňatie postavy je málo osobité. Inak by to bola Tosca na vysokej medzinárodnej úrovni. Cavaradossiho v tomto
predstavení spieval Peter Dvorský, spevák,
voči ktorému cítim istý dlh, keďže v rokoch,
v ktorých spieval ako Boh, som na jeho výkonoch hľadal nepodstatné drobné chybičky. Dnes, keď „usmievavé dni odišli“, ako sa
spieva v Massenetovej Elegii, by som mu ten
dlh mal vrátiť. A to môžem urobiť len tak, že

jeho výkon vôbec nebudem rozoberať. Vedeniu opery SND však treba odporučiť, aby
si pre obnoveného Giordanovho Chéniera
i pre Lehárovu Veselú vdovu hľadalo nového
tenoristu. Toto predstavenie príliš do festivalovej atmosféry neprispelo.
Česť operného príspevku do BHS zachránilo druhé z dvoch predstavení Dona
Carlosa, aj keď z troch ohlásených hostí napokon vystúpili len dvaja. Mladá bulharská
mezzosopranistka Nadia Krasteva v úlohe
Eboli predviedla kultivovaný a vyrovnaný
výkon, jej tón znel ušľachtilo, farebne a voľne. Jej interpretačné uchopenie partu bolo
(pokiaľ ju meriame ideálom Obrazcovovej
alebo Kirilovej) skôr lyrické. Takisto mladý
slovenský basista Štefan Kocán, ktorý sa
predstavil v pomerne jednostrunnej úlohe
Inkvizítora, úspešne uplatnil kvality svojho
sviežeho, a najmä vo vyšších polohách priebojného hlasu. Keďže v zahraničí spieva aj
úlohu Filipa II., stálo by za pokus preveriť
jeho interpretačné schopnosti aj v tomto náročnejšom parte. Z kvarteta domácich sólistov ma (na rozdiel od publika, ktoré oslovil
hlavne predstaviteľ markíza Posu) najviac
zaujala Iveta Matyášová, ktorej je úloha Alžbety z Valois trochu bližšia ako Tosca. Aj pri
skromnejšej výrazovosti a istých rezervách
v premyslenom vypracovaní partu predviedla „najverdiovskejší“ tón tak v plnom hlase,
ako aj v mezzavoce. Dalibor Jenis vystaval
rolu Posu na dramatickom kontraste, tvorenom prevažne lyrickým uchopením partu
a prudkými nájazdmi na zvučné výšky. Osobne mi prekáža priveľká farebná rozdielnosť
hlasových polôh a jednotlivých pasáží, ktoré
sú však z hľadiska interpretačného vypracované do najmenších detailov aj v súlade
so spievaným textom. Keby sa viac venoval

jednoduchej vokálnej línii, jeho výkon by získal ešte vyššie medzinárodné parametre. Za
chýbajúceho hosťa zaskočil v titulnej úlohe
Ľudovít Ludha, tenor s dobrou technickou
prípravou i schopnosťou dodať spevu dramatický výraz, no na zrelú Verdiho tvorbu
s priveľmi úzkym lyrickým tónom. Najviac
v úzadí zostal Ján Galla ako Filip II., keďže
jeho farebne i výrazovo bohatý prejav už nesie priveľa znakov hlasovej únavy a námahy.
Rovnako sa nevyznamenal ani ženský zbor.
No napriek všetkému predstavenie tejto
Bednárikovej príliš popisnej inscenácie ako
celok zožalo zaslúžený úspech.
Vladimír Blaho 

Popradská hudobná jeseň
2005
V dňoch 2. októbra – 18. novembra sa
konal hudobný festival Popradská hudobná jeseň. Pozvanie organizátorov
opäť prijali interpreti, prezentujúci
rozličné hudobné štýly a žánre. Otvorenie patrilo speváckemu zboru Lúčnica pod vedením Eleny Matušovej.
Ďalšími hosťami boli tento rok jubilujúce Moyzesovo kvarteto, swingová
skupina Funny Fellows, česká skupina
Poutníci, reprezentujúca štýl bluegrass
a country, s dielami sakrálnej vokálnej
tvorby sa predstavil Miešaný spevácky
zbor z Olcnavy a bodku za festivalom
urobil taliansky jazzový akordeonista
Renzo Ruggieri s jeho hosťami. Pestrá
dramaturgia programu XXIII. ročníka
podujatia snáď priniesla popradskému
publiku spokojnosť.


Operné glosovanie
Tri debuty a jedna rozlúčka. Také bolo
predstavenie Donizetiho Lucie di Lammermoor v opere SND 15. októbra. Titulnú
úlohu po prvýkrát stvárňovala Jana Bernáthová. Speváčka, ktorá príliš nezaujme
primárnymi kvalitami hlasu, ako je to aj v jej
prípade, to musí vynahradiť majstrovskou
interpretáciou. Hoci sopranistka vyspievala
part bez väčších problémov a niektoré pasáže jej vyšli chvályhodne, jej Lucia nebola
ukážkou technickej virtuozity a nežiarila ani
anjelskou čistotou. Vysoký bas Gustáva Beláčka znel v úlohe Raimonda, typickej pre
basso cantante, priveľmi tvrdo. Za dirigentským pultom stál po prvý raz šéfdirigent
Jaroslav Kyzlink, na celkovom vyznení

hudobného naštudovania to však nenechalo
podstatnejšiu stopu. Úlohou Enrica sa s javiskom Opery SND lúčil barytonista Pavol
Mauréry, spevák, ktorý v máji oslávil svoje
sedemdesiatiny a ktorý dve desaťročia príkladne vytváral v SND najmä úlohy talianskeho repertoáru. Hoci jeho naturelu sú
bližšie verdiovské postavy (popri zmysle pre
dramatickosť a kantilénu v nich mohol uplatňovať krásne mezzavoce) než barytónový
part v Lucii, pri interpretácii ktorého takmer
stále musí používať plný tón, jeho rozlúčka
z javiskom bola viac než dôstojná. Kráčal
po stopách veľkých svetových barytonistov (Taddeiho, Capuccilliho alebo Brusona,
ktorí spievali, či spievajú do sedemdesiatky)

bez toho, že by sme mohli zaznamenať
úbytok jeho tvorivých síl, čím sa u nás
v tomto smere stal naozaj ojedinelým
zjavom. Jeho hlas aj v tento večer znel farebne, výrazovo bohato (podľa potreby
situácie drsnejšie, či zaliečavo a súcitne),
pričom jeho výšky stále dosahovali potrebnú razanciu. Márne by sme hľadali
nevydarenú frázu či technický problém,
snáď iba tón pôsobil o poznanie svetlejším dojmom než v časoch jeho najväčšej
slávy. Barytón vyznel ako vedúci hlas aj
v známom sextete, nakoľko tenoristovi
Jozefovi Kundlákovi uvedené číslo
príliš nesedelo.
Štefan Altán 

Opera SND pozýva
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20. december

F. Lehár: Veselá vdova

Premiéra

J. Kyzlink/M. Eliášová, A. Kohútková. P. Dvorský, M. Babjak,
J. Galla, F. Ďuriač, K. Šilhavíková, Jana Bernáthová a ďal.
Odvtedy, čo sa Nová scéna upísala výlučne muzikálu, opereta stratila v hlavnom meste svoju domovskú scénu a hrozí jej
prakticky zánik. Záchrannú vestu hádže tomuto žánru v tejto situácii
Slovenské národné divadlo, ktoré napokon vo svojich historických
začiatkoch pestovalo „populárnu hudbu“ 19. storočia veľmi intenzívne. Lehárova Veselá vdova je určite vo svojom žánri šlágrom a svojím
multikulturálnym sentimentom celkom zábavne rezonuje v kontexte
súčasného stredoeurópskeho zbližovania. Pod novú inscenáciu Veselej vdovy sa podpisuje režisér Marián Chudovský a dirigent Jaroslav Kyzlink. V hlavných úlohách sa objaví celá plejáda sólistov i hostí
Opery SND.

W. A. Mozart: Don Giovanni
M. Mázik/D. Jenis, E. Jenisová, O. Klein, J. Galla, K. Derner-Račic,
M. Malachovský
Mozartov Giovanni bude mať exkluzívnu dvojicu predstaviteľov v úlohách titulného hrdinu a Donny Anny sa predstavia
manželia Dalibor a Eva Jenisovci. Predstavenie Jozefa Bednárika, fantazijne domýšľajúce mozartovské tvorivé sublimácie, dotvoria kreácie brilantného Ota Kleina ako Ottavia, Klaudie Derner-Račic v úlohe
večne klamanej Donny Elviry a Martina Malachovského ako občas
revoltujúceho Leporella. Desať dní pred Silvestrom teda „auftakt“
k mozartovskému roku 2006.

21. december

G. Puccini: Bohéma
J. Kyzlink/Ľ. Ludha, D. Jenis, P. Remenár, P. Mikuláš, A. Danková,
K. Šilhavíková

14. december

A. Dvořák: Rusalka

11.00/19.00

M. Mázik/I. Matyášová, Ľ. Ludha, K. Varkondová, V. Kubovčík,
J. Sapara-Fischerová,
J. Kyzlink/E.Jenisová, J. Kundlák, K. Varkondová, M. Malachovský,
M. Beňačková

Akýmsi predvianočným darčekom je i predstavenie Pucciniho
Bohémy. Napokon, jej tretie dejstvo sa na Vianoce i odohráva.
Dojemnou, tmavo-timbrovanou Mimi bude naša exportná sopranistka Andrea Danková, prominentným Marcellom Dalibor Jenis, Rodolfom stále mladistvý Ľudovít Ludha a v úlohe Musetty šarmantná
Katarína Šilhavíková. Prekrásnu áriu o kabáte v záverečnom dejstve si
tentoraz vypočujeme v podaní skvelého Petra Mikuláša.

Predstavenie Dvořákovej Rusalky, ktoré v marci tohto roku premiérovali v SND režisér Jiří Nekvasil, scénograf Daniel Dvořák
a dirigent Jaroslav Kyzlink, patrí k najúspešnejším prácam českého
inscenačného tímu a zároveň k profilovým produkciám našej prvej
opernej scény. 14. decembra odznie titul na javisku SND dvakrát s
rôznymi obsadeniami. V matiné s dramatickejšou Ivetou Matyášovou
a Vladimírom Kubovčíkom ako protagonistami rozprávkovej vodnej
ríše a vo večernom predstavení s hosťujúcou Evou Jenisovou a Martinom Malachovským v týchto úlohách. Po Ľudovítovi Ludhovi v matiné prevezme večer part Princa Jozef Kundlák.

17. december

G. Verdi: Aida

Medzinárodne renomovaná sopranistka Natalia Ushakovová
je nášmu publiku známa už z viacerých vystúpení. Na scéne SND sa predstavila ako Mimi v Pucciniho Bohéme a v ostatnej
premiére Čajkovského Eugena Onegina stvárnila hlavnú ženskú
postavu Tatiany. Repertoár speváčky, ktorý dosiaľ tvorili postavy
mladodramatického sopránového odboru, sa postupne rozširuje
smerom k dramatickejším vokálnym partom. Výrazným krokom
v speváčkinej kariére je v tomto ohľade chystaný debut vo Verdiho
Aide. Túto výsostne dramatickú hrdinku si Natalia Ushakovová po
prvý raz zaspieva práve v Opere Slovenského národného divadla.
Bude to v predstavení 17. decembra po boku ďalšej debutantky
v postave Amneris Denisy Hamarovej. Ako Radames a Amonasro sa
predstavia Michal Lehotský a Martin Babjak. Dirigentom predstavenia bude Jaroslav Kyzlink.

28. december

G. F. Händel: Alcina
J. Kyzlink/P. Nôtová, D. Hamarová, A. Kučerová, D. Šlepkovská,
M. Pavlovič, G.Beláček
Händlova Alcina má celkom výnimočné postavenie v súčasnom repertoári Národného divadla. Jednak ako jediný titul zastupuje veľké
predmozartovské obdobie opernej histórie a jednak ukazuje perspektívu inscenovania predklasických diel na domácej scéne: síce
bez použitia originálnych nástrojov, no zato spôsobom historicky
poučenej interpretácie. Na dôvažok je to i režijný prístup Zuzany
Gilhuusovej, majúci ambíciu vkročiť do vnútorných sfér umeleckého
artefaktu a odkrývať v ňom východiskové ídeové súvislosti a myšlienkovú substanciu.

Opera SND pozýva

J. Kyzlink/M. Lehotský, N. Ushakovová, D. Hamarová,
M. Malachovský
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Operné multimédiá
Střeženého Parnassu
(Pohľad estetika)
Na scéne práve prebieha špiritistická seansa. Mýtoetymologické vzývanie anjelov občas preruší drzá videokamera
jedného z japonských hostí, pre ktorých žánrový obrázok z rudolfínskej Prahy zinscenovala agentúra Střežený
ParnassTM ako súčasť svojho kultúrno-obchodného produktu – podnikového karaoke večierka operných árií.
Protagonistov scény – cisára Rudolfa II., dvorného polyhistora Johna Deea, jeho manželku Jane a magistra Edwarda
Kellyho, asistenta pre komunikáciu s anjelmi – snímanie kamerou očividne neruší. Zaneprázdnení transcendentálnym
zážitkom nevenujú pozornosť ani povahe komunikačného média. Vôbec ich nevyvádza z miery, že je ním televízna
obrazovka. Chladné, autoreferenčné mcluhanovské médium zvestuje účastníkom seansy nekompromisný odkaz bohov:
„Chcete-li znát víc, dejte nám víc zlata!“ Priamočiarosť „duchovného“ posolstva anjelov je omračujúca; veď kto by netúžil
poznať viac z tajomstiev nadprirodzeného sveta a zároveň mať viac zlata? Zákernosť dilemy spočíva v miere, koľko
zlata sme ochotní pre poznanie obetovať a či vôbec nejaké.
Opísaný výjav je z multimediálneho
predstavenia Árie k nezaplacení, ktoré malo premiéru na jeseň 2002 v pražskom
Stavovskom divadle. Túto jar pripravila agilná agentúra Střežený ParnassTM pre operu
ND v Prahe druhú inscenáciu – Fantom čili
Krvavá opera, tentoraz v historickej budove
ND. Podľa kontroverzných recenzií v českej
tlači by sa mohlo zdať, že provokácia je hlavnou stratégiou a výstrednosť hlavnou poetickou maximou združenia. Obe diela sú nesporne výstredné i provokujúce, domnievam
sa však, že ich estetická a umelecká hodnota
pretrvá aj v budúcnosti, keď provokatívnosť
a výstrednosť stratia punc dobovej aktuálnosti. Tradičné operné prostriedky a zaužívané
mytémy a symboly sú v nich postmoderne
dištancované aktuálnym médiom cez humornú optiku a v dialógu s tradíciou. Autori
v nich prekračujú nejasné a pohyblivé hranice medzi „vysokým“ umením a „nízkou“ populárnou kultúrou obidvomi smermi a porušujú nepísané tabu žánrových klišé, no robia
to s nadhľadom, v primeranom umeleckom
stvárnení a nie na úkor originality a kvality,
či v záujme lacnej senzácie. Sú to výstižné reprezentácie doby, ktorá je sama kontroverzná najmä tým, že zahmlieva realitu technologicky generovanými simulakrami. A práve
rozmanité podoby iluzionizmu a mediácie
našli uplatnenie v poetike združenia. Zámerne dezinterpretuje žánrové obrazy z českých
historických reálií (rudolfínska Praha, obrodenecké hnutie), inscenujúc ich vo sviežich
postmoderných médiách a „pokleslých“ žánroch (karaoke, iluzionistická show).
A propos zlato! Operný symbol par excellence: zlatý rýnsky poklad zohráva kľúčovú
úlohu vo Wagnerovom Prsteni, Straussova
Danae sa zlata zrieka, aby zabránila midasovskému zlatonosnému prekliatiu, zlaté jablká
sú generátorom zápletky v Ashleyho opere
Atalanta – to je len niekoľko príkladov dejotvornej funkcie kráľovského kovu zo známej
opernej literatúry. V Áriách k nezaplacení
sa nositeľom jednej z mytém stávajú zlaté
náramkové hodinky (pochopiteľne, s vyrytým firemným logom a venovaním od šéfa

japonskej materskej spoločnosti). Do deja
ich uvádzajú šarmantní moderátori večera
(reálne tváre a hlasy známe z komerčných
elektronických médií), sľubujúc ich ako odmenu pána Akiru za najpresvedčivejší spevácky výkon veľkej karaoke hry. Šťastným výhercom sa stáva pán Milan po tom, čo pred
„prázdnym orchestrom“ (doslovný preklad
japonského pojmu „karaoke“) oduševnene
predvádza výstup regrútov z Janáčkovej Její
Pastorkyně i dueto Věrné naše milování
zo Smetanovej Prodanej nevěsty. Za výkonom víťaza nezaostávajú ani čísla ostatných
súťažiacich – Dvořákov Vodník v podaní
pána Richarda, Libuša pani Marty, Rusalka
pani Gabriely, ária Ó vy lípy zo Smetanovej
Libuše v podaní pána Ondřeja a najmä Čurymuryfuk! z Dvořákovej Rusalky v temperamentnom stvárnení pani Věry. Defilé postáv a highlights z českej opernej klasiky sa
odohráva pred neviditeľným elektronickým
orchestrom (autorom úprav árií pre karaoke
je Martin Burlas) a pod výpravnou videoprojekciou z japonských mediálií, adjustované
konverzačnými klišé moderátorskej dvojice,
skandovaním štatistov, vystúpením zápasníkov sumo i nečakanou zápletkou, spôsobenou rozdielnym chápaním spoločenského
statusu ženy v tradicionalistickom Japonsku
a emancipovanej Európe. Skrátka, show aká
má byť: štylizovaná, účelovo generovaná zábava, pozdvihnutá na úroveň snobského intermédia priamo v historickom svätostánku
najvyššej, tradíciou posvätenej umeleckej
kultúry.
Tuctová show, ako ju poznáme z televíznych obrazoviek, ktorú smelá dramaturgická ambícia, invenčná poetická stratégia
a postmoderná optika povýšili na svojprávny žáner. Citlivo zvládnuté médium, zámerne balansujúce na klzkej hrane medzi
umením a gýčom, medzi estetikou a pseudoestétstvom, neodráža iba zmeny v oblasti
umeleckej reprezentácie, ale predovšetkým
reflektuje mocenský proces virtualizácie
a alienácie samej reality, jej splývanie s vlastným deformovaným podobenstvom v obratne nastraženom zrkadle krvilačných médií.

V dobe, keď skutočnosť nahrádzajú hyperreálne simulakrá, keď miznú tradičné kauzálne
a referenčné rámce, keď sa funkcia spravodajských médií zúžila na navodzovanie zdania
aktuálnosti, má čoraz viac ľudí vážne problémy odlíšiť skutočnosť od jej pragmaticky
produkovaných fiktívnych náhrad. Zmätená
hodnotová hierarchia ľudí potom o to úpornejšie lipne na osvedčných komunikačných
stereotypoch, hľadajúc v nich oporné barličky pre tápajúcu chôdzu v globalizovanom
a zároveň dezintegrovanom svete. V tomto
kontexte je nutné čítať i karaoke experiment
trojice autorov Árií k nezaplacení (Zdeněk
Plachý – réžia, Hans W. Koch – hudba, Jiří
Šimáček – scénická výprava).
A treba v ňom čítať aj posledný projekt
združenia – spektakulárne predstavenie
Fantom čili Krvavá opera, kde Kocha v role skladateľa vystriedal Petr Kofroň. Aj ono
spája české operné dedičstvo s hermetickou
tradíciou a čiernou mágiou a milo ironizuje
inštitucionálny rámec. Autori, tentoraz na
pozadí beštiálneho príbehu, rozpútali boj
za pravý charakter Smetanovej Libuše, ktorý
sa z javiska presunie do zákulisia inštitúcie
a nejaviskových zákutí budovy divadla. Nad
všetkým vládne trojjediný Fantóm (spevák,
herec a kúzelník), načúvajúci odkazu legendárneho Herma Trismegista i magickým formulám Alesteira Crowleyho. Deklamované
citácie zo Smaragdovej dosky, Kofroňove
parafrázy Smetanovej hudby, iluzionistické
exhibície kúzelníka Bušinu, árie z Libuše,
herecké a baletné akcie, videoprojekcia citujúca z kultového filmu Fantóm opery, desivý
zbor Husitov pri základných kameňoch ND,
to všetko možno vidieť a počuť v novodobom intermédiu.
Operné umenie nikdy nebolo izolované
od spoločenskej reality, do izolácie ho občas
dostávali iba tí, čo nepochopili nadčasovosť
posolstva mytologických tém a nevyhnutnosť vývoja symbolických foriem, vrátane
umeleckých. Teda tí, čo sa dodnes snažia
urobiť z opery mocenskú inštitúciu, zneužívajúcu kráľovský žáner na mimo-, alebo
pseudoumelecké ciele. Tento problém je vo
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svete dávno predmetom serióznej vedeckej
debaty, ktorá splodila množstvo podnetných štúdií s metodologickými východiskami, siahajúcimi od psychoanalytických cez
štrukturalistické, až po feministické. Debate,
samozrejme, predchádzali mnohé odvážne
operné produkcie, experimentujúce s tradičnými formami a testujúce únosnosť aktuálnych, resp. aktualizovaných posolstiev.
Nová skúsenosť s technológiou a médiami si vyžiadala novú senzibilitu a ponúka
nové druhy estetického zážitku. Filozofi a estetici boli na prahu nového milénia nútení
prehodnotiť pojem aisthesis a vrátili mu pôvodnú baumgartenovskú konotáciu zmyslového vnímania. Toho vnímania, ktoré svojho
času hudobný kritik a estetik Eduard Hanslick nazval patologickým a degradoval ho na
biologickú úroveň tvorby chloroformu. Estetika dnes integruje estetické s anestetickým;
prvý aspekt zdôrazňuje vnímanie (zmyslové
i kognitívne), druhý tematizuje necitlivosť.
Všetko prestupujúci proces estetizácie sa totiž v postmodernej spoločnosti paradoxne
zmenil na svoj anestetizačný opak. Na jednej
strane za to môže mediálna distribúcia falošnej krásy módnych trendov, na druhej strane
naša obsesia „estetizovať“ všetky aspekty života a prostredia. Redundancia pseudoestetična vedie k rapídnej devalvácii skutočného
estetična, k baudrillardovskej pornografii.
„Umenie dnes,“ apelovala Susan Sontagová

už pred štyridsiatimi rokmi, „je nový druh
nástroja, nástroja určeného na modifikáciu
vedomia a organizáciu nových modov senzibility. Prostriedky umeleckej praxe sa radikálne rozšírili. Umelci by sa naozaj mali stať,
ak majú reagovať na túto novú funkciu...,
estetikmi seba-vedomia: neustále by mali
spochybňovať svoje prostriedky, materiály
a metódy.“ (Sontag: One culture and the new
sensibility, 1965.) Zrejme aj preto vznikol
Střežený ParnassTM – dobročinná inštitúcia,
usilujúca sa okrem iného ochraňovať „dobré
umenie a operu zvlášť“. Vývoj umenia síce
postupuje po iných krivkách než vedecký
a technologický pokrok, no aj ono sa snaží
držať krok s rýchlo pulzujúcou dobou.
Hodnotné operné inscenácie dnes vznikajú aj mimo honosných operných scén,
a na druhej strane nie všetko, čo kamenné
operné divadlá ponúkajú, je zárukou kvalitnej a už vôbec nie aktuálnej produkcie.
V prípade Árií k nezaplacení a Fantoma sa
dramaturgický risk rozhodne vyplatil. Vznikol zaujímavý hybridný útvar, a práve z dramaturgického hľadiska je dobré, že vznikol
v spolupráci s ND. Odľahčená forma, parafrázy, skratky a hyperboly v poetike síce
iste mnohých pobúrili, no mohli pobúriť iba
tých, čo nepostrehli (alebo zámerne ignorujú) novú funkciu umenia v informačnom
veku. Veď umenie sa už dávno zrieklo napodobňujúcich konvencií, popretŕhalo zväzujú-

ce putá s predmetnou realitou a rezignovalo
aj na metafyzické spôsoby reflexie sveta, či
dokonca mesiánske ambície. Už v ranom období modernizmu sústredilo pozornosť na
vlastný jazyk, akcentujúc jeho nediskurzívne
špecifiká, aby v postmodernom štádiu svojho vývoja túto orientáciu rozšírilo o poznanie neexistencie univerzálneho jazyka, uhla
pohľadu či kritéria. Dôslednou „babylonizáciou“ naočkovalo dokonca aj diskurz filozofie a humanitných vied, ktorý sa značne estetizoval a začal sa vyžívať v intermediálnych
presahoch.
Umenie dnes v mnohom pripomína
wittgensteinovské jazykové hry a distingvovane sa vracia k dadaistickým konceptom
zo začiatku minulého storočia, zbavujúc ich
politických podtónov a inovujúc prostredníctvom technologických a mediálnych
vymožeností. Autori Střeženého Parnassu
ukazujú, že týmto hrám vôbec nechýba intelektuálna iskra, je len sofistikovane zamaskovaná „nevinnou“ povahou homo ludens. Hravý charakter súčasného umenia, s fikciou,
nostalgiou, banalitou, iróniou, kamuflážou
a humorom ako jeho neodmysliteľnými atribútmi, protirečí pretrvávajúcim snahám o jeho metafyzické uchopenie a akademickú
prezentáciu. Zmenenej situácii musia, chtiac-nechtiac, prispôsobiť svoje prezentačné
a explikačné stratégie aj kultúrne inštitúcie,
teória a kritika.
Jozef Cseres 

V USA objavili stratený rukopis Veľkej
fúgy Ludwiga van Beethovena. 80-stranový
dokument sa našiel pri inventúre istej knižnice na predmestí Filadelfie. Ako hovoria údaje, partitúra bola nezvestná 115 rokov. Naposledy ju na aukcii v Berlíne kúpil americký
priemyselník a následne sa jej stopa stratila.
Teraz má byť rukopis vydražený v decembri
na aukcii v Londýne.


zájazd do oblasti Latinskej Ameriky. Filharmónia sa v jubilejnej sezóne opäť chystá do Japonska, Nemecka a do pobaltských republík.

lu klasickej hudby a od roku 2002 pravidelne
hosťuje vo Filharmónii v Sibiu. Posledný rok pôsobí aj ako riaditeľ Centra Paula Klee v Berne.
Zároveň často spolupracuje s významnými európskymi orchestrami.


Česká filharmónia otvorila 7. septembra jubilejnú 110. sezónu koncertom diel Z.
Fibicha, L. Janáčka a A. Dvořáka pod taktovkou čerstvého sedemdesiatnika Vladimíra Válka. Po dramaturgickej stránke bude
sezóna venovaná v prvom rade 250. výročiu narodenia W. A. Mozarta. Šéfdirigent
Českej filharmónie Zdeněk Mácal sa chce
zároveň orientovať na doznievanie roku českej hudby prostredníctvom piatich noviniek
českých skladateľov. Okrem toho orchester
poteší publikum uvedením kompletných Slovanských tancov a významným dramaturgickým činom sezóny sa má stať predvedenie
Schönbergových Piesní z Gurre na Pražskej
jari, čo si s pravdepodobne vyžiada špeciálnu úpravu Smetanovej siene, ktorá zatiaľ nie
je disponovaná na početný interpretačný
aparát. Česká filharmónia privíta aj hosťujúcich dirigentov, medzi ktorými nebude chýbať Jiří Bělohlávek. Ďalej to bude Nemec
Gerd Albrecht, s ktorým orchester podnikne



Holandská kráľovná Beatrix udelila Valerymu Gergievovi rytiersky titul „De Orde
van de Nederlandse Leeuw“ za nezvyčajný
charakter a medzinárodný význam jeho umeleckej činnosti. Šéfdirigent London Symphony
Orchestra, umelecký vedúci St. Peterburského
Mariinskeho divadla a zároveň filharmónie
v Rotterdame, obdržal vyznamenanie v rámci 10. ročníka Rotterdamského hudobného
festivalu. Titul „De Orde van de Nederlandse
Leeuw“ prvýkrát udelil kráľ William v roku 1815
a odvtedy ním boli vyznamenávané výnimočné osobnosti rôznych profesií. Od roku 1980
sa ťažisko presunulo na oblasť športu, kultúry
a literatúry.

Od nastupujúcej sezóny sa po J. Bělohlávkovi novým šéfdirigentom Pražskej komornej
filharmónie stal Kaspar Zehnder zo Švajčiarska. Tento tridsaťpäťročný flautista a dirigent
začínal ako asistent Charlesa Dutuita v Orchestre National de France, a zároveň pôsobil
ako hudobný koordinátor Európskej mozartovskej akadémie. V roku 1997 sa stal umeleckým riaditeľom orchestra Hudobnej akadémie
v Berne, o dva roky neskôr bol vymenovaný
za umeleckého riaditeľa Murtenského festiva-

Čestný dirigent Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras, dožívajúci sa tohto
roku osemdesiatych narodenín, je vyznamenaný „Kráľovskou medailou za hudbu“. Výbor
pod vedením skladateľa Sira Petra Maxwella
Daviesa sa rozhodol udeliť mu toto ocenenie
za jeho veľký vplyv na hudobný život Veľkej
Británie.

Pekinský hudobný festival, ktorý je jedným
z najvýznamnejších kultúrnych festivalov na
ázijskej pôde, sa tento rok zameral na prezentáciu nemeckej hudby a interpretov. V dňoch
23. októbra až 1. novembra predstavilo
Norimberské štátne divadlo kompletný Prsteň
Nibelungov Richarda Wagnera pod vedením
svojho hudobného riaditeľa Pilippa Auguina
v režijnom naštudovaní Brita Stephena Lawlessa. Na nákladoch hosťovania divadla sa
rovným dielom podieľala nemecká aj čínska
strana. Okrem historicky prvého predvedenia
Wagnerovho cyklu v Číne sa tu predstavila aj
Berlínska filharmónia pod taktovkou Sira Simona Rattla a Juhozápadný nemecký rozhlasový
orchester pod vedením Sira Rogera Norringtona.


KALEIDOSKOP
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Operný Paríž
Opera National de Paris si pripravila pre sezónu 2005/06 nielen početný (18 inscenácií), ale aj hodnotný a pestrý
program. Z piatich inscenácií opernej moderny spomeňme Šostakovičov Nos, Prokofievovu Lásku k trom pomarančom
či Juliettu B. Martinů. Predromantickú operu reprezentujú tri inscenácie Mozartových opier, diela Rameaua
a Glucka a z opery 19. storočia budú uvedené diela Wagnera, Berlioza, Dvořáka, Donizettiho, Verdiho a Pucciniho.
Najvyťaženejším dirigentom sezóny bude Silvain Cambreling, po dve diela naštudujú Valerij Gergiev a Jiří Bělohlávek,
za režisérskym pultom sa vystriedajú také osobnosti ako Peter Sellars, Jerôme Savary, Michael Haneke či Robert
Wilson. Tri z aktuálnych inscenácií som v polovici októbra navštívil.
Rozkošná Mozartova hračka Cosí fan
spevu, aj keď farbou ide v jej prípade skôr
tutte vraj odráža priveľkú citovú angao „krátky soprán“ než mezzosoprán. Obažovanosť, typickú pre rokokovú éru a stretol
ja kanadskí sólisti – Shawn Mathey (Fersom sa aj s názorom, že je reakciou libertínrando) a Erin Wallová (Fiordiligi) zaujali
skeho skladateľa na pobyt vlastnej manželky
menej. Svetlý tón tenoristu nepôsobil príliš
v kúpeľoch. Aktuálnosť témy vernosti či neesteticky a sopranistka sa zbavila subretnéstálosti vo vzťahoch muža a ženy sa odraziho nádychu tónu len vo výškach. Najslabší
la aj v inscenácii avantgardného filmového
článok obsadenia však tvorili medzinárodne
a divadelného režiséra Patricea Chéreaua,
najznámejší sólisti. Spev Barbary Bonneyprenesenej z festivalu v Aix en Provence do parížskeho Palais Garnier.
ZÁBER Z PARÍŽSKEJ INSCENÁCIE
Postavy sú zaodeté do historických
COSÍ FAN TUTTE./Foto archív
(aj keď nie priam rokokových) kostýmov, no príbeh je situovaný do
nevzhľadného dvora, ktorý by sa
najlepšie vynímal v Bersteinovej
West Side Story, čím režisér zdôrazňuje platnosť základného problému. Ak v tradičných inscenáciách
peripetie príbehu organizujú Don
Alonso a Despina, tu majú výdatných pomocníkov v skupinke služobníctva (jeho mužská časť pripomína sluhov z Troch mušketierov),
ktorí vymieňajú rekvizity a drobné
prvky scénickej výpravy Richarda
Peduzziho na inak jednotnej scéne a po statickejšie poňatých áriách
dynamizujú dianie takmer v štýle
Goldoniho komédií. Ďalším aktualizačným (hoci nie novátorským) prvkom je príchod sólistov z hľadiska
v prvom dejstve (celý úvodný tercet
je odspievaný medzi divákmi) a pokus o relativizáciu záverečného happy endu. V priebehu posledného
hudobného čísla sa postupne stlmia
svetlá do pološera, takže vôbec nie
je jasné, ktorý z gavalierov si vybral
ktorú dámu. Ku kladom režijného
prístupu patrí aj to, že vedie účinkujúcich k prirodzenému hereckému prejavu
ovej (Despina) sa pohyboval medzi priveľmi
bez známok karikovania a hereckého prerovným a tremolovým tónom a svetoznámy
hrávania (tradičného u mužskej dvojice).
Ruggiero Raimondi (Don Alonso) síce
Hudobné naštudovanie Gustava Kuhvdýchol postave známky interpretačného
na má mozartovský charakter, orchester
majstrovstva (jeho Don Alonso pripomínal
i zbor neostávajú nič dlžní štýlovým požiaDona Juana na dôchodku, bol skeptickým
davkám interpretácie. Nie celkom uspokojila
filozofom i intrigánom zároveň), no jeho tón
zostava sólistov, ktorej problém však netkvie
je už málo farebný a poznačený časom.
v interpretácii, ale skôr v primárnych hlasoDojmy z Hindemithovho Cardillaca uvevých danostiach. Z interpretov štvorice mideného v opere SND v roku 1964 už zo mňa
lencov naplno zabodovali len dvaja: Francúz
vyprchali, takže jeho inscenáciu v Opéra
Stéphane Degout ako Guglielmo mal príBastille som vnímal ako svoju premiéru. Príjemný, pružný a dobre ovládaný lyrický babeh vraždiaceho parížskeho zlatníka nie je
rytón a Litovka Elina Garanca ako Dorabel(ako by sa na prvý pohľad zdalo) o mamola predviedla vzorovú ukážku kultivovaného
nárstve, ale o neschopnosti umelca rozlúčiť

sa so svojím dielom. Režisérovi André Engelovi (šéf opery v Štrasburgu) mohol byť
myšlienkový svet diela blízky, keďže v činohre boli doteraz jeho obľúbenými autormi
Wedekind, Büchner a Bernhard, v opere R.
Strauss a Stravinskij. S chladnou partitúrou,
udržujúcou si autonómnosť od javiskového
diania, korešponduje aj scénická výprava
Nicky Rietiho, ktorá akoby podčiarkovala
sterilnosť a odľudštenosť prostredia
vyššej spoločnosti. Z tohto prístupu sa do istej miery vymyká prvá
časť tretieho dejstva, situovaná na
strechy Paríža, kde výjav nadobúda
atmosféru príbehov o Fantomasovi
alebo Nosferátovi. Japonský dirigent Kent Nagano (niekdajší asistent Seiji Ozawu) ešte podčiarkol
disciplínu a intelektuálnu strohosť
štýlu hudby, používajúcom tradičné formy (passacaglia, concertino,
fugato atď.). Režijne i hudobne najemotívnejšie vyšli zborové výjavy, aj
vďaka zbormajstrovi Petrovi Burianovi. V sólistickom ansámble sa
o pozície delili speváci anglosaského a nemeckého pôvodu s výnimkou Hannah Esther Minutillovej
(v úlohe Dámy) s českými koreňmi.
Všetci potvrdili svoju profesionalitu
a orientáciu na nemeckú vokálnu
estetiku. Osobitne treba spomenúť
aspoň Alana Helda v titulnej úlohe
a predstaviteľku jeho dcéry Angelu
Denokeovú.
Kde inde sa lepšie vyníma Puccinim zhudobnený príbeh Murgerových Scén zo života bohémy ako
v Paríži? Inscenácia v Opéra Bastille
sem bola prenesená z florentského
Maggio musicale vo výtvarnej (Dante Ferretti) aj režijnej (Jonathan Miller)
podobe. Je to inscenácia výsostne tradičná,
realistická, aká však najlepšie korešponduje
s poetikou diela. Oproti doterajším štyrom
bratislavským inscenáciám sa jej druhý obraz odohráva v interiéri kaviarne Momus
a podobne ako berlínska inscenácia spred
niekoľkých rokov exponuje aj nemú postavu
manželky domáceho pána. No chýba jej neopakovateľná romanistická atmosféra tejto
významnej Zeffirelliho inscenácie. O skvelú
úroveň predstavenia sa však postaral dirigent Daniel Oren i sólisti. Jeho tempá boli
o trochu pomalšie, než ich volil O. Lenárd
v pamätnej nahrávke z BHS, čo mu umožnilo
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Jesenný festival duchovnej hudby
v Olomouci
V Olomouci sa na prelome septembra a októbra koná niekoľko festivalov. K najvýznamnejším patrí Jesenný festival
duchovnej hudby, ktorý organizuje umelecká agentúra Ars Viva pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera.
V rámci XII. ročníka sa v olomouckých
chrámoch od 24. septembra do 14.
októbra uskutočnilo šesť koncertov. Dramaturgická koncepcia aj tento rok vychádzala
jednak z hudby starých majstrov, na svoje si
mohli prísť aj milovníci súčasnej tvorby. Súčasťou festivalu bola výstava obrazov z dielne pražskej maliarky Drahomíry Macounovej pod názvom Biblické výjavy.
Cyklus koncertov každoročne otvára
a uzatvára celovečerné hudobné dielo. Na
úvod zaznela jediná Bachova latinská Omša
h mol. V barokovom chráme sv. Michala predviedla Bachovu hudbu v celej nádhere Pražská komorná filharmónia a Pražský
filharmonický zbor pod taktovkou Stanislava Macuru. Pozornému poslucháčovi
však neunikli určité nepresnosti v naštudovaní zborového partu. K najkrajším častiam
omše patrilo Agnus dei v podaní mezzosopranistky Marty Beňačkovej. Ostatné sólové
party zveril S. Macura skúseným spevákom
Ludmile Vernerovej, Otokarovi Kleinovi a Richardovi Novákovi.
Pri príležitosti sviatku patróna českých zemí sv. Václava premiérovo zazneli
27. septembra v Dóme Svatováclavské vigílie pre soprán, trúbku, zvony a komorný
orchester od Jana Šimíčka v podaní Zuzany
Fišerovej a komorného orchestra Camerata Janáček. Žalm Chvalte boha silného od
J. D. Zelenku precízne a pritom citlivo interpretoval basista Ivo Hrachovec. Nasledovalo známe Stabat mater G. B. Pergolesiho
na slova Jacopona z Todi. Zuzana Fišerová

a Anna Číhalová tu preukázali svoje spevácke umenie. Sólový kvartet doplnil tenorista Petr Martínek a večer ukončilo dielo
W. A. Mozarta Missa Brevis, ktorú Camerata
Janáček a zbor Musica Figuralis pod vedením dirigenta Jaromíra Krygela predviedli brilantne.
Jedno z festivalových zastavení býva tradične venované zborovej tvorbe. Pozvanie
do Olomouca prijal Spevácky zbor mesta
Bratislavy so zbormajstrom Ladislavom
Holáskom. V kostole sv. Mořice, kde sa nachádza jeden z najväčších barokových organov Európy, zazneli 1. októbra diela určené
pre zbor a organ: F. Mendelssohn Bartholdy
Te Deum A dur, F. Liszt Krížová cesta, M.
Schneider Trnavský Jubilate Deo a C. Franck
Omša A dur. Jej súčasťou je aj známe Panis
angelicus, ktoré predniesla Hana Pospíšilová-Medková.
V dominikánskom kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sa konal autorský
večer súčasného skladateľa Miloša Boka.
Autor sám dirigoval Ústecký detský zbor,
ktorý sa s istotou a precízne zhostil interpretácie omší Missa brevis Es dur i Fis dur, vyznačujúcimi sa miestami až impresionisticky
farebnou hudbou. Rovnako bez zaváhania
a intonačne presne premiérovo zaznel à capella Hymnus k Duchu svatému. Na klavíri
skvele sprevádzal Václav Krahulík. Spestrením večera boli dve kadencie z oratórií Skřítkové a Svatá Zdislava pre flautu (Jaroslav
Pelikán) a gitaru (Jaroslav Novák).
Atraktívny bol koncert na Kláštornom

hradisku 8. októbra. Vystupovala tu huslistka Gabriela Demeterová so svojím súborom Collegium Gabriely Demeterovej.
Najskôr odznelo Concerto grosso č. 16 D dur
G. F. Händela, suita Abdelazer alebo Pomsta
murínova od H. Purcella. Vrchol prvej časti
tvorila Smútočná hudba pre violu a sláčiky
od P. Hindemitha, ktorá pôsobila kontrastne
k tanečnosti barokových majstrov. V priebehu koncertu menila G. Demeterová husle
za violu a naopak. V druhej časti koncertu
zaznel v pôsobivej interpretácii cyklus A. Vivaldiho Štyri ročné obdobia.
Záverečný večer patril siedmej symfónii
E dur A. Brucknera. Bruckner tu vychádzal
z Wagnera, čo je zjavné v mohutnej inštrumentácii, obsadení i chromatických postupoch, no zároveň vniesol do hudby svoju
vieru, pokoru i presvedčenie. Symfonický
orchester Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta S. Macuru jemne pracoval
s dynamikou, čím vynikla farebnosť a mnohovrstvovosť hudby.
Verše Jiřího Pilku Sonáta o hudbe, citované v bulletine festivalu, hovoria, že mnohoznačnosť hudby ju robí zaujímavou. Snáď
aj táto myšlienka inšpirovala organizátorov,
aby ponúkli divákom hudbu v rôznych podobách, v snahe zblížiť človeka s hudbou
i človekom samotným.

uchopiť každý detail partitúry v nástrojoch
i hlasoch. Viaceré miesta, ktoré som v diele
doteraz vnímal ako „oddychové“, teraz získali plnoprávne postavenie. Ak sa niekedy
pod veristickým štýlom zjednodušene myslí
predovšetkým dramatický spev, v tomto prípade jednoznačne prevládla pôsobivá lyrika. Speváci muzicírovali spolu s dirigentom
a napriek tomu, že sólistický ansámbel tvorilo viacero veľkých hlasových fondov, všetci
príkladne narábali s dynamikou i hudobným
výrazom. Hlavným esom predstavenia bol
Mexičan Rollando Villazón, tenorista, ktorý postupne dobýva veľké operné scény (Covent Garden, Viedeň, Salzburg). Jeho hlasový
fond je v nižšej a strednej polohe pomerne
útly a výsostne lyrický, no vo výškach získava
dostatočnú priebojnosť i čiastočnú inkliná-

ciu k dramatickejšiemu odboru. Osobitným
vkladom je príkladné frázovanie a úprimnosť vo vokálnom kreovaní (bez náznakov
vyumelkovanosti či vokálneho exhibicionizmu). Z predstaviteľov jeho bohémskych
druhov bol najslabší Rus Alexander Vinogradov (priveľmi barytonálny Colline), zato
obaja barytonisti – Francúz Franck Ferrari
(Marcel) a Portugalec José Fardilha (Schaunard) disponovali sýtymi, farebnými hlasmi
a narábali nimi dynamicky i výrazovo mimoriadne diferencovane. Ženskú dvojicu
stvárnili sopranistky z Ruska. Musettou s kvalitnou výškou a prirodzeným prejavom (bez
preháňania koketnosti) bola Jelena Semenovová, kým Oľga Guryakovová kreovala
Mimi lyrickým, teplým hlasom a citovo pôsobiacim prejavom, pričom miestami naznačo-

vala, že jej danostiam by nebola cudzia ani
dramatickejšia koncepcia. Opäť kvalitne sa
uviedol zbor a ako zvláštnosť možno označiť
skutočnosť, že detský zbor v druhom obraze
bol zámerne koncipovaný s dôrazom na naturálnosť tónu.
Tri parížske operné večery ma plne
uspokojili. Keby som bol do metropoly na
Seine prišiel o desať dní skôr, videl by som
aj Bělohlávkove naštudovanie Rusalky, v ktorom chorého Sergeja Larina nahradil Miro
Dvorský. Mohlo to byť zaujímavé, nakoľko
sa tretie dejstvo podľa fotografií v propagačných materiáloch odohráva vo veľkej posteli...

Alice Kučerová 

Vladimír Blaho 
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Miroslav Dvorský
na scéne Opery Bastille
Keď sme po premiére Dvořákovej Rusalky v Národnej opere Bastille v Paríži nahrávali rozhovor pre reláciu
Slovenského rozhlasu Zrkadlenie, redaktorka H. Beranová uviedla náš rozhovor konštatovaním, že zaradenie tohto titulu
do dramaturgie parížskej opery nie je mimoriadnym krokom, nás však zaujíma pre jedného z protagonistov, Miroslava
Dvorského, ktorý na tejto scéne vystúpil po prvýkrát...
Presne takto by som postupovala i ja.
Neskôr som si však, plná obdivu voči
českej hudbe, súčasti nášho života, vzdelania,
kultúry a povedomia o veľkosti hodnôt stredoeurópskeho priestoru, uvedomila, akým
ťažkým orieškom je Rusalka pre Francúzov.
Inscenácia kanadského režiséra Roberta
Carsena, známeho zo svetových operných
domov, zažila svoju premiéru v Národnej
opere Bastille v Paríži v r. 2002 so slávnou
Reneé Fleming. V septembri bola uvedená
v novom obsadení. Napriek tomu, že sme
vyrástli na krásnych rozprávkových inscenáciách so skutočnými vodníkmi a princeznami, mi Carsenovo prerozprávanie príbehu
do súčasnosti v mnohom konvenovalo. Réžia je moderná, predstavuje prerod rozvíjajúcej sa dievčiny v zrelú ženu, ktorá môže žiť
v ktorejkoľvek dobe. Na javisku defilujú páni
v oblekoch a klobúkoch, vodník predstavuje
Rusalkinho otca a Ježibaba je jej matka. Na
jednoduchej scéne, navrhnutej Michaelom
M. DVORSKÝ V PARÍŽSKOM UVEDENÍ
DVOŘÁKOVEJ RUSALKY./Foto archív

Levinom, sa v prvom dejstve nachádza
jazierko. Neskôr sa voda vynára na videoprojekcii v pozadí scény. V druhom dejstve
prevláda koncepcia zrkadlového obrazu, tretie má mystický, surrealistický ráz a evokuje
mágiu Jakubiskových filmov. Opera Bastille
je zjavne ako stvorená na priezračné inscenácie, počítajúce s veľkým priestorom. Dominantným prvkom réžie je posteľ, základný
element vo väčšine Carsenových inscenácií.
Visí nad jazierkom, v záujme znásobenia
zmyselného podtónu diania sa objavuje
na dvojprojekcii v druhom dejstve, odohrávajúcom sa na zámku Princa. V treťom dejstve predstavuje posteľ, zavesená do vertikál-

nej polohy, surrealistický dekoračný prvok
réžie. Je to dráma s podtónom erotiky; zo
známej polonézy sa stáva orgiastický tanec
a jemný, citový príbeh o láske, povrchnosti
a o hĺbke duchovna i obetovaní, sa takmer
vytratil. Snáď iba na záver, podľa Kvapilovho
libreta, ktoré vedie nestáleho Princa k odproseniu i ku spoločnej smrti z lásky, dominuje
skutočný cit a základná dimenzia Dvořákovej
opery prebleskuje aj do Carsenovej inscenácie. Režisérova filozofia je však dokonalá.
Prvky, ktoré využíva, sú späté s hudbou, každý posun deja súvisí s tepom partitúry. Jeho
dynamiku podporuje aj prítomnosť Rusalky
v scénach, kde práve nespieva. Stáva sa priamym aktérom diania, pozoruje ho a komentuje hereckou akciou.
Inscenáciu som videla niekoľkokrát. Sledovala som predovšetkým vnímanie publika, ale tiež počínanie manažmentu opery pri
získavaní si publika. Pretože – čo je pre Paríž
takmer výnimočné – lístky neboli vypredané
na každé predstavenie. Rusalka, pre nás taká známa
a nespochybniteľná, nahnala Francúzom strach.
Prečo? Je pre nich neznáma, navyše uvedená v českom jazyku. Organizátori
sa mohli oprieť snáď iba
o protagonistov, známych
z predošlých parížskych
vystúpení. Predstaviteľka
Rusalky Oľga Guryakovová vzbudila pozornosť
v inscenácii opery Vojna
a mier S. Prokofieva, a takisto publikum priťahoval
aj predstaviteľ Princa Miroslav Dvorský, ohlasovaný striedavo ako český
alebo slovenský spevák. Nový intendant parížskej opery, Belgičan Gérard Mortier, vynikajúci znalec nielen opery, súčasnej tvorby,
ale hlavne stredoeurópskeho priestoru, bývalý riaditeľ salzburského letného festivalu,
vyhľadáva, ako napokon všetci západní manažéri od pádu železnej opony, zaujímavé talenty z východoeurópskych krajín. Rusalka
je toho príkladom. Hlavnou protagonistkou
je Oľga Guryakovová, publikom i kritikou obdivovaná, mladá, jemná a krásna ruská sopranistka, podobne mediálne známa ako jej
krajanka Netrebková. Odviedla dobrú prácu,
hoci frázovanie niektorých vypätých partií
prezradilo, že ešte bojuje s jazykom i tech-

nikou tohto neľahkého partu. Hoci mienkotvorné rozhlasy (Radio classique a France
Musique) logicky niekoľkokrát pripomenuli
absolútnu dokonalosť Lucie Poppovej ako
Rusalky, v Guryakovovej vidia jednu z jej
dôstojných nástupkýň. Známy bavorský basista Franz Hawlata síce dobre zapadol do
rámca inscenácie inteligenciou vokálneho
prejavu i znesiteľnou českou výslovnosťou,
jednako som si však musela pripomenúť
vodníka v podaní Petra Mikuláša. Vynikajúca bola Ježibaba Rusky Larissy Dyadkovej,
hoci jej silná ruská dikcia sústavne prerážala v deklamácii a „odčešťovala“ text. Silným
tromfom inscenácie bol Miroslav Dvorský. Je
v najlepšom veku, s nádherne rozvinutým,
zrelým, nosným, farebne tmavším, dobre posadeným a technikou podporeným hlasom,
čo mu dovoľuje viesť krásne kantilény, spievať
piano i pianissimo a frázovať. Jeho hudobná
inteligencia sa snúbi s celkovým výrazom.
Debutoval s mimoriadnym úspechom, spieval sériu šiestich predstavení a kým sa pobral
do Nemecka, Talianska, USA a Japonska, pripomenuli sme si jeho úspešné parížske účinkovanie v Dvořákovom Rekviem v Divadle
Champs Elysées, kde so Slovenským filharmonickým zborom a prestížnymi sólistami
i dirigentom pred niekoľkými rokmi spieval
za prítomnosti bývalého premiéra francúzskej vlády L. Jospina... K výhram predstavenia ešte patril skvelý spevácky a herecký
výkon Francúzky Karine Deshayesovej
v role kuchára a cudzej kňažnej, Rumunky
Andy Luise Bogzyovej.
Hlavným pozitívom parížskej Rusalky
bola jednoznačne hudba, nielen svojou dokonalou kompozičnou vyváženosťou. Základom vystavania interpretácie diela je schopnosť vyzdvihnúť bohatosť partitúry, farebnosť
línií, nástrojov, nájsť rovnováhu medzi vokálmi, zbormi, medzi divadlom a hudbou,
zdôrazniť to, čo poháňa dej i hudbu, napätie
a dynamizmus. Jiří Bělohlávek potvrdil
autoritu taktovky, s presnosťou a nadhľadom viedol celok, orchester sa mu poddal,
vytvoril atmosféru a dielo plynulo svojím
tempom. Pre mňa osobne chvíľami neznesiteľne pomalým, čo však pripisujem ťažkostiam, ktoré v dikcii prezrádzali Guryakovová
a Hawlata. Inscenáciu som však nakoniec
akceptovala ako celok. Vďaka Bělohlávkovi,
magickej postave českého interpretačného
umenia, sa mohol orchester priblížiť autentickej interpretácii diela A. Dvořáka.
Viera Polakovičová 
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Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku

Frico Kafenda



Komentáre
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3. časť

(1883 – 1963)

František Pergler
Nasledujúce časti série budú venované osobnostiam, ktoré podstatnou mierou formovali tvár slovenského klavírneho
umenia a pedagogiky v 20. storočí. V tejto kapitole sa budeme venovať osobnosti Frica Kafendu, ktorý z hľadiska
rozsahu, intenzity i komplexnosti umelecko-profesionálneho pôsobenia celkom mimoriadnym spôsobom zasiahol do
hudobného vývoja na Slovensku. Ako erudovaný odborník bol činný vo viacerých sférach – bol pedagógom hry na
klavíri, klaviristom, dirigentom, skladateľom, organizátorom a spoluzakladateľom hudobno-vzdelávacích inštitúcií...

Život, štúdium a pôsobenie
Frico1 Kafenda sa narodil 2. novembra 1883
v Mošovciach (okres Martin). Po presťahovaní do Vrútok navštevoval Štátnu elementárnu
školu a Židovskú školu. Roku 1893 pokračoval na gymnáziu v Ružomberku. Hoci v rodine Kafendovcov mali klavír, otec viedol
spočiatku malého Frica ku hre na husliach.
Až v Ružomberku si všimol jeho hudobné
nadanie tamojší regenschori Jozef Chládek,
bývalý absolvent pražskej Varhaníckej školy
u F. Z. Skuherského. Kafenda získal súkromne uňho prvé hudobné vzdelanie. U svojho
učiteľa bol celých osem rokov ružomberského pobytu i ubytovaný. Zdokonaľoval sa
rýchlym tempom najmä v hre na klavíri (čiastočne aj na husliach a organe), kompozícii
a dirigovaní – už po piatich rokoch štúdia sa
vypracoval na úroveň Lisztových Uhorských
rapsódií, bol schopný samostatne viesť školský orchester, pre ktorý aj písal skladby.
Po maturite na ružomberskom gymnáziu roku 1901 sa Kafenda rozhodol pre profesionálne hudobné štúdium. V tom istom
roku bol prijatý na Konzervatórium v Lipsku
do triedy známeho klavírneho pedagóga Roberta Teichmüllera2. Tu sa venoval aj štúdiu
kompozície (u Lisztovho žiaka Salomona
Jadassohna) a dirigovania (u Arthura Nikischa3). Na lipskej univerzite navštevoval
prednášky hudobnej vedy a estetiky Hermanna Kretzschmara a Huga Riemanna.
V Lipsku – meste bachovských tradícií
a dôležitom stredisku nemeckej hudobnej kultúry – pôsobili významné umelecké
a pedagogické osobnosti. Slávny orchester
Leipziger Gewandhaus, bohatý koncertný
život, lipská opera, cirkevná hudba v chráme
Sv. Tomáša silne inšpirujúco pôsobili na študenta zo slovenského vidieka.
Po absolvovaní konzervatória roku 1906
pôsobil Kafenda až do začiatku prvej svetovej vojny v Nemecku ako operný a operetný
dirigent, vystupoval sólisticky a komponoval. Vojnové udalosti prerušili sľubný rozbeh
mladého umelca, roku 1915 musel narukovať.
Ako vojak rakúsko-uhorskej armády počas
jednej z prvých operácii na ruskom fronte
padol do zajatia. Až do leta v roku 1920 bol
zadržiavaný v ruských zajateckých táboroch
na Sibíri.
Po návrate na Slovensko v roku 1920
prijal ponuku Miloša Ruppeldta na miesto

pedagóga klavírnej hry na novozaloženej
Hudobnej škole pre Slovensko v Bratislave.
Už o necelé dva roky bol zvolený za jej riaditeľa. Na tomto poste sa mu podarilo úspešne
dotiahnuť pôvodnú Ruppeldtovu myšlienku inštitúcie konzervatoriálneho typu, keď
sa škola postupne pretvorila cez Hudobnú
a dramatickú akadémiu až po Štátne konzervatórium. V medzivojnovom období bol Kafenda dominantnou postavou v slovenskom
hudobnom živote. Okrem riadiacej činnosti
na oboch školách vyučoval a venoval sa koncertnej činnosti najmä v oblasti komornej
hudby. Roku 1949 spolu
s Jánom Strelcom, Václavom Talichom a Eugenom
Suchoňom inicioval založenie najvyššej hudobnovzdelavácej inštitúcie
na Slovensku – VŠMU.
Zároveň sa stal jej popredným klavírnym pedagógom a autorom prvých
učebných plánov. Štyri
roky tu pôsobil ako docent klavírnej hry, zároveň
i vo funkcii vedúceho katedry inštrumentálnej reprodukcie (pôvodne spoločnej katedry pre všetky
odbory). V roku 1953 zo
zdravotných dôvodov odišiel do dôchodku.
Zomrel 3. septembra 1963 vo veku nedožitých 80 rokov.

Umelecká činnosť
Obdobie Kafendovej najintenzívnejšej umeleckej činnosti sa viaže na pobyt v Nemecku,
kde v rokoch 1906-1912 získaval cenné skúsenosti na kapelníckom (šéfdirigentskom)
poste v rôznych mestách – v Zwickau, Tilsite, Köthene, Bielitzi istý čas aj v Berlíne a i. O
jeho mimoriadnej hudobnej kapacite svedčí
množstvo naštudovaných diel (napr. v roku
1910 len z opier uviedol na scénach Trubadúra, Carmen, Fidelia, Predanú nevestu, Figarovu svadbu a i...). Presadil sa aj sólisticky,
najmä v klavírnych koncertoch. Jeho účinkovanie sa tešilo mimoriadnej obľube nemeckého publika a kritiky. Počas letného hosťovania roku 1911 dirigoval i na Slovensku
(Trenčianske Teplice), vo svojom rodisku sa
predstavil komorným koncertom, na ktorom

účinkoval so speváčkou Júliou Behrendtovou – svojou prvou manželkou.
Kuriózne pôsobí umelecká činnosť,
ktorú napriek ťažkým podmienkam vyvíjal aj v ruskom zajateckom tábore počas
vojny v Krasnojarsku a v Irkutsku, kde sa
mu dokonca podarilo zostaviť klavírne trio
a usporadúvať koncerty pre verejnosť (o.
i. s úspechom predviedol Lisztov Klavírny
koncert Es dur a Mozartov Koncert d mol
KV 466). Po návrate domov založil umelecky
vysokokvalitne obsadené Bratislavské trio (v
rokoch 1923 – 1939 vystupovalo v zložení:

Kafenda – klavír, Gustáv Náhlovský – husle,
Tomáš Svoboda – violončelo). Bolo to jediné
komorné teleso na Slovensku v medzivojnovom období, ktoré sa umeleckou profesionalitou mohlo vyrovnať tradične kvalitným
českým komorným súborom.
Umelecká osobnosť Kafendu zaujala
aj bratislavskú kritiku: „Frico Kafenda... je
pianistom skvelého umeleckého profilu,
pedantickej dôkladnosti, elegantne zdisciplinovaného temperamentu a pružného zamatového úhozu. Klavír pod jeho rukou šeptá,
hrmí i spieva a oživuje. Umelec je dušou tria
(Želáme si ho počuť i ako sólistu !)“.4 Posledná uvedená poznámka z dôvodu Kafendovej
enormnej organizačnej a pedagogickej vyťaženosti zostala len vrúcnym želaním kritika... Zaujímavé je tiež, že so svojou druhou
manželkou Annou Kafendovou – Zochovou
nikdy nevytvorili spoločné klavírne duo, ani
v rámci 4-ručnej hry. Obraz o Kafendovi – interpretovi si môžeme urobiť iba na základe
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svedectiev jeho súčasníkov, resp. novinových recenzií. Dve Kafendove „live“ nahrávky Mozartovho Klavírneho koncertu d mol
a Beethovenovho c mol z roku 1943, údajne
výbornej kvality, sa v Slovenskom rozhlase,
žiaľ, nezachovali...

Klavírna pedagogika
V slovenskej klavírnej pedagogike sa meno
Frica Kafendu spája s významným podielom pri budovaní základov profesionálneho
vyučovania hry na klavíri. Ako žiak Roberta
Teichmüllera bol pokračovateľom výdobytkov nemeckých anatomicko-fyziologických
škôl. Metodicky si osvojil najmä princíp
uplatnenia váhy ruky a funkcie pohybov pri
hre. Vychádzal z prirodzenej polohy ruky
tvaru guľovitej klenby. Pri výcviku klavírnej
techniky zdôrazňoval význam fixácie, t. j. stavu viac či menej aktívneho svalstva hracieho
aparátu, ktoré je potrebné na optimálne hranie. Súčasne pestoval pocit uvoľnenia, ktorý
mal fixáciu prerušiť, resp. ukončiť po zahraní
tónu, akordu, frázy, pasáže... Uplatňoval polohový princíp prenášania ruky.
Dôležitým prvkom Kafendovej metodiky
bola požiadavka voľného hracieho aparátu,
ktorý umožňoval ruke vykonávať sériu pohybov pri realizácii hudobného zámeru. Tieto pohyby kreslil v podobe grafických čiar
a smerových šípok priamo do nôt (najmä
zdvihy a klesania). Bol presvedčený, že voľba
vhodného pohybu môže priaznivo ovplyvniť kvalitu tónu. Eva Fischerová-Martvoňová,
jeho bývalá žiačka, sa k tejto otázke vyjadrila:
„Kafenda prikladal často veľký význam pohybom. Sám často hovorieval: ...Ruka má žiť!
Všetko musíme počuť a cítiť – aj pomocou pohybov. Pohyb uvoľňuje a celkovo ovplyvňuje
vnútro... Pohyby kreslil do nôt, aby ruka nezostala ani na jednom mieste strnulá. Išlo mu
predovšetkým o obsahovú stránku skladby,
a preto tvrdil: Musíme hrať a cítiť celou dušou, pohyb sa prispôsobuje dýchaniu...“ 5

Metodické poznámky
Kafenda bol hudobníkom so širokými znalosťami z hudobnej teórie, foriem a estetiky,
čo uplatňoval jednak pri vlastnom štúdiu
skladieb, ale aj v pedagogickej práci. Pri štúdiu skladieb uprednostňoval koncentrovanú
racionálnu prácu a obsahovo premyslenú
koncepciu interpretácie. Racionálny prístup
sa autenticky odzrkadľuje v jeho vlastných
metodických poznámkach, ktoré sa zachovali len v rukopise a nedokončené. Kafenda
v nich zásadne prízvukuje pracovať pomaly
(v zmysle dôkladnosti): „Štúdium (skladby)
deje sa analýzou k syntéze. Celý tento postup nedeje sa rýchlo. Rýchle štúdium je vždy
povrchné...”6 . Aby sa eliminovala nekoncentrovanosť pri práci, odporúčal kombinovať
rozmanité spôsoby cvičenia – každou rukou
osobitne, rytmizované cvičenie, dočasné
zjednodušenie, transpozície, cvičenie bez
pedálu a podobne.
Vo svojich poznámkach Kafenda charakterizuje profesionálne interpretačné
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požiadavky a rozdeľuje ich na dve skupiny:
„všeobecné a špeciálne hudobné“. K tzv.
„všeobecným“ – elementárnym interpretačným požiadavkám zaraďuje „presné dodržiavanie notového textu, rytmu a intonačnú
čistotu hry“ – „najnižšie“ interpretačné parametre, bez účasti ktorých „je správna hra nemožná“. K „špeciálnym“ požiadavkám, akou
je „...tvorba krásneho tónu, farba, plastickosť,
výstavba diela a slohové cítenie...“ sa klavirista prepracúva postupne, rokmi usilovného
štúdia a umeleckého zdokonaľovania: „Aby
sme si mohli vytvoriť krásny úhoz, to trvá
roky. U malých detí nemôže byť požiadavka
v tomto smere veľká.“ – poznamenáva s príznačnou pedagogickou skúsenosťou. 5
K štádiu „reprodukcie diela“ (t. j. interpretácie – F. P.) je podľa Kafendu možné pristúpiť až po dôkladnom zvládnutí „elementárnych požiadaviek“. Rozoznáva pritom
interpretáciu „objektívnu“ a „subjektívnu“.
Neodmysliteľnou súčasťou oboch typov je
dôležitý hudobno-umelecký prvok: „vystihnutie obsahu skladby“. Kafenda zároveň poznamenáva: „tu prestáva mechanická práca
učiteľova a záleží na žiakovi, aby správne
podal obsah skladby... Objektívna interpretácia je tá, kde sa hráč duchu a obsahu skladby
prispôsobuje. Subjektívna..., kde hráč so svojou neobyčajnou individualitou a genialitou dielo obohatí svojím podaním, takže sa
často zaleskne vo väčšej kráse, ako si to sám
skladateľ predstavoval“ 5. Za uvedenou myšlienkou sa skrýva cenný odkaz dnešnej dobe
– Kafenda vníma hudobného interpreta ako
tvorivú umeleckú osobnosť, rovnocennú
s hudobným tvorcom – komponistom...

klaviristi alebo pedagógovia. Štefan Móži
sa v roku 1956 stal laureátom Lisztovej súťaže v New-Yorku8, Michal Karin – významný slovenský klavirista, neskôr i pedagóg
na VŠMU, Eva Fischerová-Martvoňová
– dlhoročná pedagogička klavírnej hry na
VŠMU a zanietená interpretka a propagátorka slovenskej hudby. V kompozičnej triede
u neho absolvoval Eugen Suchoň – prvý
absolvent odboru hudobná skladba na HDA.
Počas pôsobenia na VŠMU okrem jedinej absolventky – Evy Pappovej-Záleskej (patrí
k najúspešnejším slovenským klavírnym pedagógom na bratislavskom Konzervatóriu)
– v jeho triede študovali i Žofia Fierlová,
Ladislav Holásek, Roman Berger, Matej
Lengyel a Jela Medvecká-Hodžová (ako
ašpirantka).
Pôsobivými slovami vyjadril hlbokú úctu
k F. Kafendovi jeho bývalý žiak, popredný
skladateľ a filozof Roman Berger : „Sedeli sme pri klavíri, na pulte bola Bachova
Chromatická fantázia a fúga. „Starý pán“
sústredene počúval a potom povedal čosi,
čo zrazu preniklo kdesi „za“ noty, odhaľovalo čosi skryté, posúvalo zdanlivo technický
problém do sféry výrazu, ktorý pod Jeho prstami nadobúdal konkrétnu podobu – podobu vrúcnosti magicky spojenej s ušľachtilou
rovnováhou. Človek mal pocit, že Bachova
zázračná harmónia je súčasne Jeho vnútornou harmóniou, múdrosť polyfónie Jeho
múdrosťou – že aj On je napojený na pramene, z ktorých čerpal veľmajster z Lipska“8

Poznámky
1

Kafendove klavírne osnovy
V čase konštituovania klavírneho odboru na
VŠMU Kafenda vypracoval „Návrh na klavírnu osnovu pre VŠMU“, obsahujúci 25 rukou
husto popísaných strán. Uvedený materiál sa
nachádza v archíve Hudobného múzea SNM.
Ide o podrobný, systematicky rozpracovaný
návrh klavírnych osnov pre 1. – 4. ročník
(štúdium hry na klavíri bolo vtedy štvorročné). Okrem technických cvičení (R. Joseffy,
A. Cortot, J. Jiránek, V. Safonov) a etud (Czerny, Kullak, Chopin, Liszt a mnoho ďalších
autorov) obsahujú všetky najvýznamnejšie
diela svetovej klavírnej literatúry od ranobarokového obdobia až po prvú polovicu 20.
storočia. Zoradené sú prehľadne a podľa náročnosti, zodpovedajúce konkrétnemu stupňu – ročníku štúdia. Osobitný dôraz kladie
Kafenda na skladby českých (najmä Smetana) a slovenských skladateľov. Zaujímavá
je aj požiadavka hry stupníc vo všetkých
kombináciach (vrátane dvojhmatových tercií
v oboch rukách) v rámci skúšobných podmienok na prijímacích skúškach...

Absolventi
Na Hudobnej a dramatickej akadémii, resp.
Štátnom konzervatóriu vychoval Frico Kafenda 25 absolventov. Niekoľkí z nich dosiahli
mimoriadne úspechy či už ako koncertní
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podľa oficiálnych úradných dokumentov:
Fridrich Kafenda
Robert Teichmüller (1863 Braunschweig
– 1939 Leipzig), žiak Carla Reineckeho, patril v prvej polovici 20. storočia medzi najvýznamnejších nemeckých klavírnych pedagógov.
Arthur Nikisch (1855 – 1922), popredný
európsky dirigent prelomu 19. a 20. storočia
slovenského pôvodu. Narodil sa na západnom Slovensku – v Borskom Mikuláši. Jeho
meno sa spomína vedľa slávnych dirigentov
ako Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler či
Arturo Toscanini.
Národný denník 11. novembra 1924. Koncert Bratislavského tria MUS LVII 113O (z
výstrižkov kritík)
Z osobného rozhovoru s Doc. Evou Fischerovou-Martvoňovou
Frico Kafenda – poznámky k metodike klavírnej hry (rukopis), Archív Hudobného múzea, MUS LVII. (prepis rukopisu ich metodickej časti sa nachádza v prílohe dizertačnej
práce Výrazné osobnosti slovenskej klavírnej pedagogiky na VŠMU (autor. F. Pergler),
knižnica VŠMU v Bratislave.
Michal Palovčík : Frico Kafenda, Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1957, str. 123
Roman Berger: Paideia ako „starostlivosť
o dušu“.
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Bratislavské jazzové dni
Slovenská sporiteľňa 2005
21. – 23. október 2005
Z jesenného maratónu domácich festivalov sa dlhé roky vymykalo jediné domáce jazzové podujatie medzinárodného
charakteru. Dnes to však patrí minulosti, pretože Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2005 medzi ostatné
jesenné festivaly zapadli. Každý z trojice tohtoročných večerov charakterizovali signifikantné črty. Symptómom
úvodného dňa bola rozvláčnosť a uhladenosť, sobota a nedeľa priniesli záblesky sviežej pulzácie, ale aj jednoducho
konzumovateľnú estrádu.
Dobrým zvykom festivalu bývalo úvodné predstavenie menej
známeho domáceho umelca. Prezentáciu „mladej tváre slovenského jazzu“ tentokrát vystriedal pre domáceho poslucháča zatiaľ neobjavený maďarský saxofonista Gábor Bolla. Semifinalista Svetovej
saxofónovej súťaže Jazzového festivalu v švajčiarskom Montreux zabodoval v susednom Rakúsku, kde mu bola v decembri minulého roka
udelená prestížna cena Hansa Kollera. Neuveriteľných
sedemnásť (!) rokov nepoznačovalo technické dispozície
tohoto fenomenálneho hráča, absentovali skôr výrazové
prostriedky bebopového slovníka. V tomto veku ich na
druhej strane možno ťažko očakávať. Bol to však solídny začiatok. Prvé a zároveň posledné oživenie večera
priniesla prezentácia medzinárodného zoskupenia Bee-

fólk z Grazu. Novátorskými koncepciami saxofonistu Georga Gratzera a huslistu Klemensa Bittmanna boli najmä nezvyčajne farebná
inštrumentácia a plynulé prelínanie folklórnych a jazzových prvkov.
Príjemnú world music vystriedala švédska diskotéka trombonistu Nilsa
Landgrena a jeho početného zoskupenia Funk Unit, ktoré vsadilo na
známe popevky skupiny ABBA, populárnej nielen v domácom ŠvédA. WILSON/foto: A. Rebro

HIROMI UEHARA/Foto: P. Španko
S. KENT/Foto: A. Rebro

SAYAG JAZZ MACHINE/Foto: P. Španko

sku. Z funky a soul-jazzových koreňov, či spolupráce s fenomenálnym
Esbjörnom Svenssonom prenikol len závan esencie. Funky ABBA bola
rovnako nevýraznou tancovačkou ako sladkasté výlety altsaxofónovej
hviezdy Davida Sanborna. V polovici osemdesiatych rokov by si
snáď tento inštrumentálny pop dokázalo vychutnať väčšie množstvo
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fanúšikov. Tí však tentokrát okupovali najmä foyer PKO. Príjemné jamo- scéna ponúka prvotriednych headlinerov, a to hneď niekoľko. Jazzové
vanie zoskupenia Nu Nylon Family vo vedľajšej sále dopĺňalo via- dni však neriskujú a vsádzajú na americkú „istotu“!
Dvojicu osviežení ponúkol posledný večer. Francúzske zoskupenie
cero hostí. Nahrávka pokojného a miestami meditatívneho projektu by
bola v každom prípade výpovednejšou ako sobotňajší koncert kapely Sayag Jazz Machine ponúkli vyladenú a navzájom sa dopĺňajúcu
okolo Erika Rothensteina. Produktom mizerného koncertu bude zais- koncepciu nu-jazzu, živej elektroniky a vizuálneho prejavu. Ich originálte rovnako hodnotná nahrávka, ktorá sa o niekoľko mesiacov dostane ne „jazzy“ jungle z aktuálneho albumu Anachromic dopĺňala synchronizácia svetelnej a obrazovej vizualizácie na
na domáce pulty. Prvoplánová koncepcia
plátne. Surrealistické video obrazce, ktoré
štandardov a školometské sóla oprávňujú
N. LANDGREN/Foto: P. Španko
boli regulérnou zložkou hudby, prinášali
na vystúpenie v nasledujúcom ročníku zrejskutočne nový „cinematografický“ rozmer.
me kohokoľvek. Osviežením bolo naopak
Prekvapením bolo aj trio útlej japonskej klazoskupenie okolo amerického trubkára
vírnej hviezdy Hiromi Uehara s basgitarisa vokalistu Abrama Wilsona. Nesmierne
tom Tony Greyom a domácim bubeníkom
pôsobivé akustické groove preberalo hipMartinom Valihorom. Živelnosť a nespú-hopové, rythm&bluesové a reggae prvky,
tanosť, ktorú síce na jej predchádzajúcich
zdôrazňujúc tak globálny charakter lonalbumoch Another Mind a Brain nenájdete,
dýnskej komunity, ku ktorej sa táto kapela
hlási. Vystúpenie americkej speváčky Stanabúrala predsudky o fádnosti a nevýraznosti jej prejavu. Precíznu drobnokresbu vycey Kent zadrhávalo na dvoch miestach:
rovnáva Hiromi svojou miestami živočíšnou
intímnosti jej lyrického zamatového altu,
energiou, potvrdzujúc tak vlastnú koncepciu
ktorá sa v obrovskom koncertnom priestore
trojčlenného orchestra. Milú a úprimnú kovytrácala a protežovaní sólistických aktivít
munikáciu s publikom v úsmevnej slovenčine
svojho manžela Jima Tomlinsona – inak
domáci poslucháč ocenil.
výrazovo tuctového saxofonistu. V menšom
priestore to však mohlo byť príjemné barové
V závere nechýbala sľúbená zábava,
posedenie. Záver večera bol čierno-bielo
o ktorú sa postaral hispánsky súbor Spanish
nevýrazný, pretože zoskupenie Pee Wee
Harlem Orchestra. Pred niekoľkými rokmi
Ellis Assembly Live & Funky predviedlo
ponúkali Bratislavské jazzové dni množstvo
zastaralú klubovú produkciu s príležitostpôsobivých momentov, ktoré v najbližších
nými prebleskmi niekdajšej vitality svojho
mesiacoch suplovali nedostatok tejto hudby
lídra – bývalého člena ansámblu Jamesa
na domácej scéne. Pomaly sa však stáva
Browna. Organizátorov zrejme presvedčila
zvykom odchádzať z „jazzákov“ s plytkejdvojica nálepiek „ten, čo hrával s ...“ a „made in USA“. Porušenie tra- ším zážitkom vydarenej tancovačky. Tvorcovia zrejme reflektujú rôznodície amerického headlinera za akúkoľvek cenu by mohlo podujatiu rodú dramaturgiu klubu Babylon. A väčšia dávka jazzu vraj slovenskému
priniesť obrovskú úľavu a oslobodenie. Omnoho bližšia škandinávska poslucháčovi nerobí dobre...
Peter Motyčka 

Primášikovia
Horná Maríková
Tohto roku sa 18. – 25. júla opäť uskutočnilo školenie pre mladých huslistov, hrajúcich v detských ľudových hudbách. Organizátor podujatia Národné osvetové centrum využilo a zúročilo bohaté
skúsenosti z predchádzajúcich šiestich ročníkov. Oproti minulosti sa
tentoraz usporiadatelia priklonili k menšiemu počtu nacvičovaných
skladieb a vo väčšej miere sa sústredili na
špecifiká metodiky práce pri osvojovaní ľudovej hudby so zameraním na nácvik podľa
sluchu, cibrenie hudobnej pamäti a súhry.
Ako vzor pre mladých huslistov poslúžili nahrávky a predhrávanie lektorov, po ktorom
nasledovalo štádium skvalitňovania výkonu,
súhry, tempa, výrazu s akcentovaním regionálnych špecifík atď. Vyvrcholením príprav
bola verejná produkcia, na ktorej vystúpili
frekventanti spoločne s členmi folklórneho
súboru Považan z Považskej Bystrice pod
vedením Mareka Gabriša.
Program s názvom Predstavujeme sa vám pozostával z overených
programových blokov a nových čísel. Zo staršieho repertoáru zazneli
Bartókove Gajdy zo 44 husľových duet a Godárove Hajdúske tance.
Piesne z Čičmian spracovala a nacvičila s huslistami všetkých štyroch kategórií lektorka Kristína Hlistová. Suitu starých tancov z Uhrovskej zbierky
s ústrednou piesňou Ide pieseň dokola sa deti naučili veľmi rýchlo.

Lektor Robert Faltus prišiel na Tvorivú dielňu zo Španielska, kde nateraz pôsobí. Do Hornej Maríkovej priniesol upravenú horehronskú Pieseň
pre 15 huslistov. V Suite ľudových tancov z Raslavíc sa predstavilo viacero huslistov v úlohe primášov, vyberal ich vedúci primáš Jakub Cibira
z Liptovského Mikuláša. K finálnej časti vystúpení prispel aj bravúrnym
číslom Cigánskych melódií.
Foto I. Sadloň
Na záver zahral súbor huslistov pod vedením Jakuba Cibiru spolu s Kristínou Hlistovou osvedčené číslo z vlaňajška Verbunky a
čardáše z Raslavíc. K úspešným číslam patrili skladby spracované Ivanom Sadloňom
z Púchova, ktorý ich pripravil pre svoju dcéru Danu, spievajúcu a hrajúcu na husliach:
Nedela, pondelek; Mám, mám, od Trenčína
dievča ako malina; Ani by som tomu svetu
neverila. V Štyroch piesňach z východného
Slovenska sa ako primáška a speváčka zaskvela Valika Kašperová z Giraltoviec.
Nacvičený program bol prezentovaný aj v Lednickom Rovnom
a v Považskej Bystrici. Účinkujúci v ňom preukázali mimoriadnu snahu
o dobrý výkon, sprevádzanú neutíchajúcou radosťou zo spoločného
muzicírovania, za čo im patrí uznanie.
Alexander Móži 
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Jazz Přerov
a slovenské súvislosti
Gentlemani nemenia svoje zvyky a ich konanie neovplyvní ani taká „maličkosť“ ako zánik štátneho útvaru; preto
rovnaký prívlastok okrem banky a aerolínií nesie aj Československý jazzový festival – Přerov (ČSJF). To, že ide
o podujatie s tradíciou, dokazuje, že 6.-8. októbra bol usporiadaný už jeho 22. ročník. Toto číslo si žiada vysvetlenie:
prvýkrát sa konal v Přerove v roku 1966 ešte pod názvom Československý amatérsky jazzový festival a vydržal
nepretržite deväť rokov. Potom začal prekážať niektorým miestnym normalizátorom a s rôznymi peripetiami
a prestávkami kontinuoval v iných mestách, až sa napokon v roku 1992 vrátil do Přerova, no už ako nesúťažná
prehliadka. V rámci nej sa českému obecenstvu predstavujú snáď všetky relevantné slovenské formácie,
čím každoročne poskytuje českej scéne jedinečnú príležitosť získať aktuálny prehľad o slovenskom dianí.
V histórii českého a slovenského jazzu zanechalo markantnú stopu práve prvých deväť súťažných ročníkov (s odbornou porotou).
Vtedy na seba upozornili ansámble a osobnosti, ktoré neskôr získali
prvoradú dôležitosť. Zo slovenských súvislostí pripomeňme, že napriek
priam masovému rozšíreniu tradičného jazzu v Čechách túto kategóriu
väčšinou vyhrávali slovenské zoskupenia Traditional Club, Revival Jazz
Band a Ali Jazz Band. V kategórii moderného jazzu boli úspechy sporadickejšie, ale z času na čas pripravili slovenskí interpreti českým členom poroty i kolegom – hudobníkom nečakané prekvapenie. K takýmto euforickým momentom patrila prezentácia tria Jána Hajnala (Viktor
Hidvéghy – b., Dodo Šošoka
–dr.) v r. 1967, ktorého líder
získal cenu určenú najlepšiemu sólistovi a Šošoka sa stal
nekorunovaným „kráľom“ jam
sessionov – odvtedy sa s ním
začalo počítať v československej bubeníckej špičke.
Jazzovú senzáciu znamenalo
aj súťažné vystúpenie Gabriela Jonáša v r. 1975, ktorý,
podobne ako pred rokmi Hajnal, získal cenu sólistu festivalu a zároveň prijal od Jiřího
Stivína ponuku na spoluprácu
(zaznamenaná je na dvojalbume Zverokruh).
Minulý ročník přerovského festivalu nadviazal na tradície reprezentatívneho uvádzania slovenských interpretov,
a to v podobách zdôrazňujúcich budúcnosť, prítomnosť
(účasť hviezd uplynulej dekády) i aktualizovanú minulosť slovenského
jazzu. Hudobník naznačujúci budúcnosť, je klavirista, líder a skladateľ
Luboš Šrámek. Ak jeho predchodcovia (napr. Gerhardt, Hajnal, Jonáš)
kedysi ako jazzoví samoukovia prekvapili svojou hudobnou víziou, ktorá
bola v čase ich nástupu bezprecedentná, Šrámek hneď na začiatku získal dôkladné vzdelanie na zahraničnej hudobnej škole a už pri prvom
stretnutí možno oceniť aktuálnosť jeho hudobného myslenia. Najlepším
vysvedčením pre Petráša ako autora hudby je kvalita členov ansámblu
(Luboš Šrámek & His Seven Reasons), tvoreného v podstate slovenským
All Stars (Bartoš, Jakabčic, Tariška, Ševčík), rozšíreným o dvoch hudobníkov zo Slovinska (Jure Pukl – ts., Robert Jukić – b.). Napriek tomu, že
obsadenie budí dojem príležitostného zoskupenia, produkcia má znaky
stálej zohranej skupiny s premeditovaným konceptom. Repertoár tvoria
väčšinou Šrámkove pôvodné skladby, aj keď aranžérskym „zlatým klincom“ bol príspevok Jakabčica. Sólisti so svojou dych vyrážajúcou invenciou (platí to najmä o Bartošovi a Tariškovi) zneli súčasnejšie než ako
ich poznáme z iných súvislostí. Ukázalo sa, že Petrášove skladby, priam
zvádzajúce k spontánnemu eklekticizmu, v ktorom sa prirodzene striedajú rôznorodé koncepty minulosti moderného jazzu i názvuky Coltranea,

Colemana, Davisa, Evansa a iných klasikov jazzu, má Šrámek napriek
mladému veku zažité.
Classical & Jazz Art Duo vyvoláva u pamätníka nostalgické dojatie; stačilo sa však obzrieť na obecenstvo, nadšené tváre mladých
poslucháčov pravdepodobne netušiace, kto tí dvaja „starší páni“ sú, ktoré vnímalo hudbu v atmosfére nového zážitku s evidentným nadšením.
Koncept hudby Miloša Jurkoviča a Jána Hajnala nám pripomenul
výsek jazzu 50. rokov minulého storočia, keď ansámble ako napr. Modern Jazz Quartett, alebo Gerry Mulligan často uplatňovali fugovú formu a „bachovsky“ ponímané polyfónne vedenie hlasov. Tento koncept
kulminoval nahrávkami francúzskeho klaviristu Jacquesa
Loussiera, ktorý so svojím
triom v rokoch 1960 -1963
nahral sériu štyroch albumov
s názvom Play Bach, kde išlo
o pretlmočenie Bachových
diel s jazzovou rytmickou sekciou. Ján Hajnal (do Přerova
sa vrátil po 38 rokoch) niekdajší koncept vylepšil a aktualizoval; akým smerom sa
úpravy a adaptácie uberajú,
naznačili i názvy repertoáru dua: Siciliano & Me, Joy
Of Swinging Bach, Sweet
Arioso, Fresh Air, Swinging
Badinerie ... V citlivej interpretácii a invenčnej jazzovej
reharmonizácii Bachových
skladieb našiel Hajnal ideálneho partnera v Milošovi Jurkovičovi ktorý tu uplatnil svoju
erudíciu koncertného i jazzového sólistu. Jazzové pretlmočenie Bacha
skrýva mnohé úskalia a je ľahké skĺznuť mimo rámec dobrého vkusu. Hajnalovi a Jurkovičovi sa to však nestalo, ich vystúpenie bolo propagáciou
dobrej hudby a spontánny ohlas obecenstva podčiarkol opodstatnenie
opätovného návratu uvedenia Bacha s jazzovou inšpiráciou.
Festival zároveň priniesol dobrý prehľad o súčasnom stave českej
scény. Upozornil na množiaci sa počet big bandov s prevažne mladými
hudobníkmi (Veleband, Czech Big Company) a zdôraznil, že postfusionový basový gitarista P. J. Ryba so skvelým triom nazvaným Mind
the Step rozhodne patrí medzi domácu jazzovú špičku. Z amerických
hviezd zaznamenalo mimoriadny ohlas predovšetkým vystúpenie vokálnej skupiny New York Voices a fanúšikov tiež uspokojili formácie,
ktoré navštevujú Česko pomerne často, a to americké kvarteto Georga
Mraza a jazz – funková formácia Yellowjackets. Do budúcnosti ostáva přerovskému festivalu popriať, aby i naďalej pokračoval v zaujímavej
prezentácii českej, slovenskej i americkej scény, a snáď aj pripomenúť
(a to aj ďalším podobným podujatiam), že by nemal zabúdať ani na
jazz európskych krajín.
Igor Wasserberger 
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Konvergencie 2005
Tohtoročný festival komornej hudby Konvergencie (15. až 18. septembra), ktorého autorom myšlienky, iniciátorom
a umeleckým riaditeľom je Jozef Lupták, opäť priniesol v programe siedmich koncertov niekoľko zaujímavostí.
Na úvod odzneli skladby J. Haydna, J. Iršaia, V. Godára a A.
Schnittkeho v podaní I. Karška, I. Pristašovej, P. Šestáka, S.
Tandreeho, J. Luptáka a E. Škutovej. Na nočnom koncerte predstavili A. Piazzolu P. Breiner, S. Palúch a B. Lenko. Zaujímavosťou
festivalu bola Bratislavská noc komornej hudby, v rámci ktorej sa konalo
niekoľko minikoncertov. Ich cieľom je snaha nadviazať na tradíciu komorného muzicírovania a vytvoriť tak priestor pre komunikáciu medzi
hudobníkmi. V tomto duchu sa tu zišli interpreti Albrecht Collegium,
Moyzesovo kvarteto s B. Lenkom, I. Šiller, či dvojica A. Šeban
a A. Kubasák. Rómskou hudbou ovplyvnené skladby sme si vypočuli
od I. Kelarovej, speváckeho zboru Apsora, a tiež Opery Aperta
Ensemblu. Tvorba súčasnej slovenskej generačnej skupiny skladateľov
SOOZVUK (B. Milakovič, L. Papanetzová, L. Koňakovská, M. Lejava, K.
Sarkisian) bola na programe samostatného koncertu. Festivalové dianie
uzatvorili opäť I. Karško, I. Pristašová, S. Tandree, J. Lupták, M.
Radič a J. Slávik predvedením diel E. Dohnányiho a J. Brahmsa.
Pestrosť žánrov a zaujímavá paleta účinkujúcich osobností je pre
Konvergencie typická. Dvojica umelcov Anton Kubasák – Andrej
Šeban (SPACEBOYS) priniesla do Klarisiek svojím projektom PolyMusic
(skladby z koncertu sú na rovnomennom CD, Hevhetia 2005) nielen
mnoho nápadov, ale aj otáznikov. Kam môžeme túto hudbu zaradiť?
Aké má ambície? Aké informácie prináša a komu sa chce prihovoriť?
Mňa oslovil najmä pestrý emocionálny náboj, prekvapivé kompozičné
metódy, nekonvenčná práca s textom, pôsobivý „inštrumentár“, či presvedčivý interpretačný vklad … Aj preto som A. Kubasáka oslovila s niekoľkými otázkami:

„zvrhlosti“. Pre mňa však nebol prvým „dvanásťtónnikom“ Schönberg,
ale Bach.
 Dodekafónia v kombinácii s ľudovými inšpiráciami prináša nečakaný efekt. Á capella skladba DomPec pre zbor a sólo
sa po dadaistickom úvode vtipným spôsobom pestro rozohrá
a vyznieva ako spontánna hra so slovom, rytmom, farbami, náladou. Bolo jej komponovanie rovnako zábavné?

A. ŠEBAN/Foto archív

J. LUPTÁK, I. KARŠKO/Foto D. Rusnoková

 Čo vás viedlo k pomenovaniam SpaceBoys a PolyMusic?
Asi pred tridsiatimi rokmi som v rámci kompozičného seminára na
JAMU „zahlásil“, že „vážna“ hudba je podľa mňa minimálne 20 rokov
v závoze, to isté čaká celú oblasť „smiešnej“ hudby a že snáď budú
musieť prísť chlapci z Vesmíru... Takmer 100 rokov sme svedkami „mechanického“ miešania rozdielnych hudobných štýlov i druhov. Vertikálne
sa to deje ich priraďovaním, vsúvaním či striedaním, horizontálne cez
implantovanie niektorých kompozičných prvkov do hudby, ktorej nie sú
vlastné. Podľa mňa je „poctivejšie“ klásť tieto štýly i druhy vo svojej čistej
podobe nad seba. Táto myšlienka sa veľmi zapáčila aj Andrejovi.
 Dodekafónia dnes nepatrí k bežne používaným kompozičným princípom, symbolizuje však pre teba určitú filozofiu?
Čo vás vôbec priviedlo k tomuto spôsobu vyjadrovania?
V prvom rade to bola možnosť a pre mňa priam nutnosť lineárneho myslenia. Dodekafónii nie sú vlastné akordy, funkcie, či iné vertikálne

Samozrejme, celý projekt SPACEBOYS vyplynul z čírej muzikantskej
radosti, v tomto duchu prebieha a tak bude aj naďalej pokračovať.
 Dodekafónia ako priestor na improvizáciu, jej organické
prepojenie s folklórom, jazzom či beatom – priznám sa, že nepoznám iného tvorcu podobnej myšlienky. Ako vznikal tento
nápad?
Čiastočne to pripomína sudoku. Na jednej strane sme sa inšpirovali napočúvanými melódiami (od uspávaniek, ktoré nám spievali mamky,
cez stovky koncertov a platní všetkých možných štýlov a žánrov), na strane druhej interpretovanou hudbou (neexistuje snáď taká, ktorú by sme
Andrej alebo ja nehrali). Ak sa na to pozrieš z pohľadu vyššie spomínaných názorov, vzíde z toho tzv. postdodekafonický neoimpresionizmus.
 Koncertujete v rozličných kluboch a sálach, v mestách i na
vidieku. Ako reagujú na ponúknutú novinku poslucháči?
Tak ako dnes na Konvergenciách. Je to priam neuveriteľné. A to
vďaka našim menám ani netušili, že väčšina hudby, ktorá ich čaká, bude
mať „vážny“ charakter...
 Pripravujete spoločne aj ďalšie projekty, prípadne súvisiace s PolyMusic?
Po jednom televíznom vystúpení si od „živého“ hrania trochu oddýchneme. Ak vyriešime isté dosť zaťažujúce manažérsko-produkčné problémy, v novom roku by sme sa opäť radi vydali medzi ľudí. Hranie pre
nás predsa len zostáva hraním. Na papieri, v hlavách i na harddiskoch
máme uložené neskutočné množstvo materiálu – jeden muzikál, operu,
cyklus rozhlasových buffa-opier Mein Vater ist Autobahn, niekoľko CD.
Hotové máme ďaľšie CD SPACECLOUDS. Ako už názov napovedá, bude
trochu „pokojnejšie“, ale iba v časovej osi. O to frekventovanejšie je
tam štýlové vrstvenie systémom PolyMusic. Pracujeme aj so štvrťtónovým
materiálom a časom príde na rad úplne nové usporiadanie tónového
materiálu. Skrátka Chlapci z Vesmíru...
Pripravila Magda Rovňáková 
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Črievička pre Popolušku
O nevyhnutnosti proporčného financovania kultúry zo štátneho rozpočtu by bolo možné viesť „tučné“ polemiky. Bez
dotácií hrozí ochromenie akémukoľvek kvalitnému umeniu. Svitá na lepšie časy jazzovým hudobníkom, ktorí sú stále
tak trochu Popoluškou, krivkajúcou v jednej pozlátenej črievici?
Existencia inštitúcie, angažujúcej sa za slovenských jazzmanov je
snom, ktorý, dúfajme že nielen dočasne, začalo napĺňať Hudobné centrum (HC), ktoré podporilo viacero jazzových súborov na prestížnych medzinárodných hudobných scénach či festivaloch a koncepčne
sa podieľa na prezentácii slovenskej kultúry v zahraničí. Zo slovenských
jazzmanov citujeme Róberta Ragana, ktorý hovorí: „...Oceňujeme, že
Hudobné centrum a vôbec Ministerstvo kultúry sa tento rok začali viac
venovať jazzovej obci, dúfam len, že tento trend ... začne ... plynulo fungovať. Len tak budeme môcť rozširovať a skvalitňovať spoluprácu doma,
ale aj so zahraničím a organizovať koncepčnejší hudobný život.“ Blíži
sa koniec roka, spomeňme teda projekty, ktoré sa uskutočnili aj vďaka
podpore spomínanej inštitúcie.

Slovenské jazzové dni v Ríme

Medzinárodný česko-slovenský jazzový festival
v Prahe
Opäť trubkár Juraj Bartoš a altsaxofonista Rado Tariška, tentokrát ako
súčasť formácie Bartoš – Tariška Quintett potešili milovníkov jazzu spolu
s ďalšími hudobníkmi na medzinárodnom česko-slovenskom jazzovom
festivale v Prahe s dlhoročnou tradíciou. Punc mu dodáva aj skutočnosť,
že už v 60. rokoch na ňom účinkovali hviezdy ako Caunt Basie, Duke
Ellington, alebo Ella Fitzgerald.

Stretnutia s európskou kultúrou v Toskánsku
– Slovensko
Toto podujatie zorganizoval pod záštitou prezidenta SR Slovenský inštitút v Ríme v spolupráci s toskánskou nadáciou Ducci. Jeho súčasťou bolo
viacero výstav (napr. Andy Warhol: jeho slovenské korene) či divadelné
predstavenie vo florentskom divadle La Pergola. Koncert formácie Luboša

Jedným z prvých projektov Hudobného centra bolo júnové účinkovanie
Petra Lipu a jeho formácie v Ríme. Počas Slovenských jazzových dní sa v rámci festivalu Villa Celimontana predstavili aj
HOT HOUSE: P. SOLÁRIK (BICIE), R. RAGAN (KONTRABAS), K. KOVÁČ
Boboš and Frozen Dozen a Nikolaj and Band. Úvodný kon(KLÁVESY), R. TARIŠKA (ALTSAXOFÓN), J. BARTOŠ (TRÚBKA)/Foto archív
cert Petra Lipu predchádzal otvoreniu výstavy karikatúr Ivana
Popoviča, verejne prístupnej počas celého trvania podujatia.
Slovenskému jazzu ako fenoménu so zacielením na týchto
protagonistov sa venoval aj jeden z rímskych denníkov, Il Corriere Laziale.

VII. Debreceni Cívis Korzó
Počas leta však nezaháľali ani iní slovenskí jazzmani – Róbert
Ragan a jeho Nothing But Swing Trio si zahrali v maďarskom
Banku a účinkovali aj na medzinárodnom „open air“ festivale
v Debrecíne. VII. Debreceni Cívis Korzó privítal účinkujúcich
z Maďarska, Rumunska, Slovenska, Poľska, Česka a jeden súbor zavítal až z Nového Zélandu.
Festival trval skoro celý júl, na námestí s obrovským pódiom sa niekoľko dní v týždni uskutočňovali koncerty, divadelné
predstavenia a priestor dostali aj iné umelecké žánre. Okrem
jazzu bolo počuť klasiku, svoje miesto si našli aj literárne programy, rôzne divadelné predstavenia, či iné druhy umenia.

New Orleans Visegrad Swing Festival
Jazzové teleso Bratislava Hot Serenaders (BHS), ktoré sa venuje autentickej interpretácii hot jazzových skladieb 20. a 30. rokov minulého storočia sa vďaka podpore HC mohlo zúčastniť na prvom ročníku festivalu
New Orleans Visegrad Swing Festival v Budapešti. Umelecký vedúci
orchestra Juraj Bartoš hovorí: „Orchester BHS tento rok účinkoval (na
festivale) ako špeciálny hosť a vlastne naplnil Višegrádsku ideu – boli
sme jediní účinkujúci zo Slovenska. Festival sa odohrával v prekrásnom
novom kultúrnom centre, kde pár dní po nás účinkovala Slovenská filharmónia s Editou Gruberovou.“

Na ulici – v Plzni
Univerzálny Juraj Bartoš hrá brilantne nielen jazz, ale aj diela Albinoniho,
Marcella či Hummela. Okrem klasickej hudby či repertoáru v BHS hráva
ako hosť v rôznych domácich i zahraničných jazzových formáciách. Založil aj súbor Hot House, orientovaný na be bop, ktorý účinkoval v Plzni
na augustovom „open air“ festivale s názvom Na ulici. V „slovenskom
drese“ si zahral aj Peter Lipa a jeho Band, pričom kritiky nešetrili slovami
chvály na adresu týchto súborov.
Podľa Juraja Bartoša, ktorý účinkoval aj na prvom ročníku festivalu,
nabrala jazzová časť na kvalite, a keďže pribudli iné hudobné žánre
a divadelné predstavenia, festival získal podobu atraktívnej celomesačnej prehliadky.

Šrámeka Five Reasons s hosťujúcim účinkujúcim Slovincom Jure Puklom
prilákal poslucháčov na historické námestie Piazza Santissima Annunziata. Slovenské dni v Toskánsku pokračovali množstvom zaujímavých akcií.
Podujatie uzavrel koncert Five Reasons v milánskom jazzovom klube Blue
Note, ktorý pre jazz znamená asi to, čo La Scala pre operu.

Jazz Přerov
Luboš Šrámek účinkoval tento rok už tretíkrát na medzinárodnom festivale s názvom Jazz Přerov, tentoraz aj s vlastnou formáciou, rozšírenou
na septeto prizvaním Slovinca Jure Pukla, Rada Tarišku a Juraja Bartoša.
Festival Jazz Přerov dosahuje vysokú úroveň aj zásluhou organizátorov.
Ani tento rok nechýbali skvelí účinkujúci, napríklad americká vokálna jazzová formácia New York Voices, Yellow Jackets, Jackson Singers alebo
George Mraz Quartett.

Jazz Goes To Town
11. ročník medzinárodného jazzového festivalu v Hradci Králové sa konal pod záštitou prezidenta Českej republiky Václava Klausa. Jeho názov sa mal tentoraz naplniť ešte viac– muzikanti hrali priamo v uliciach,
pribudlo veľa živých vystúpení. Prezident Slovenskej jazzovej spoločnosti
Peter Lipa, ktorý sa stal dramaturgom podujatia pre tento rok, skonštatoval, že v súčasnosti snáď najväčší festival v Čechách predčí dĺžkou i počtom koncertov aj mnohé svetové festivaly. Slovensko tu reprezentoval aj
prostredníctvom vlastných kompozícií aranžér, skladateľ a gitarista Matúš
Jakabčic s Československým Big Bandom.
Miriam Vojteková 
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Klasika
Franz Liszt
Organ Works
Imrich Szabó – organ
Fantasia and Fugue on the
Chorale „Ad nos, ad salutarem undam“
Andante religioso
Prelude and Fugue
on B –A –C – H
Angelus! Prière aux anges
gardiens
Variations on Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
Nahrané na organe v kostole
sv. Kataríny v Kremnici
Diskant 2004

Profilová nahrávka na CD výlučne
z diel Franza Liszta je odvahou a zároveň možnosťou iba pre skúsených,
technicky perfektných organistov.
Imrich Szabó hrá Liszta dlho a často.
Objavuje sa v jeho repertoári. Pohráva sa s nuansami jeho monumentálnych partitúr, obrusuje monolity jeho
zvukovosti. V Szabóovej interpretácii
znie Liszt impozantne. Pre svoju druhú
profilovku si preto, pochopiteľne,
zvolil známe tituly. Skúšajú si na nich
svoje sily a zdatnosť organisti v každom veku, počnúc rokmi náležiacim
konzervatoriálnym štúdiám. Obohrávaním a zrením interpreta získavajú
nové zvukové a výrazové dimenzie.
Imrich Szabó má lisztovský naturel
– expresivitu, novoromantický pátos
aj cit pre meditatívne echá. Lizstovske kompozície sú vedené podobnou líniou zvukových expresií, preto
podiel interpreta je v nich podstatný
a určujúci. Kontrast a farba, meditácia a zvuková nadradenosť. Lisztovi
organ naplnil sen veľkých zvukových
vízií, ktoré klavír neobsiahol. Preto
väčšina organových kompozícii je
koncipovaná skôr v klavírnej sadzbe,
náročnej na organovú interpretáciu.
Szabó sa tejto úlohy zhostil so cťou,
s odvahou, v ktorej prezentoval
diapazón vlastných možností interpretačného umenia. Zvolená dramaturgia (striedanie pokojných skladieb

s vituóznym dramatizmom) určovala
jeho vlastná letora. Je typom pre
veľké partitúry, preto ponor do
hĺbky duchovna a rozjímania pôsobí
presvedčivo, s dávkou racionality
hudobníka s reálnym pohľadom na
hranú skladbu.
Veľký romantický organ v kostole sv.
Kataríny v Kremnici má krásny zvuk
a priam „architektonickú“ akustiku.
Chrámová akustika bola jedným
z inšpiračných zdrojov Liszta pri komponovaní veľkých romantických diel.
Zväčša prevzaté témy z vlastných
svetských skladieb alebo inšpirácie
Bachom (B A C H, Variácie na
Weinen...) tvorili základnú myšlienkovú os diela. Imrich Szabó zostal
verný tomuto zámeru a interpretačné
priority vychádzajú z tejto podstaty.
Diela gradoval v lesku brilancie, no
napriek zvukovej plnosti zostal verný
hudbe a lisztovskému dramatizmu.
Lisztova hudba sa v jeho podaní
dobre počúva. Samozrejme, len
v dokonalej reprodukcii, na aparatúre, kde pianissimá znejú zreteľne
a fortissimá „nelámu“ zvuk. Už menej
si to viem predstaviť v rozhlasovom
vysielaní, kde optimálnu rovnováhu oboch krajných pólov možno
dosiahnuť ťažšie. Verme, že technika
aj tam dospeje a poslucháči sa aj
z dostupnejších zdrojov potešia
veľkolepému zvuku a rafinovanej
farebnosti Lisztových skladieb v stvárnení Imricha Szabóa.
Etela Čárska 
   

PICTURES
Duo cordefiato:
Ivica Encingerová – flauta,
Miriam Brüllová – gitara
CD ERGON R 72 0002-2-131

S menom Jozefa Zsapku, priekopníkom vývoja slovenskej koncertnej
gitarovej interpretácie, sa spája
aj kodifikovanie komorného dua

v obsadení flauta – gitara. V polovici
70. rokov spolupracoval s flautistom
Milošom Jurkovičom, od začiatku
80. rokov s manželkou Dagmar, rod.
Šebestovou. Vďaka reprezentatívnej
úrovni si Zsapkovci vydobyli špičkovú pozíciu aj v medzinárodnom
kontexte.
Je priam symbolické, že pedagogický rukopis oboch manželov sa podpísal pod formovanie členiek Dua
cordefiato: flautistka I. Encingerovej
študovala na Konzervatóriu v Bratislave u D. Zsapkovej, M. Brüllová
je zasa odchovankyňa J. Zsapku.
Ako duo začali spolupracovať už na
hudobnej škole – na dnešnej ZUŠ
Jozefa Kresánka v Bratislave. Ich
cesty sa na čas rozišli pri získavaní
ďalších podnetov pre umelecký rast
v zahraničí, aby sa už vyzbrojené
laureátstvami z medzinárodných
súťaží znovu združili a nasledovali
svojích bývalých školiteľov.
Ich prvé CD je úspešným štartom
v tomto žánri na trhu zvukových
nosičov. Gitaristka veľmi citlivo
upravila nostalgické skladby Jeana
Sibelia. Zatiaľ čo v prvej (Romanssi
op. 78, č. 2) prisúdila vedúcu rolu
spevnej flaute, v Rondine op. 81 č. 2
úspešne rozvinula dialóg s prelínaním oboch nástrojov. Už v týchto
dvoch skladbách poslucháč môže
zaregistrovať fakt – ináč príznačný
pre všetky nahrávky na nosiči – že
zvukový režisér Peter Stolárik dosiahol príkladnú vyváženosť intenzity
nástrojov. Takú azda nemožno
vytvoriť ani na koncertnom pódiu.
Umelkyne sa aj interpretačne predstavujú v tom najlepšom svetle. Už
v Sibeliovi dokázala Brüllová priam
majstrovsky navodiť melancholickú
atmosféru severskej prírody a Encingerová ju sugestívne vyspievať.
Na CD sú vedľa seba opusy
špeciálne komponované pre toto
obsadenie: Piesne vrchov od Roberta Beasera či Prelúdium Dušana
Bogdanoviča, zo slovenskej tvorby
Sonatína op. 75 od Alexandra
Moyzesa a už populárne Bonjour
Monsieur Picasso Dušana Martinčeka. Od tohto autora pochádza aj
ansámblu venovaná vtipná miniatúra
Charleston, ktorú duo premiérovalo
na festivale Jeunesse musicale v máji
tohto roku v Bukurešti. Atmosféru
koloritu Pyrenejského polostrova
navodzujú Španielske ľudové piesne
od Manuela de Fallu v úprave
Miguela Lloberta. Z doterajšej
slovenskej diskografie sa opakujú
Moyzesov cyklus a prvý opus
Dušana Martinčeka, ktoré Zsapka
nahral s Milošom Jurkovičom, resp.
s Dagmar Zsapkovou.

Tento zvukový nosič nemá len
punc vysokej profesionality, ale aj
osobitú charizmu vrúcnej citovosti.
Nechýba mu zmysel pre španielsky
temperament, bujarosť, kantabilitu
s potláčanou vášnivosťou i podmaňujúce meditatívne plochy. Aj sled čísel,
ktorý rešpektuje zákony kontrastu, si
zaslúži obdiv nad znamenitou úrovňou dramaturgie. CD prináša relax,
a súčasne hlboký umelecký zážitok.
Na svoje si tak príde nielen hudobne
vzdelaný a skúsený, ale aj bežný
poslucháč, ktorý hľadá v hudbe
uvoľnenie z kolobehu všedného
života.
Vladimír Čížik 
    

JI-YOUNG JUN
soprano
SLOVART MUSIC s r. o. 2005,
SR-0060

Okrem vlastnej prezentácie produkuje Slovenská filharmónia sporadicky
aj komerčné nahrávky. Patrí k nim aj
operný recitál juhokórejskej koloratúrky Ji-Young Junovej.
Európska hudba je čoraz častejšie spestrená menami interpretov
z iných kontinentov. V ostatnom
čase zaznamenáva dosť zásadný
príliv umelcov z Ázie. Ich hudobná
adaptácia na európsku klasiku je
však udivujúco pružná, vyznačuje sa
učenlivosťou štýlov a maniér určitých
osobností a epôch. Tak je to aj u Ji-Young Junovej, absolventky Yonsei
University v Soule. V štúdiu pokračovala na Hochschule für Musik
und darstellende Kunst v Mníchove,
debutovala ako Kráľovná noci
v hannoverskej Staatsoper (1999)
a v tejto úlohe viackrát vystúpila
v rôznych operných domoch.
Hosťovala v Staatsoper unter den
Linden v Berlíne, Deutsche Oper
v Berlíne, v Semperoper v Drážďanoch, Theater Bern, Oper Bonn, vo

Hudobný život 11-12 / Recenzie
Wiesbadene, na Wiener Sommer
Fest, v Japonsku a Južnej Kórei.
Ponúkaný operný recitál – predstavuje známu, no vždy náročnú ponuku: dve árie Kráľovnej noci z Mozartovej Čarovnej flauty, áriu Konstanze
z Únosu zo Serailu (Martern aller
Arten), áriu Elvíry z Puritánov (Qui
la voce sua soave), Lindy z Donizettiho Lindy di Chamonix (O luce di
quest´anima), Noriny z Donizettiho
Dona Pasqualeho (Quel guardo il
cavaliere) či Gounodovu „trojštvrťovú“ áriu Júlie Je veux vivre. Recitál
uzatvára kuplet Adely z Netopiera
od Straussa (Mein Herr Marquis)
a koloratúrna ária z Bernsteinovho
muzikálu Candide (Glitter and Be
Gay).
Sopranistka sa prezentuje ako
farebná koloratúra s výrazným
vokálno-technickým potenciálom.
Škoda, že má v stredoch niekedy
viac rozvibrovaný hlas. Vysoké
koloratúry však znejú sebaisto (obe
árie Kráľovnej noci), niekedy príliš
ostro a bez väčšej rafinovanosti
v nasadzovaní tónov (Martern aller
Arten).
Belliniovské bel canto v jej podaní
nás opojilo v árii z Puritánov či
v ukážke z Gounoda, náležitú atmosféru operetného sveta má kuplet
z Netopiera a úspech u poslucháčov určite zožne aj náročná ária
z Candide.
Vzhľadom na vokálnu prípravu,
prirodzené i technicky zdokonalené
danosti, mladosť a úspešný štart na
opernej scéne sú ďalší vývoj a umelecké zdokonaľovanie Ji-Young
Junovej perspektívne.
Profesionálnemu výkonu orchestra
SF pod vedením Massimiliana Murraliho nemožno vyčítať nič. Všetky
sprievody zvládli bez chyby, so
zmyslom pre klasicistickú i romantickú náladu ukážok. Zvuková kvalita
nahrávky je vyvážená a farebne
bohatá (zvukový inžinier Hubert Geschwandtner). Väčšia proporčnosť
zvukovej reality sa žiada u sólistky
(príliš ostré vysoké tóny).
Menšiu výhradu mám k nemeckej
biografii s editorskými nedokonalosťami. V súpise árií by malo byť
okrem názvov aj ich spresnenie
(mená rolí a určenie dejstiev). Tak
to aspoň býva na profesionálnych
bookletoch.
Terézia Ursínyová 
  

Jazz
Bill Frisell
East, West
Warner/Nonesuch 2005,
7559-79863-2

Koncertné nahrávky nepatria
k bežným v rozsiahlej diskografii
Billa Frisella. Pre zainteresovaných
je Frisell skôr tým typom hudobníka, ktorý si rád užíva štúdiové
vymoženosti. K naplneniu jeho
špecifických predstáv to bola
neraz nevyhnutnosť. Vytvoril ale
tiež niekoľko albumov v triovom
obsadení, ktoré evidentne vznikali
naživo v štúdiu (nehovoriac o pamätnom a jedinom koncertnom albume
Live z európskeho turné z roku 1991)
a ukázali, že aj táto poloha mu
nielenže nie je cudzia, ale ponúka
dokonca aj špeciálny druh zážitku.
Dvojalbum East, West zachytáva Billa Frisella v koncertnej akcii s dvoma
aktuálnymi triami, prezentujúcimi (ako
aj názov napovedá) dve polohy.
Prvý (West) so zemitým kontrabasom
Viktora Kraussa a bicími Kennyho
Wollesena ponúka tú modernejšiu,
na prvé počutie zaujímavejšiu,
druhý (East) opäť s Wollesenom
a s Tonym Scherrom na kontrabase,
naopak, trochu jazzovo klasickejšiu
– s prevahou štandardov. Jazzových
(Gershwin, Mancini), bluesových
(Ledbetter) i country (Willie Nelson,
Johnny Cash).
Bill Frisell si ako gitarista vytvoril špecifický zvukový a tematický
svet, čerpajúci s tradície jazzu,
country, rocku, blues, minimalizmu i avantgardy. Osobnostné
pretavenie všetkých inšpirácií je
uňho také silné, že ho absolútne
vymedzuje oproti jeho generačným
kolegom – Methenymu, Scofieldovi…
Variovaním ustálených jazzových
postupov sa totiž zaoberá najmenej,
už desaťročia intenzívne buduje
vlastný slovník. Aj preto je koncepčne
i hráčsky najväčším novátorom,
a taký sa javí v neposlednom rade aj

v koncertnom “balení”. Jeho prejav je
navonok rezervovaný, hĺbavý a absolútne nezaťažený snahou ukazovať
sa. Vnútorne je však plný neustáleho
napätia, nepokoja, prameniaceho
práve z neobyčajných riešení, koncentrácie na náladovú drobnokresbu
a obsah. V tomto pripomína trochu
svojho niekdajšieho učiteľa Jima
Halla, podobne na narúšajúceho
konvencie na poli mainstreamovej
jazzovej gitary.
Z koncertu je zjavné (resp.
počuteľné), s akou dokonalosťou ovláda Frisell svoj elektronický arzenál,
vďaka ktorému vytvára svoje typické
sónické experimenty. V reálnom
čase, s rovnakou intenzitou ako
v štúdiu, s vrstvami minimalisticky
rotujúcich figúr, ozvien či reverzných
zvukov. Pohráva sa s takými detailmi,
ktoré by človek od koncertného
predvedenia ani nečakal. Na
koncertoch sme totiž zväčša zvyknutí
na abstrahovanú podobu skladieb,
oproti štúdiovým verziám neraz
zúžených iba na základné kontúry.
To u Frisella neplatí. Aj preto nepatrí
k roztlieskavačom sál, jeho koncepcii
prospieva komorné klubové prostredie, v ktorom nahrávky vznikli.
V tieni Frisellovej nedávnej modernistickej nahrávky Richter 858
(Songlines/Hevhetia) pre sláčikové
trio a gitaru či minuloročného albumu
Unspeakable (Nonesuch) znie East,
West zdanlivo nekonfliktne.
Ponúka hudbu k sústredenému
počúvaniu, hudbu, ktorá sa neobracia k prvej signálnej sústave, ale o to
čarovnejšie a intenzívnejšie vibruje
v hlbších sférach.
Augustín Rebro 
   

Charles Mingus:
Tonight At Noon
Atlantic/Warner Jazz 1416,
1965
Tonight at Noon je názov knižného titulu manželky jazzového
lídra Charlesa Mingusa. Dávno
predtým ako Sue Mingusová takto
pomenovala zbierku spomienok a reminiscencií, prislúchal
titul jednému z mnohých projektov
tohto vynikajúceho kontrabasistu.
K vlastným albumom mal Mingus
zvláštny postoj a podľa neskorších
vyjadrení pokladal za najvydarenejšiu koncepciu energický album
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Tijuana Moods z roku 1957.
V zmysle kryštalizácie kompozičného a aranžérskeho slovníka Tijuana
Moods skutočne patrí medzi jeho
skvosty, rovnako ako vynikajúce
neskoršie opusy Passion Of a Man
(1956-1961), Oh Yeah (1961), či
Blues And Roots (1974). Zaujímavé
je, že začiatkom osudného roka
1957 zhomaždil Mingus v newyorskom štúdiu kvinteto a nahral ďalší
z pozoruhodných opusov Tonight
At Noon. Na svoje vydanie však
čakal dlhých deväť rokov. Jedným
z dôvodov bola päťročná pauza
medzi dvojicou stretnutí, z ktorých
album pozostáva. V poradí prvé
session prináša titulnú Tonight At
Noon a záverečnú Passions Of
A Woman Loved. Ich spoločným
znakom je značná umiernenosť, v určitých momentoch až zdržanlivosť.
Kvinteto Mingusových spolupútnikov
kladie pred poslucháča kontrastné,
impresionisticky farebné polohy (neustále sa opakujúca téma v Passions
of a Woman Loved) a hardbopovú
výrazovú idiomatiku (Tonight at
Noon). Zaručene výpovednejším
manifestom je druhé štúdiové
stretnutie z roku 1961, pri ktorom sa
mimo personálnych zmien rozrástlo
zoskupenie na sexteto. Zásadné je,
že líder tentoraz zanecháva svoj
signifikantný nástroj a zasadá za
klavír. Za kontrabasom ho nahradil
Doug Watkins. V osobe saxofonistu
Rahsaana Rolanda Kirka dostáva
kapela výrazného sólistu, sekunduje
mu jeho tenorsaxofónový kolega
Booker Ervin. Mingusovi hudobníci
hrajú doslova „živočíšne“. Výsledkom je vzrušujúca cesta nielen ku koreňom ellingtonovskej bigbandovej
štylizácie, ale aj ku gospelu a blues.
Pätica kompozícií suitového charakteru prezrádza mnoho o Mingusovom tektonickom myslení. Množstvo
metrických zmien predznamenáva
plošné zmeny nálad a na týchto rozľahlých plochách ponúka Mingus
priestor svojím sólistom. Exotickosť
nálad a dramatická rozpínavosť titulnej skladby prezrádza majstrovský
rukopis, jedným z vrcholov nahrávky
je zanietený dialóg Mingusovho
dvorného trombonistu Jimmyho Kneppera s lídrovým klavírom v skladbe
Invisible Lady. Reedícia albumu
Tonight at Noon je predovšetkým
nesmierne poučným počúvaním
a dôstojným dedičstvom tohoto
hudobného velikána.
Peter Motyčka 
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Knihy
Niel Rishoi:
Edita Gruberová – portrét
Bratislava, Hudobné
centrum – Slovart 2005

V spojení s účinkovaním svetoznámej
opernej divy Edity Gruberovej
na BHS sa uskutočnil krst knihy
z pera amerického publicistu Niela
Rishoia Edita Gruberová – portrét,
zachytávajúcej osobné i profesionálne črty slovenskej rodáčky.
Ako už autor na začiatku spomína,
vďaka nahrávke Edity Gruberovej sa
začal intenzívne zaujímať o problematiku koloratúrneho spevu, čo ho
viedlo k analýzam a porovnávaniu
interpretácií rozličných sopranistiek
minulého storočia. V tomto prípade
však jeho záujmom nebolo Editu
Gruberovú kvalitatívne hodnotiť, ale
ju opísať. Príležitosť byť v kontakte
s umelkyňou, ktorej prejav ho fascinoval, spoznať jej štýl práce (zúčastnil
sa jej súkromnej hlasovej skúšky),
mu pravdepodobne pomáhala
vernejšie ju priblížiť. Biografickú
časť knihy preto netvorí iba prehľad
zásadných udalostí osobného života,
najdôležitejších premiér, predstavení, či spolupráce s renomovanými
umelcami. Rishoi sa zameriava aj na
emocionálnu stránku osobnosti.
Do atmosféry nás uvedie predslov od
viedenského operného „špecialistu“
Marcela Praweho, ktorého názov
– Fenomén Edita – hovorí sám za
seba. V prvej časti publikácie Životopisné skice je čitateľ prostredníctvom
realisticky podaných životných
príhod sprevádzaný súkromnou i profesionálnou dráhou umelkyne. Autor
mapuje podstatné udalosti jej života,
od rodinného zázemia, cez prvé
hudobné kroky v mladosti, štúdium u

Márie Medveckej, začiatky v Banskej Bystrici, snahu presadiť sa na
pôde SND (nevyhýba sa narážkam
na politický režim), až po následnú
emigráciu do Rakúska, neskôr do
Švajčiarska. Cez zdokonaľovanie
jej vokálnej techniky u Ruthildy Boeschovej vo Viedni, ktorá „Gruberovú
naučila spievať vedome“ sa postupne dostáva až k jej úspešným
vystúpeniam (ale aj k tým menej).
Niekoľko zákulisných príhod odhalí
aj tienisté stránky divadelného sveta.
Samostatná kapitola je venovaná
momentu, v ktorom sa Edita Gruberová „po nekonečnom zvažovaní
a bezsenných nociach“ odhodlala
obzrieť späť do rodnej krajiny...
Jednotlivé kapitoly sú popretkávané
autentickými vyjadreniami speváčky,
citátmi hudobných kritík uverejnených
v tlači, kópiami programov, plagátov,
zmlúv, vysvedčení, či diplomov a nechýba ani fotografická príloha.
Druhú časť knihy (Edita Gruberová
– fenomén vokálneho umenia) poníma autor odbornejšie, pričom počíta
aj so zainteresovanosťou čitateľa
v problematike, nakoľko čiastočne
pracuje s odbornými pojmami
vokálnej interpretácie. Pozoruhodná je graficky vyjadrená analýza
zvukového charakteru hlasov piatich
speváčok (T. Dal Monte, M. Callasová, R. Scottová, J. Sutherlandová, E.
Gruberová), ktorú vypracoval Klaus
Scherer zo Ženevskej univerzity.
Nielen na jej základe, ale aj na konkrétnych príkladoch Rishoi poukazuje
na výrazovosť, bohatosť a nosnosť
hlasu Edity Gruberovej. Prízvukuje
však, že sa nesnaží porovnávať, skôr
vyzdvihovať špecifickosť. Zaoberá sa
jej technikou, v ktorej tkvie podstata
tvorby výrazových nuáns. „Technika
nie je cnosť, ale samozrejmosť.
...nesprávna technika spievania
môže zruinovať hlas – nenávratne!
Faktom je, že výraz možno dosiahnuť
len bezchybnou technikou“, hovorí
Gruberová.
Málokedy sa dá v praxi stretnúť
s takou disciplinovanosťou umelca,
ako v tomto prípade. So svojím
hlasom narába Gruberová ako
s cenným darom. Nepatrí ku spevákom, ktorí často študujú diela mimo
svojho vokálneho oboru: „Potrebujem
opery, v ktorých môžem použiť moje
špecifické prostriedky“. Nevyhnutnosť
individuálneho prístupu k dielam sa
snažia potvrdiť i nasledujúce state.
Na tomto mieste sa autor prostredníctvom interpretačných analýz
zameriava na repertoár Edity Gruberovej. Osobitne sa venuje koncepcii
áriových recitálov, či interpretácii
piesňovej tvorby. Samostatnú kapitolu

si vyslúžili piesne Richarda Straussa,
ktoré Gruberová naštudovala a nahrala z notových exemplárov Pauliny
Strauss – de Ahna, manželky autora,
s autentickými poznámkami. Pri Richardovi Straussovi zotrváva aj v riadkoch o úlohe Zerbinetty z Ariadny
na Naxe, doplnených o Gruberovej
vyjadrenie: „Táto rola je na mňa, na
môj hlas, natoľko „ušitá“, že by som
pravdepodobne mohla urobiť kariéru
len s ňou“. Traviata pod taktovkou
Carlosa Kleibera, vyznačujúca
sa bohatosťou nuáns, je takisto
predmetom samostatného záujmu.
Nasledujú pojednania o veľkých úlohách belkanta (Donizettiho Lucia di
Lammermoor, Dcéra pluku, Linda di
Chamounix, Maria Stuarda, Roberto
Devereux, Anna Bolena a Belliniho
I Capuleti ed i Montecchi, Puritáni,
Beatrice di Tenda). Rishoi prezentuje
vlastné analýzy, vytvorené na základe nahrávok i vystúpení, čiastočne
konfrontované s charakteristikami
jej predchodkýň, poukazujúc na
špecifické momenty v prednese Edity
Gruberovej. Neobíde ani mozartovský repertoár, s prihliadnutím na interpretáciu pod vedením Harnoncourta.
Riadky Namiesto doslovu sa stali
priestorom pre fundované vyjadrenie
operného kritika Jaroslava Blaha. A
napokon nechýba diskografia Edity
Gruberovej. Súčasťou knihy je aj
CD s nahrávkou jej koncertu so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou
Ondreja Lenárda v Bratislave v (žiaľ
neuvedenom) roku 1997, doplnenou
o staršie štúdiové záznamy z rokov
1966 a 1970 (zaujímavé pre konfrontáciu s tými novšími).
Autor dal v každom prípade
najavo nielen svoj obdiv a úctu
k umelkyni, ale aj celkový záujem
o problematiku vokálnej interpretácie. V zahraničí vyšla táto kniha pri
príležitosti životného jubilea Edity
Gruberovej v roku 1996. U nás sa
objavila v čase, kedy umelkyňa
vystúpila na domácom koncertnom
pódiu ako Elisabetta v opere Roberto
Devereux. Zúčastnila som sa viacerých koncertov, ktoré v posledných
rokoch v Bratislave absolvovala,
vrátane tohto. Dokonalá symbióza
krištáľovo čistého hlasu s technickou
prepracovanosťou i vrúcnosť jej
prejavu ma opakovane dojala až
k slzám... Navyše sa mi potvrdilo,
že už na prvý pohľad sympatická
speváčka je suverénnou, zásadovou,
a pritom skromnou osobnosťou, čo
z nej vyžaruje aj navonok. Takže čo
dodať? Nakoľko doteraz na Slovensku nevyšla väčšia publikácia o našej
dive, túto s názvom Edita Gruberová
– portrét je možné vnímať vysoko

pozitívne (napriek občasným
typografickým defektom) a verím, že
si v záplave knižných noviniek nájde
vďačných čitateľov.
Eva Planková 

Maria Hübner:
Anna Magdalena Bach
– Ein Leben in Dokumenten
und Bildern
(Život v dokumentoch
a obrazoch)
Leipzig 2004, Evangelische
Verlagsanstalt
Ešte v ramci roka, venovanému
Johannovi Sebastianovi Bachovi,
prinášame informáciu o publikácii,
ktorá vyšla v Lipsku v roku minulom.
O Anne Magdalene Bachovej
(1701 – 1760) bolo známych iba
málo spoľahlivých informácií. V Lipsku
bola pri príležitosti 300. výročie jej
narodenia zorganizovaná výstava
s názvom Johann Sebastians Frau
Liebste (Najdrahšia Johanna Sebastiana). Spolupracovníčka Bachovho
archívu Maria Hübnerová, ktorá ju
koncipovala, zoradila všetky známe
i novoobjavené fakty, vzťahujúce sa
k druhej manželke Johanna Sebastiana Bacha. Publikácia tak predstavuje chronologickú dokumentáciu
najdôležitejších udalostí jej života,
zozbieraných výlučne z korektne
uvedených historických prameňov.
Úvodná biografická esej Hansa Joachima Schulzeho, orientovaná najmä
na obdobie spoločného života s Bachom, predstavuje Annu Magdalenu
ako oddanú pomocníčku manžela
i obetavú matku detí, no do popredia
kladie aj jej hudobné nadanie. Hoci
absolvovala hodiny spevu a v Köthene pôsobila ako speváčka na
kniežacom dvore, neskôr nemala
možnosť uplatňovať svoj vokálny
talent v plnom rozsahu. Ako však
vyplývalo aj z Bachovej korešpondencie, manželkine hudobné danosti
si uvedomoval a vyzdvihoval, napr.
jej hlasové kvality: „...zumahln da
meine itzige Frau gar einen sauberen
Soprano singet“.
Jadro publikácie, zostavené na
základe údajov z rozličných
historických dokumentov, sa chronologicky člení podľa kľúčových etáp
života Anny Magdaleny Bachovej.
Úvod je venovaný detstvu v Zeitzi,
zoznamovaniu s hudbou v rámci
umelecky zameranej rodiny (strýko
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Johann Siegmund Liebe vykonával
funkciu dvorného trubkára a taktiež
dvorného i mestského organistu),
osobitne sa zameriava na roky
mladosti, prežité vo Weissenfelse, kde boli hudobne činní i jej
dvaja švagrovia. Nasledujúce riadky
pojednávajú o období v Köthene,
kde začína dráhu dvornej kniežacej
speváčky a stretáva vdovca Johanna
Sebastiana Bacha. Tu sa stáva jeho
manželkou i nevlastnou matkou jeho
štyroch detí, a zároveň privádza na
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svet prvú dcéru. Najrozsiahlejšia
časť knihy je venovaná pobytu
v Lipsku, kde strávila podstatnú časť
spoločného života s manželom,
zastávajúcim post kantora. Vo svojej
speváckej činnosti už ďalej nepokračovala, keďže „tu nebol kniežací
dvor, opera bola zatvorená a sólový
spev žien v mestských kostoloch
bol nezvyklý“. Venovala sa už len
hre na čembalo a podieľala sa na
kopírovaní notového materiálu svojho
manžela (zoznam kópií je súčasťou

publikácie). Udalosti po Bachovej
smrti a s tým spojený prechod do
skromnejších životných pomerov sú
sústredené v nasledujúcej kapitole.
O období po smrti Anny Magdaleny, osudoch pozostalých dcér, ako
aj o rodinnom putovaní cenných
muzikálií v rámci dedičstva sa oboznámime v záverečnej časti.
Ako už názov knihy napovedá, jej
súčasťou sa stali početné fotografie,
grafiky, kópie notového materiálu,
rukopisy, či iné dokumenty. Maria

Hübnerová sústredila množstvo aj
doteraz nepoznaných informácií, čo
môže napomáhať pri odhaľovaní
nových historických súvislostí. Publikované fakty ponúkajú mimoriadne
zaujímavý, no hlavne inovovaný
pohľad do života Anny Magdaleny
Bachovej a potvrdzujú, že ju možno
právom zaradiť k významným ženám
histórie.

uzávierka 7. januára 2006
info Orchestra de Cadagués, Av. Catedral 3, 080
02 Barcelona, Spain, tel. +34 93 317 42 89, fax
+34 93 302 26 70, odc@orquestradecadaques.
com, www.orquestradecadaques.com

termín 20. – 31. marca 2006
vekový limit 30 rokov (husle), 35 rokov
(sláčikový orchester) k 20. marcu 2006
uzávierka 31. decembra 2005
vstupný poplatok 100 USD (husle), 200 EUR
(orchester)
info International Jeunesses Musicales Competition, Terazije 26/II, 11 000 Belgrade, Serbia &
Montenegro, tel. +381 11 686 380, fax +381 11
361 05 96, belcon@yubc.net, ijmcbyu@music-competition.co.yu, www.music-competition.co.yu

tel. +41 44 205 14 23, fax +41 44 205 12 05,
info@gezaanda.ch, www.gezaanda.ch

Eva Planková 

Infoservis
Zahraničné festivaly
Bienále Musiques en Scene 2006.
Festival súčasnej hudby
termín 7. – 26. marca 2006
miesto konania Lyon, Francúzsko
info Grame, Centre national de création musicale, 9 rue du Garet, BP 1185, 69 202, Lyon Cedex
01, tel. (033) 0472 073 700, fax (033) 0472
073 701, biennale@grame.fr, www.grame.fr
ISCM World New Music Festival 2006
Téma: „Bez hraníc“
termín 14. – 30. júla 2006
miesto konania Stuttgart, Nemecko
poplatok 50 EUR
info Musik der Jahrhunderte, Siemestrasse 13,
704 69 Stuttgart, tel. +49 711 629 05 10, fax
+49 711 629 05 16, festival@mdjstuttgart.de,
www.mdjstuttgart.de
Medzinárodný festival a skladateľská
súťaž 2006
kategória skladba
termín 6. – 8. októbra, 17. novembra – koncert
v podaní Lodź Philharmonic v rámci Tansman
festivalu 2006
miesto konania Lodź, Poľsko
podmienky inštrumentálna skladba napísaná
po roku 2000 v obsadení od 14 nástrojov až po
symfonický orchester s príp. sólami v trvaní od
10 do 20 min.
bez vekového obmedzenia
poplatok 40 EUR
uzávierka 11. septembra 2006
info Stowarzyszenie Promocji Kultury im.
Aleksandra Tansmana, ul. Krzyzowa 14/51, 91
457 Lódź, Poland, tel. +48 601 295 495, fax
+48 42 657 86 66, wendland@tansman.lodz.
pl, jkruczkowska@poczta.onet.pl, www.tansman.
lodz.pl

Zahraničné súťaže
Medzinárodná dirigentská súťaž
Cadaqués Orchestra
termín 20. – 30. mája 2006
vekový limit nar. po 30. máji 1970

Medzinárodná hudobná súťaž ARD
Mníchov 2006
kategória operný a koncertný spev, klavír,
dychové kvinteto
termín 29. augusta – 15. septembra 2006
vekový limit speváci nar. medzi 1974 – 1986,
klaviristi nar. medzi 1978 – 1989, dychové
kvinteto nar. medzi 1976 – 1989
uzávierka 2. mája 2006
info Internationaler Musikwettbewerb der ARD,
Bayerischer Rundfunk, D 80 335 München, tel.
+49 89 5900 2471, fax +49 89 5900 3573, ard.
musikwettbewerb@brnet.de, www.ard-musikwettbewerb.de
Medzinárodná hudobná súťaž
Montreál 2006
kategória husle
termín 23. mája – 2. júna 2006
miesto konania Montreál, Kanada
vekový limit do 29 rokov k 1. januáru 2006
uzávierka 16. decembra 2005
info Montreal International Musical Competition,
305 Mont-Royal Avenue East, Montreal, Quebec,
Canada H2T 1P8, tel. +1 514 845 77 44, fax +1
514 845 82 41, info@jeunessesmusicales.com,
www.jeunessesmusicales.com
Medzinárodná hudobná súťaž Pražská
jar 2006
kategória violončelo, organ
termín 8. – 16. mája 2006
miesto konania Praha, Česká republika
vekový limit do 30 rokov k 8. máju 1976
poplatok 100 EUR
uzávierka 15. decembra 2005
info Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar
2006, Hellichova 18, 118 00 Praha 1, Česká
republika, www.festival.cz
Medzinárodná interpretačná súťaž
Jeunesses Musicales Belgrade 2006
kategória husle, sláčikový orchester

Medzinárodná inštrumentálna súťaž
Markneukirchen 2006
kategória klarinet, fagot
termín 16. – 27. mája 2006
vekový limit nar. po 1. januári 1976
poplatok 80 EUR
uzávierka 31. januára 2006
info Sekretariat Internationaler Instrumentalwettbewerb, Am Rathaus 2, D 082 58 Markneukirchen, Germany, tel. +49 3742 241 160-61, fax
+49 3742 241 169, instrumentalwettbewerb@markneukirchen.de, www.markneukirchen.de
Medzinárodná klavírna súťaž
Bösendorfer USASU
termín 9. – 15. januára 2006
miesto konania Arizona State University
Herberger College of Fine Arts School of Music,
Tempe, Arizona
vekový limit medzi 19 a 32 rokmi k uzávierke
uzávierka 1. januára 2006
info The Bösendorfer / Schimmel USASU, International Piano Competitions, Herberger College
of Fine Arts, Arizona State University, Box 85287
2102, Tempe, Arizona, USA, tel. +1 480 727 07
00, fax +1 480 727 07 21, http://herbergercollege.asu.edu/pianocompetition
Medzinárodná klavírna súťaž
Gézu Andu 2006
termín 8. – 20. júna 2006
miesto konania Zürich, Švajčiarsko
vekový limit nar. po 7. júni 1974
vstupný poplatok 300 CHF
uzávierka 1. marca 2006
info Secretariat Concours Géza Anda,
Bleicherweg 18, CH 8002 Zürich, Švajčiarsko,

Medzinárodná klavírna súťaž Leeds 2006
termín 6. – 24. septembra 2006
vekový limit nar. po 1. septembri 1976
uzávierka 1. februára 2006
info Leeds International Pianoforte Competition,
Piano Competition Office, The University of Leeds,
LS2 9JT, United Kingdom, tel/fax +44 113 244
65 86, admin@leedspiano.bdx.co.uk, www.
leedspiano.com
Medzinárodná klavírna súťaž Evangelia
Thiarri 2006
termín 1. – 3. apríla 2006
miesto konania Larnaka, Cyprus
vekový limit kategória A – nar. po 1. apríli
1991 vrátane, kategória B nar. po 1. apríli 1987
vrátane
vstupný poplatok 60 EUR al. 30 CYP
uzávierka 1. marca 2006
info Evangelia Tjiarri Music Foundation, P. O. Box
422 57, 6532 Larnaka-Cyprus, tel. +357 246
542 90, +995 992 33, miet95@cytanet.com.cy,
www.tjiarri.org
Medzinárodná skladateľská súťaž
„Epicmusic 2006“
Súťaž je inšpirovaná géniom W. A. Mozarta,
pripomínajúc si 250. výročie narodenia.
Víťazná skladba každej kategórie bude predvedená v interpretácii Orchestra Sinfonica Adriatica
pod taktovkou Paola Pessina v koncertnej sezóne
2006 – 2007 a vydaná na CD
kategórie A – skladba pre husle, violu a
orchester, B – skladba pre flautu, harfu,
orchester, C – duo pre husle a violu, D – duo pre
flautu a harfu
bez vekového obmedzenia
miesto konania Trieste, Taliansko
vstupný poplatok 75 EUR (kategória A, B), 50
EUR (kategória C, D)
uzávierka 1. mája 2006 (pozri web)
info Associazione Epicmusic, Strada del Friuli,
509/2, 341 36 Trieste, Italy, info@epicmusic.
net, www.epicmusic.net
al. Dott. Emilio Pessina, tel. +39 041 929 582, cell
+39 349 494 00 55, epessina@epicmusic.net
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OSOBNOSTI, UDALOSTI
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Blaho, J.: Jubileá. Bohuš Hanák
Blaho, J.: Jubileá. Ľuba Baricová
-bm-: Trio d`archi della Fenice
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Dlháňová, B.: Letné stretnutie klaviristov – pedagógov
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Filippi, E.: Tridsať sezón ŠKO Žilina
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Kačic, L.: Jubileá. Pavol Polák
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R: Iuventus Canti 2006
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R: Rastislav Štúr na americkom turné
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ReD: Straty a nálezy SF
Ruščin, P.: Jubileum zboru (Iuventus pedagogica)
Ruščin, P.: Zbor, o ktorom nik nevedel
Serečinová, A.: Máme na Slovensku „husľového virtuóza“?
(anketa)
Sláviková, A.: Kvet baletu
Strmeňová, D.: Ján Egry – hudobný skladateľ
Szóradová, E.: K šesťdesiatinám Ľubomíra Chalupku
Šarkanová, K.: Mládežnícky zbor ECHO v zahraničí
Štefková, M.: Spomienka na Lazara Bermana
Šustáková, D.: „Dobrým umeleckým pedagógom sa
môže stať len umelec“
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Šustáková, D.: Prague Academy Quartett
Ursínyová, T.: Dialýza srdca
Vlčko, P.: Hudba a počítač na ZUŠ
Žiaková, I.: 55 rokov 1. ZUŠ v Petržalke

5/5
7-8/12
11-12/8
11-12/25

NEKROLÓGY
Blaho, J.: Za Zitou Frešovou – Hudcovou
Blaho, J.: Za Renatou Tebaldiovou
Blahynka, M.: Ljuba Makovická
Brejka, R.: Ivan Parík
Čárska, E.: Hudobník s otvoreným srdcom. Ivan Sokol
Čárska, E.: Spomienka... Irma Skuhrová
Dohnalová, L.: Čas odchodov – Ivan Parík
GR: Zomrela Zuzana Navarová
Jurkovič, M.: Za profesorom Ivanom Paríkom
Prochác, E.: Juraj Fazekaš
PS: Jonas Dainius Alexa
R: Ladislav Vychodil
R: Zomrel klavirista Lazar Berman
Sedlár, M.: Odišiel dobrý človek... Ivan Sokol
ŠFK: Za Ivanom Sokolom
Ursínyová, T.: Odišla dobrá duša... (Angela Gaburová)
Zuzkin, E.: Franjo Hvastija

6/3
2/22
2/7
4/3
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9-10/5
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1/39
4/3
2/7
11-12/5
9-10/8
3/18
9-10/4
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11-12 /6
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MINIPROFIL
Bakičová, V.: Peter Šandor – klavír
Čížik, V.: Miriam Brüllová – gitara
Dohnalová, L.: Terézia Babjaková – Kružliaková
LD: Ivan Palovič – viola
Lukáčová, A.: Šimon Svitok – barytón
Mojžišová, M.: Petra Nôtová – soprán
Planková, E.: Lucia Koňakovská – kompozícia
Pokojná, K.: Ana Krsmanović – akordeón
Serečinová, A.: Rastislav Suchan – trúbka

4/14
9-10/17
7-8/13
1/12
2/8
5/10
11-12/9
3/8
6/17

ROZHOVOR
Boceková, J.: „Dieťa je model, na ktorom sa učíme aj
inšpirujeme“ Magdaléna Rokická
6/10
Boceková, J.: Suzuki metóda... ďaleko – blízko.
Václav Adamíra
5/7
Boceková, J.: Špičkoví interpreti – cenná reprezentačná devíza
Slovenska(?) ... s profesorom Ferdinandom Klindom
3/6
Dohnalová, L.: Je čo exportovať... Richard Vandra
6/29
Dohnalová, L.: Keď človek začne počúvať svoje vnútro...
Juraj Čižmarovič
3/15
Dohnalová, L.: V znamení jubileí... Moyzesovo kvarteto
4/18
Ferjenčíková, Z.: Cirkevná hudba v Dóme sv. Štefana
vo Viedni... Peter Planyavsky
2/10
LD: Aktuálne... s generálnym riaditeľom SF Mariánom
Lapšanským
1/14
LD: Úryvky z románu Život... k jubileu profesora
Mikuláša Jelinka
5/11
Mihalov, K.: Hudba je stelesnením existencie človeka.
Paul Gulda
6/12
Pergler, F.: Koncert je ako život.... Boris Berezovský
1/17
ReD: Aktuálne... s Vladimírom Bokesom
11-12/17
Šišková, I. – Šuba, A.: Nemyslím na to, čo sa komu páči...
Peter Konwitschny
11-12/ 32

ŠTÚDIE, ANALÝZY, ÚVAHY
Čiefová, M.: Ozveny z histórie. Koncertné vystúpenia
Gézu Zichyho v Bratislave
Glocková, M.: Z kina Urpín z mesta pod Urpínom
Chalupka, Ľ.: Roman Berger – De profundis
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7-8/42
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Chalupka, Ľ.: Jozef Malovec – Poéma pre husle sólo
2/31
Chalupka, Ľ.: Ivan Parík – Čas odchodov
3/30
Chalupka, Ľ.: Jozef Sixta – Piano Sonata
5/35
Martináková, Z.: Mojmír Hanák
6/34
Martináková, Z.: Slovo o hudbe, slovo o umení, slovo o tvorbe,
slovo o kultúre Reflexia umenia Jevgenija Iršaia
3/34
Medňanský, K.: Skladateľské dielo J. S. Bacha z pohľadu
muzikológa
4/36
Pergler, F.: Frico Kafenda
11-12/43
Pergler, F.: Osobnosti slovenského klavírneho umenia
a pedagogiky
6/37
Pergler, F.: Vplyv nových hudobných škôl na rozvoj slovenskej
klavírnej pedagogiky v 20. storočí
9-10/43
Pergler, F.: Vyučovanie klavírnej hry na území Slovenska
v 18. a 19. stor.
7-8/39
Szóradová, E.: Klavíry Carla Schmidta
3/36
Urbančíková, L.: Bola Dvořákova stará mama vnučkou
J. S. Bacha?
6/13

KONCERTY
Altán Š.: Zbory v rozhlase
7-8/23
AM: Koncert v SRo (OĽUN, Lúčnica, Rodokmeň)
1/21
as: Koncert mestu a hluchoslepým deťom
11-12/28
Berger, I.: Bretónci s rezervami (BHS)
11-12/17
Berger, I.: Rusi s ruskou hudbou (BHS)
11-12/15
Berger, I.: S duchovným rozmerom (BHS)
11-12/17
Berger, I.: Slovenská filharmónia (P. Altrichter, I. Ženatý)
1/19
Berger, I.: Slovenská filharmónia (A. Dmitrijev, S. Tolstov,
F. Novotný, SFZ)
5/14
Berger, I.: Slovenská filharmónia (P. Feranec, A. Botvinov)
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Berger, I.: Slovenská filharmónia (J. Hrůša, P. Paleczny)
4/21
Berger, I.: Slovenská filharmónia (J. Judd, K. Gomyo)
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Berger, I.: Slovenská filharmónia (T. Koutník, G. Demeterová) 1/19
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3/17
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Berger, I.: Strhujúci Mexičania (BHS)
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Berger, I.: Vojnové rekviem na úvod (BHS)
11-12/15
Blaho, V.: Koncerty k 60. výročiu skončenia druhej svetovej
vojny
6/24
-bm-: Vychádzajúce hviezdy
7-8/21
Boceková, J.: 50. Košická hudobná jar (záverečný koncert)
7-8/20
Boceková, J.: Sezóna ŠFK v plnom prúde
1/20
Boceková, J.: ŠFK v januári a februári
4/22
Brezina, P.: Konfrontácie (Bratislavské gitarové kvarteto)
7-8/25
Bukovinská, J.: 50. Košická hudobná jar (koncerty festivalu) 7-8/17
Čárska, E.: Historické organy inšpirujúce
11-12/12
Čárska, E.: Organové koncerty pod pyramídou
9-10/22
Čierna, A.: New Talent 2005 (BHS)
11-12/20
Čierna, A.: ŠKO Žilina
5/25
Čierna, M.: Hudba na hrade
1/25
Čierna. M.: Koncert SFZ
4/21
Čížik, V.: Hommage Bohdan Warchal
3/20
Čížik, V.: Matiné v Mirbachu (Albrechtovo kvarteto)
7-8/22
Čížik, V.: (M. Arendárik)
3/21
Čížik, V.: (M. Bajuszová)
2/16
Čížik, V.: (I. Černecká)
7-8/23
Čížik, V.: (L. Fančovič, N. Kanišák, B. Belorid)
5/20
Čížik, V.: (I. Fáber, L. Fančovič)
4/24
Čížik, V.: (B. Ferancová, M. Bajuszová)
2/14
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Čížik, V.: (J. Figura, B. Figurová)
9-10/25
Čížik, V.: (I. Herzog)
9-10/25
Čížik, V.: (N. Higano, M. Štefko)
3/22
Čížik, V.: (O. Jánoška)
4/25
Čížik, V.: (V. Lacková)
5/20
Čížik, V.: (A. Mudroňová, Š. Gyopos, J. Lupták)
9-10/25
Čížik, V.: (Nová slovenská hudba)
2/14
Čížik, V.: (J. Palovičová, J. Slávik)
4/26
Čížik, V.: (F. Pergler, J. Lupták, B. Lenko)
5/21
Čížik, V.: (Pressburger Quartett)
4/24
Čížik, V.: (E. Prochác, V. Lacková)
2/16
Čížik, V.: (J. Slávik, D. Varínska)
4/24
Čížik, V.: (Y. Slezáková, L. Fančovič)
3/22
Čížik, V.: (Solamente naturali)
7-8/22
Čížik, V.: (P. Šandor)
2/15
Čížik, V.: (R. Šašina, D. Šašinová)
7-8/22
Čížik, V.: (C. Šikula, E. Škutová, R. Šebesta)
3/21
Čížik, V.: (tvorba slovenských skladateľov)
2/15
Čížik, V.: (Z. Zamborská)
11-12/29
Čížik, V.: (J. Zsigová, J. Pehal, J. Nagy Juhász)
7-8/22
Čížik, V.: Na prahu zrelosti
9-10/23
Čížik, V.: Palovičovej doktorandský recitál
5/22
Čížik, V.: Varínskej Beethoven
3/19
Čížik, V.: Varínskej Beethoven II
5/17
Čížik, V.: SOSR pred zahraničným turné
6/27
Čížik, V.: Úspešné Duo cordefiato
6/28
Čurilla, Š.: Janáčkova filharmónia Ostrava, P. Vronský, J. Vodička
na Dňoch českej kultúry v Košiciach
1/27
Čurilla, Š.: 50. Košická hudobná jar (koncerty festivalu)
7-8/18
Čurilla, Š.: Z jarnej ponuky ŠFK
6/25
Demeová, D. – Fiala, J.: Len pre silné nervy
4/28
Dohnalová, L.: Premiéra ako dar k sviatku (BHS)
11-12/25
Földešová, M.: SKO BW a Jiří Stivín
2/11
Földešová, M.: Slovenská filharmónia (V. Válek, T. Jánošík)
6/22
Glocková, M.: Februárová symfonická navštívenka
3/23
Glocková, M.: Maratónsky koncert (Štátna opera v BB)
7-8/16
Greňová, K.: Koncert, ktorý stál za to... (J. Lupták)
7-8/26
Greňová, K.: Niekoľko slov o SPACE
6/28
JB: 50. Košická hudobná jar (koncerty festivalu)
7-8/19
Kačic, L.: Jubilejný koncert (Musica vocalis)
6/23
Kamrlová , E.: SOSR so skvelou Šuňavskou (BHS)
11-12/16
Kanišáková, T.: Zborový spev na východe – áno či nie?
9-10/18
Koreňová, M.: Myšlienky v tónoch zakliate
1/27
Kovářová, A.: Dvadsiata Cíferská hudobná jar
6/27
Kubaláková, M.: Konfrontácie (M. Štreitová, A. Mudroňová)
7-8/25
Máliková, E.: Pódium mladých
2/17
Máliková, E.: V znamení ušľachtilých myšlienok
3/19
Mandáková, M.: Konfrontácie (Hommage a Bartók)
7-8/26
Medelský, B.: Európske hudobné dni Bruna Waltera
11-12/26
Medelský, B.: Koncerty Európskej hudobnej akadémie
Schengen – Bratislava
5/19
Medelský, B.: Koncerty mladých umelcov
7-8/21
Medelský, B.: Rozlúčka nad očakávanie
4/28
Medelský, B.: SKO BW a P. Šporcl
6/20
Medelský, B.: Slovenská filharmónia (M. Pijarowski, F. Pogády) 7-8/15
Medelský, B.: S podnetom na zamyslenie...
9-10/24
Mihálik, J.: Hudobný festival SPACE (koncerty festivalu)
1/26
Mocko, A.: Trnavské organové dni
11-12/14
Pancuráková, L.: Konfrontácie (Požoň sentimentál)
7-8/26
Planková, E.: S objavnou dramaturgiou
11-12/29
Plšeková, M.: Konfrontácie (J. Slávik, E. Škutová, B. Dugovič) 7-8/25
Pokojná, K.: Kráľovská filharmónia kraľovala (BHS)
11-12/18
Polák, P.: Čože – „iba“ Haydn? (BHS)
11-12/22
Polák, P.: Libor Pešek – „ako doma...“
2/13
Puškášová, M.: Pressburg singers vo Viedni
11-12/28
Puškášová, M.: Rapsodickí Varšavania (BHS)
11-12/18
Puškášová, M.: Virtuóz aj lyrik (BHS)
11-12/19
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Salay, R.: Znovuotvorenie Koncertnej siene Župného domu
v Nitre
7-8/27
Serečinová, A.: Hviezdny recitál (BHS)
11-12/24
Serečinová, A.: Slovo na záver (BHS)
11-12/19
Štefková, M.: Juraj Hatrík – Balady o dreve
3/24
Šuba, A.: Veľký bachovský sviatok
5/17
Unger, P.: Operné koncerty na prahu nového roka
2/12
Urbančíková, L.: Festival súčasného umenia ( koncerty festivalu) 1/24
Urbančíková, L.: 50. Košická hudobná jar (koncerty festivalu) 7-8/17
Urbančíková, L.: Košický organový sviatok
11-12/13
Urdová, S.: Ars Cantus
11-12/27
Ursínyová, T.: A. Dvořák – Stabat Mater
5/15
Ursínyová, T.: Händelov Mesiáš (BHS)
11-12/21
Ursínyová, T.: Moyzesovo kvarteto – 30. výročie
6/22
Ursínyová, T.: Pocta Lucii Poppovej
5/21
Žiaková, I.: Moyzesovo kvarteto (Dvořák, Martinček)
1/27
Žiaková, I.: Moyzesovo kvarteto (Haydn, Mozart, Brahms)
5/16

FESTIVALY, SÚŤAŽE, PREHLIADKY
Blesáková, M.: Nová klavírna súťaž
1/7
Boceková, J.: Medzinárodná klavírna súťaž v Košiciach
6/8
Boceková, J.: Mladí violončelisti v Košiciach
1/8
Boceková, J.: Súťaž slovenských konzervatórií v hre na organe
3/6
Bukovinská, J.: 50 košických hudobných jarí
4/10
Dohnalová, L.: Hudba v Trnave
11-12/10
Dohnalová, L.: Medzinárodný festivalík umenia
Hudba Modre
9-10/26
Drlička, P.: Hudobná žatva ZUŠ (Detský hud. festival J. Cikkera) 7-8/6
Gondášová, A.: Súťaž malých spevákov
6/7
Hochel, S.: Schneiderova Trnava 2005
5/4
Kačic, L.: Mozartov týždeň (Mozartove dni?) 2005
4/27
Karlíková, M.: Talenty pre Európu 2005
6/4
Kočišová, R.: Festival zabudnutej hudby
7-8/3
Kočišová, R.: Malý múzický sviatok (Prešovská hudobná jar)
6/26
LL: Husľová dielňa Žilina
5/5
LZ: Festival peknej hudby
9-10/27
Medelský, B.: K letu patrí aj gitara
9-10/21
Mihalov, K.: ...tak predsa sa konala (Hummelova klavírna súťaž) 7-8/5
Očenášová, D.: Sviatok hudby na Spiši
1/5
Pazúrik, M.: Reminiscencia na festival V. Figuša Bystrého
11-12/7
Potemrová, M.: Svätenie jari (50 Košických hudobných jarí)
7-8/9
Puškášová, M.: Hudobné záhrady Bratislavy
9-10/28
Puškášová, M.: Malé jubileum – 15. stredoeurópsky festival
koncertného umenia v Žiline
5/23
Puškášová, M.: Nová slovenská hudba
1/22
ReD: Pribudne letný festival?
6/15
Schindlerová, A.: Festival súčasného umenia
1/23
-stb-: 60. Hudobné leto Trenčianske Teplice
7-8/9
Štefková, M.: Hummelova súťaž
7-8/4
Šuba, A.: Dni starej hudby 1996 – 2005
9-10/19
Šustáková, D.: V centre pozornosti akordeón
11-12/7
Urbančíková, L.: Konfrontácia organistov
1/6
Urdová, S.: III. medzinárodný gregoriánsky festival
9-10/23
Vaculová, E.: Nový gitarový festival
7-8/24

Blaho, V.: Peter Grimes v Opere SND
7-8/28
Blaho, V.: Vieme, kto bol Mascagni?
9-10/34
Blahynka, M.: Konflikt prírody a kultúry v Dvořákovej Rusalke 4/31
Boceková, J.: Obnovená premiéra v štátnom divadle
v Košiciach
9-10/31
Boceková, J.: Premiéra alebo len ojedinelá zastávka?
7-8/30
Glocková, M.: Nový slovenský Verdi alebo „zelená“ manierizmu 4/29
Glocková, M.: V sevillskom Crazylande
7-8/31
Jakubek, S.: Brittenov Grimes vstúpi po prvý raz na javisko
Opery SND
5/27
Kupková, J.: Svätenie jari v novom šate
7-8/32
Sláviková, A.: Dobré umenie nepozná hranice. Ľubica Vargicová 6/32
Szathmary, G.: Tanečno – divadelný projekt Čierny kocúr
v Banskej Bystrici
4/30
Toman, V.: Vzor hodný nasledovania
6/33
Unger, P.: Maškarný bál – siedmy Verdi v ponuke SND
1/31
Unger, P.: Nadčasová téma muzikálu Kabaret
1/30
Unger, P.: Operné glosovanie
2/20
Ursínyová, T.: Bohéma v štandarde
11-12/35
Ursínyová, T.: Hravý Nápoj lásky
9-10/32
Zagar, P.: Romantický hrdina?
7-8/29

ZAHRANIČIE
Blaho, V.: Operný Paríž
11-12/40
Blaho, V.: V znamení „verizmu“
5/31
Blahynka, M.: Flotowova Marta v ND Brno
4/34
Blahynka, M.: Grécke pašie ako operný objav
2/27
Blahynka, M.: Minimalizmus v opere
3/28
Bubák, P.: Rossiniho Pesaro 2005
9-10/36
Cseres, J.: Operné multimédiá Střeženého Parnassu
11-12/38
Čech, V.: Norimberg postavil Gluckovi veľkolepý pomník
5/33
Čierna, M.: Wien Modern – Pocta Schnittkemu
1/34
Dohovič, I.: Spomienka na Spoleto
3/29
Krátka, L.: Festival Bohuslava Martinů
3/26
Krátka, L.: Pražské premiéry 2005 „...posledných desať rokov“ 5/29
Kučerová, A.: Jesenný festival duchovnej hudby
v Olomouci
11-12/41
Letňanová, E.: Festival s posolstvom
9-10/41
Machajdík, P.: Dve premiéry z Berlína
4/33
Machajdík, P.: Konzerte/Oper 04
2/23
Machajdík, P.: Pärt a Schanderl v Berlíne
5/34
Polák, P.: Mozartov týždeň Salzburg
7-8/38
Polák, P.: Svetová premiéra doplneného Mozartovho torza
7-8/34
Polakovičová, V.: Miroslav Dvorský na scéne Opery Bastille 11-12/42
Polakovičová, V.: Slovenská prítomnosť vo Francúzsku 2
2/29
Petráněk, P.: Praha naplnila svoj dávny sen
7-8/35
Rajterová, A.: Carmen – známa neznáma
9-10/38
Rajterová, A.: Sen, ktorý sa stal skutočnosťou
4/16
R: Ľubica Vargicová triumfovala v Janove
3/27
ReD: Aktivity Gustáva Beláčka
2/24
Unger, P.: Operný Berlín v každej chvíli atraktívny
2/25
Unger, P.: Pokus o nový pohľad na Pikovú dámu
1/33
Unger, P.: Werther v premenách ročných období
4/35

KONFERENCIE, SEMINÁRE, ODBORNÉ PODUJATIA
HUDOBNÉ DIVADLO
Bendik, M.: Keď rytier Christoph Wilibald buchol na stôl...
Blaho, J.: Operné glosovanie (Spevácki obri odchádzajú)
Blaho, J.: „Spievajúca herečka“
Blaho, J.: Storočnica Heleny Bartošovej
Blaho, V.: Aký bol – jediný slovenský operný festival?
Blaho, V.: Hostia BHS v Opere SND
Blaho, V.: Kráľovná nad kráľovné (BHS)
Blaho, V.: Od melanchólie k frustrácii alebo História
jedného listu
Blaho, V.: Operné glosovanie
Blaho, V.: Operné glosovanie (Január v Opere SND)
Blaho, V.: Operné glosovanie (Pre koho budeme hrať?)

9-10/33
1/28
2/22
1/29
9-10/29
11-12/36
11-12/34

Boceková, J.: Možnosť informačnej výmeny
Boceková, J.:Počiatky kresťanskej hudby v Európe
Čunderlíková, E.: Paralely a prieniky
Kureková, M. – Repaská, R.: Organologická konferencia
v Ružomberku
Planková, E.: Tradícia versus modernosť na BHS
Ruttkay, J.: Desať rokov Evanjelického spevníka v praxi
– konferencia

11-12/30
11-1233?
2/21
1/28

Hatrík, J.: Iný bubon (con brio pre tých, čo nedržia krok)
Puškášová, M.: Bolo raz jedno divadlo
Puškášová, M.: Con brio diétne

7-8/3
4/12
6/6
11-12/5
11-12/4
1/9

CON BRIO
1/16
2/9
6/19
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Puškášová, M.: Personalistika in musica

5/9

Vojteková, M.: Črievička pre Popolušku
Wasserberger, I.: Jazz Přerov a slovenské súvislosti
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11-12/49
11-12/47

POLEMIKA
Bokes, V.: Líška a hrozno, čiže nebohý Efraim Kishon a nová
(slovenská) hudba
3/10
Bokes, V.: Tak ako je to vlastne?
11-12/8
Dohnalová, L.: Reagujeme...
2/19
Hatrík, J.: Nová slovenská hudba ako triedený odpad?
2/18
Javorský, I.: Nie som síce trafená hus, ale – alla opera:
„Ja píšem vám, čo môžem viac...“
3/13
Jurkovič, M.: Aktuálne... (BHS)
4/13
Chudovský, M.: Pre koho budeme hrať?
2/21
Kupkovič, L.: Ozaj aktuálne...
3/10
Lapšanský, M.: Aktuálne... (BHS)
4/13
Puškášová, M: Non brio polemico
3/11
Skala, S.: Reagujete... (Ceny lístkov v Opere SND)
4/9
Smetanová, O.: „Muss es sein“? (BHS)
4/13
Škuta, M.: Ad: HŽ č. 11/2004
1/18
Unger, P.: Reakcia na „pestrý a iskrivý“ otvorený list
Dr. Igora Javorského
3/13

MODULÁCIE (JAZZ, WORLD MUSIC)
Bianchi, G.: Keith Jarrett – Život stotožnený s hudbou
7-8/48
Fujak, J.: Natural Plastic
5/41
Fujak, J. – Kalinka, M.: Slovenské hudobné alternatívy
(Lues de Funes, Jesus Underground Band a iné...
alternatívne variácie na temnú nôtu
1/36
Fujak, J. – Kalinka, M.: Slovenské hudobné alternatívy
(Tornádo Lue, J. B. Kladivo, Dlhé diely)
3/39
GR: Hiromi Uehara na turné
9-10/49
GR: Wayne Shorter – nový album
9-10/51
GR: Midnight Jam Joea Zawinula
1/39
Jaslovský, M.: Joshua Redman – Radostný prerod
konzervatívca
9-10/55
JS: Colours of Ostrava
7-8/46
Kalinka, M.: Slovenské hudobné alternatívy.
(Od teórie odrazu po teóriu otrasu)
2/37
Motyčka, P.: Bluesnenie za Zrkadlom
4/38
Motyčka, P.: Bratislavské jazzové dni Slovenská
sporiteľňa 2005
11-12/45
Motyčka, P.: Silvia Josifoska krstila v Stoke
7-8/50
Motyčka, P.: Jungle Funk – smršť funkovej džungle
4/40
Motyčka, P.: Marcus Miller Silver Rain 2005 Tour
5/42
Motyčka, P.: Z. Mojžišová World Music Tour
5/40
Motyčka, P.: Mozart a jazz
7-8/50
Motyčka, P.: Andrej Šeban – „Skutočným bluesovým pocitom
je ľudová pieseň“
9-10/50
Motyčka, P.: Dave Weckl Band – Fádnosť bubeníckeho
profesora
9-10/54
Móži, A.: Primáškovia – Horná Maríková
11-12/46
Pintérová, L.: „Folklórny“ trojvečer...tri kultúry...tri pôžitky
6/41
Rebro, A.: Ron Affif
???
Rebro, A.: Artistshare – budúcnosť (nielen) Marie Schneiderovej 3/41
Rebro, A.: Gjallahorn – Fascinovaní stredovekými baladami 9-10/46
Rebro, A.: Jazz po európsky – Nemecko
2/39
Rebro, A.: Karel Holas – Čo nového v Čechomore
7-8/45
Rebro, A.: M. Kaščák – Festival, ktorý pomáha meniť veci
6/39
Rebro, A.: Z. Mojžišová – Zachovávame základnú podstatu
ľudovej piesne
5/38
Rebro, A.: Next 2004 – Festival elít z iných svetov
1/38
Rebro, A.: Pohoda 2005 – World music vo veľkom
9-10/52
Rebro, A.: Steve Vai – Marginálie k „ vyvolenému“
7-8/51
Rebro, A.: Zeppelinovský re – aranžér
6/42
Rovňáková, M.: Konvergencie 2005
11-12/ 48
Serečinová, A.: Iva Bittová – Neodolateľné volanie Sirény
7-8/47
Serečinová, A.: Chávez Ravine – „Latino-opera“ o tých, ktorým
životy menia buldozéry
9-10/48
Sláviková, A.: Slovenský Malásek a jazzman
2/46

RECENZIE – CD
Bianchi, G.: Monty Alexander – Live At Iridium
4/44
Bianchi, G.: Dave Brubeck – London Flat, London Sharp
7-8/54
Bianchi, G.: Michel Camilo – Solo
3/43
Bianchi, G.: Ernest Ranglin – Surfin` Monty Alexander with
Ernest Ranglin – Rocksteady
9-10/58
Blaho, V.: The Best of Opera
7-8/52
Blaho, V.: Antonín Dvořák – Tvrdé palice
4/41
Blaho, V.: Rolando Villazón – Gounod & Massenet Arias
7-8/52
Červenka, J.: Giacomo Puccini – Edgar
9-10/57
Červenka, J.: Franz Schubert – Die schőne Műllerin
6/43
Čížik, V.: Franz Liszt – Dana Šašinová – Satury
2/41
Čížik, V.: Pictures. Duo cordefiato
11-12/50
Dúbravský, J.: Franghiz Ali – Zadeh – Mugam Syagi
Kronos Quartett, Franghiz Ali – Zadeh
5/44
Gregor, R.: Věra Bílá a Kale – „C`est comme ca“
7-8/56
Chrobák, M.: Dlhé diely – Sveta diely
3/45
Chrobák, M.: Družina
5/46
Chrobák, M.: Bill Frisell, Unspeakable
1/40
Chrobák, M.: Marián Geišberg – Neladí/Nevadí
9-10/59
Chrobák, M.: Buddy Guy – Damn Right, I`ve Got The Blues
6/45
Chrobák, M.: Soňa Horňáková – Piesne z nevydaných albumov 2/44
Chrobák, M.: Soňa Horňáková a Slide & Udu – Pozdrav
z Teonatu
7-8/56
Chrobák, M.: Silvia Josifoska – Blues
7-8/55
Chrobák, M.: Winton Kelly Trio & Wes Montgomery –
Smokin` At The Half Note
6/44
Chrobák, M.: Pavel Jakub Ryba & Mind The Step – Morally
Topless
4/42
Jaslovský, M.: Brother Jack McDuff – A Change Is Gonna
Come
7-8/53
Jaslovský, M.: Paul Motian and The Electric Bebop Band
with Joshua Redman
4/43
Jaslovský, M.: Emil Viklický trio with Steve Houben – What`s
Now
3/44
Jaslovský, M.: Yo-Yo Ma, Obrigado Brazil Live In Concert
1/41
Motyčka, P.: Geri Allen – The Life Of A Song
5/45
Motyčka, P.: Charles Mingus – Tonight At Noon
11-12/51
Motyčka, P.: Tab Benoit – Fever For The Bayou
Jimmy Thackery – Healin` Ground
6/45
Motyčka, P.: Tim Berne`s Caos Totale Nice View
7-8/55
Motyčka, P.: Junior Brown – Down Home Chrome
Deborah Coleman – What About Love
2/43
Motyčka, P.: Al Di Meola & Leonid Agutin – Cosmopolitan
Life
9-10/58
Motyčka, P.: Hilmar Jennson – Ditty Blei
9-10/57
Motyčka, P.: Grzegorz Karnas – Sny – The Dreams Of A Ninth Floor
Leszek Możdżer – Piano
3/43
Motyčka, P.: Najponk Trio – Autumn in New York
4/43
Motyčka, P.: NYYD Ensemble, Olari Elts Nüüd / Now
7-8/53
Motyčka, P.: Saxophone Summit – Gathering Of Spirits
6/44
Puškášová, M.: Roman Berger – Exodus, Adagio I, Adagio II
3/42
Puškášová, M.: B. Martinů: Suite concertante for violin and
orchestra Violin concerto No. 1
2/41
Rebro, A.: Bill Frisell – East, West
11-12/51
Rebro, A.: Patricia Barber – Live: A Fortnight in France
7-8/54
Rebro, A.: Jaga Jazzist – Čo musia, to musia
5/46
Rebro, A.: Pat Metheny Group – The Way Up
5/44
Rebro, A.: Joni Mitchell – Dreamland
Shadows And Light
3/45
Rebro, A.: Zuzana Mojžišová
2/44
Rebro, A.: Vlasta Redl – Dopisy z květin
4/42
Rebro, A.: John Scofield – That`s What I Say – The Music
of Ray Charles
9-10/57
Rebro, A.: Erik Truffaz – The Walk Of The Giant Turtle
2/43
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Šuba, A.: A. Bruckner: Symphony NO. 9
1/40
Šuba, A.: Václav Karel Holan Rovenský, Capella Regia Musicalis –
Čas jako hlas
Ritornello, Michal Pospíšil
9-10/56
Šuba, A.: G. Mahler: Symphony No. 8
6/43
Šuška, P.: Kvinterna . Krajina želobudná
7-8/52
Unger, P.: Gioacchino Rossini – Le comte Ory
3/42
Unger, P.: Rolando Villazón – Italian Opera Arias
2/42
Urbančíková, L.: Bernadetta Šuňavská – Duruflé, Dupré,
Musorgsky
4/41
Ursínyová, T.: Ji Young Jun – soprano
11-12/50
Zagar, P.: Mauricio Kagel – Die Stűcke der Windrose Schőnberg
Ensemble, Reinbert de Leeuw
5/44

RECENZIE – KNIHY
Čunderlíková, E.: Tatiana Pirníková – Skladateľské inšpirácie
a impulzy pre hudobnú pedagogiku
9-10/59
Janičíková, A.: Jana Kupková – Hudobná tvorba pre deti
a mládež v 20. storočí
1/42
Kručayová, A.: Eva Szóradová – Historické klavíry na Slovensku 4/44
Mojžišová, M.: Terézia Ursínyová – Život na dvoch scénach:
Elena Kittnarová
2/45
Motyčka, P.: Ján Litecký – Šveda a kol. – Blues na Slovensku
2/46
Pazúrik, M.: Dagmar Michálková – Detské piesne a hry so spevom 4/45
Pečman, R.: Miloslav Blahynka – Wasserbauerove inscenácie
Janáčkových opier v Slovenskom národnom divadle
6/46
Planková, E.: Maria Hübnerová – Anna Magdalena Bach.
Ein Leben in Dokumenten und Bildern
11-12/52
Planková, E.: Neil Rishoi – Edita Gruberová – portrét
11-12/52
Szóradová, E.: Eszter Fontana – Namhafte Pianisten im
Aufnahmesalon Hupfeld
1/41

Unger, P.: Tomáš Vrbka – Státní opera Praha. Historie divadla
v obrazech a datech
Ursínyová, T.: Slávka Kopčáková – Ladislav Burlas

3/46
1/43

RÔZNE
Ceny SFKU
DIVADLO – vášeň – telo – hlas (vernisáž výstavy)
Európska cena chrámovej hudby
Galavečer Baletu SND
GR: Greenleaf Music – Dave Douglas
GR: Waking Visions Tour 2005
Historické organy na Slovensku 2005
JS: Moby v susednej ČR
Kaleidoskop
Kodanská opera
R: Krištáľové krídlo 2004
Marcus Miller v klube Babylon
Medaila mesta Paríž pre Vieru Polakovičovú
Mesiac fotografie
Nepokoje v La Scale
Nové expozície Hudobného múzea SNM
PM: Lucia Lužinská
E. Prochác v Moskve
Scott Hamilton v Klube za Zrkadlom
SOSR v Nemecku
Šimkovičová, M: Poľské turné
R: B. Šuňavská na Concours International pour Orgue
Värttinä, Trio Mocotó, Kokavakere lavutára v PKO
Vyšiel Slovník koncertného umenia II
GR: Dave Weckl v klube Babylon
R: Zlatá nota Slovenskej sporiteľne

5/2
2/2
5/8
6/13
4/40
9-10/54
4/2
6/42
5/34
2/24
5/3
4/39
1/22
9-10/2
5/8
4/7
6/42
6/14
4/39
4/2
6/42
9-10/2
5/42
6/14
7-8/51
5/3

Infoservis
Medzinárodná skladateľská súťaž pre
Drážďanský komorný zbor 2005/2006
kategória skladba (do 8 min. pre miešaný
à cappella zbor), obsadenie zboru 10 sopránov,
po 8 altov, tenorov a basov
vekový limit nar. po 30. apríli 1965
uzávierka 31. decembra 2005
info Förderkreis des Dresdner Kammerchores e.
V.; Tannestr. 2, D 010 99 Dresden, tel. +49 351
804 41 00, buero@dresdner-kammerchor.de,
www.dresdner-kammerchor.de
adresa na posielanie prihlášok Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden, Fachbereich
II / Fachrichtung Komposition, z. H. Frau Ute
Hanke, Internationaler Kompositionswettbewerb,
PF 120 039, D 010 01 Dresden, Germany
Medzinárodná súťaž novej komornej
opery Orpheus 2005/2006
podmienky libreto napísané v taliančine, nemčine, angličtine, francúzštine alebo španielčine,
max. 4 sólové hlasy, príp. komorný súbor (do 12
spevákov), inštrumentálny súbor do 15 hráčov (aj
elektroakustické nástroje a aparatúra), trvanie 45
– 60 min., len jedna scéna, vekový limit do 40
rokov k termínu uzávierky
uzávierka 31. decembra 2005
info Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto „A. Belli“, PIazza G. Bovio n. 1, 060 49 Spoleto (PG), Italy, tel. +39 743 221 645, fax +39 743
222 930, teatrolirico@tls-belli.it, www.tls-belli.it

Medzinárodná violončelová súťaž 2006
termín 11. – 12. marca 2006
miesto konania Ville d‘ Avray, Francúzsko
bez vekového limitu
vstupný poplatok 50 EUR
uzávierka 1. marca 2006
info Festival de musique Francaise, 34 rue Corot,
F 924 10 Ville d‘Avray, tel. +33 1 4709 2282,
fax +33 1 4709 1180, jlpetit@club-internet.fr
Skladateľská súťaž pre ženy Magistralia
2006
podmienky orchestrálna skladba bez sólového
nástroja a vokálu, trvanie od 10 do 25 min.
miesto konania Asturias, Španielsko
bez vekového obmedzenia
uzávierka 31. januára 2006
info Fundación Magistralia, Centro Comercial
Soto de Llanera, local 12 A-B, 334 23 Soto de
Llanera, Asturias, tel. +34 902 180 920, fax +34
985 268 173, info@fundacionmagistralia.com
Iuventus Canti 2006. Medzinárodná
spevácka súťaž Imricha Godina
kategória klasický sólový spev
termín 25. – 28. apríla 2006
miesto konania Vráble, Slovenská republika
vekový limit do 28 rokov
uzávierka 31. januára 2006
poplatok 500 Sk, 15 EUR ostatní
info ZUŠ Imricha Godina, Jozef Vrábel, Hlavná

1221/1, 952 01 Vráble, tel./fax (037) 783
34 76, iuventuscanti@iuventuscanti.com, www.
iuventuscanti.com
Schneidrova Trnava 2006
Vyhlasovateľom súťaže je ZUŠ Mikuláša
Schneidera-Trnavského v Trnave v spolupráci
s Ministerstvom školstva SR a Mestom Trnava
kategórie 1. štvorručná hra na klavíri, 2. sólová
hra na husliach, 3. komorná hra A – duá, triá
a kvartetá sláčikových nástrojov, B – zoskupenia
sláčikových nástrojov s klavírom
vekový limit 1. kategória do 11, 13, 15, 20
rokov, 2. kategória do 11, 13, 15 rokov, 3.
kategória A do 13, od 14 do 20 rokov, B do 13,
od 14 do 20 rokov
poplatok 1. kategória 800,- Sk, 2. kategória
450,- Sk (aj korepetítor), 3. kategória 800,- Sk
uzávierka 28. februára 2006
INFO ZUŠ M. Schneidra-Trnavského, Štefánikova
2, 917 01 Trnava, tel. (033) 551 11 43, schneidertrnava@pobox.sk, www.schneidertrnava.szm.sk
Medzinárodné Výročné zhromaždenie
v oblasti technológie hudby RÉSONANCES
2006
Téma: Hudobný výraz & Nové regulácie v live
podujatiach, Časové relácie a interaktívne písanie
Súčasťou je PROFESSIONAL WEEK, OPEN
HOUSE WEEKEND, SCIENTIFIC WEEK
Cieľom stretnutia je prezentácia nových

umeleckých trendov a výskumu v rámci vedeckých
centier a IRCAM-u.
termín 1. – 17. júna 2006
miesto konania IRCAM, Paríž
• Professional Week, 1. – 9. júna
http://nime06.ircam.fr, www.parisdevelopment.com
• Open House Weekend, 10. – 11. júna
•Scientific Week, 12. – 17. júna
INFO IRCAM; 1, place Igor Stravinsky, 75004
Paríž, France, tel. +33 1 4478 1240, 4962,
online registrácia http://resonances.ircam.fr

Medzinárodné interpretačné
kurzy
Medzinárodný workshop mládežníckych
zborov USEDOM 2006
termín 11. – 20. augusta 2006
miesto konania Usedom Island, Baltické more
lektori Christian Grube (Nemecko/USA) – tvorba
renesancie, romantizmu a súčasná hudba, Stan
Engebretson (USA) – gospel, spirituály, nová
americká hudba, Michael Betzner (Nemecko)
– improvizácia, jazz
vekový limit do 25 rokov
poplatok 70 EUR (zbory Východná Európa), 110
EUR (zbory Západná Európa)
uzávierka 12. januára 2006
INFO Arbeitsheimer Str. 60, D 383 04
Wolfenbüttel, tel. +49 533 146 016, 723, AMJ-Internationales@t-online.de, www.amj-musik.de
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Bratislava
Opera a balet SND
St. 7. 12. G. Verdi: Macbeth
Št. 8. 12. P. I. Čajkovskij: Luskáčik
Pi. 9. 12. F. Lehár: Veselá vdova
(premiéra)
So. 10. 12. F. Lehár: Veselá
vdova (premiéra)
Po. 12. 12. F. Lehár: Veselá
vdova
Ut. 13. 12. A. Chačaturjan:
Spartakus
St. 14. 12. A. Dvořák: Rusalka
(11.00, 19.00)
Št. 15. 12. G. Puccini: Tosca
Pi. 16. 12. P. I. Čajkovskij: Luskáčik (11.00)
So. 17. 12. G. Verdi: Aida
Po. 19. 12. G. Verdi: Aida
Ut. 20. 12. W. A. Mozart: Don
Giovanni
St. 21. 12. G. Puccini: Bohéma
Št. 22. 12. A. Ch. Adam: Korzár
Po. 26. 12. P. I. Čajkovskij:
Luskáčik
W. A. Mozart: Čarovná flauta
Ut. 27. 12. G. Verdi: Maškarný bál
St. 28. 12. P. I. Čajkovskij:
Luskáčik
G. F. Händel: Alcina
Št. 29. 12. G. Verdi: Don Carlos
Pi. 30. 12. H. S. von Lovenskjold:
Sylfida
So. 31. 12. Silvestrovský koncert
(16.00)
F. Lehár: Veselá vdova
Po. 9. 1. G. Verdi: Nabucco

Slovenská filharmónia
Št. 8. 12., Pi. 9. 12. KS SF
SF, Shlomo Mintz, dirigent, husle

F. Mendelssohn – Bartholdy, S.
Rachmaninov
So. 10. 12. KS SF, 16.00
SKO Bohdana Warchala, Ewald
Danel, umel. vedúci, J. Hatrík,
moderátor, B. Turzonovová, moderátorka
J. S. Bach, J. N. Hummel, R. Twardowski, W. A. Mozart, A. Dvořák,
B. Britten
Ut. 13. 12. MS SF
Moyzesovo kvarteto, Darko Brlek,
klarinet
J. N. Hummel, I. Zeljenka, W. A.
Mozart
St. 14. 12. KS SF
SKO Bohdana Warchala, Bratislavský detský zbor, Mládežnícky zbor
Echo, Ewald Danel, dirigent, Elena
Šarayová – Kováčová, zbormajsterka, Ondrej Šaray, zbormajster,
Helena Szabóová, soprán, Eva
Dohnányiová, alt, Tomáš Juhás,
tenor, Juraj Havaj, basbarytón
G. F. Händel, L. Kupkovič, J. J. Ryba
Št. 15. 12., Pi. 16. 12. KS SF
SF, Slovenský filharmonický zbor,
Vladimír Válek, dirigent, Eugene
Indjić, klavír, Sergej Tolstov, barytón
J. Brahms, A. Honegger
Po. 19. 12. KS SF
Slovenský filharmonický zbor, The
Hope Gospel Singers and Band,
Zbor Konzervatória v Bratislave,
Blanka Juhaňáková, dirigentka,
Iveta Viskupová, dirigentka
Vianočný gospelový koncert
Ut. 20. 12., St. 21. 12. KS SF
SF, Bratislavský chlapčenský zbor,
Peter Valentovič, dirigent, Magdaléna Rovňáková, zbormajsterka,
Andrea Dudášová – Kristel, soprán
Vianočné koledy
So. 31. 12., Ne. 1. 1. KS SF
SF, Slovenský filharmonický zbor,

Leoš Svárovský, dirigent, Blanka
Juhaňáková, zbormajsterka, Eva
Jenisová, soprán, Miroslav Dvorský,
tenor, Dalibor Jenis, barytón
Novoročný koncert – operné árie
a zbory – G. Verdi, R. Leoncavallo,
G. Bizet, Ch. Gounod, J. Massenet, G. Puccini, P. Mascagni

Festival Johann Sebastian
Bach – Slovensko 2005
St. 21. 12., Veľký evanjelický
kostol, Panenská ul.
Ján Vladimír Michalko, organ,
Spevácky zbor mesta Bratislavy,
Ladislav Holásek, dirigent
J. S. Bach: Adventné, vianočné
a novoročné chorálové predohry a
chorály z Organovej knižky I

Košice
Štátne divadlo Košice
So. 10. 12. P. I. Čajkovskij:
Labutie jazero
Ne. 11. 12. F. Lehár: Veselá
vdova
Po. 12. 12. W. . Mozart: Don
Giovanni
St. 14. 12. B. Smetana: Predaná
nevesta
Št. 15. 12. P. I. Čajkovskij: Labutie
jazero
So. 17. 12. G. Bizet: Carmen
Po. 19. 12. I. Stravinskij, C. Orff:
Svätenie jari, Carmina Burana
Ut. 20. 12. G. Rossini: Barbier
zo Sevilly
Št. 22. 12. Vianoce v opere
St. 28. 12. F. Lehár: Veselá vdova
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Št. 29. 12. P. I. Čajkovskij: Labutie
jazero

Štátna filharmónia Košice
Po. 5. 12., Ut. 6. 12. Dom
umenia
Koncerty pre mládež – „Hity klasickej hudby III“
Pi. 16. 12., St. 21. 12. Dom
umenia
Vianočné koncerty pre mládež

Žilina
Štátny komorný orchester
Žilina
Št. 8. 12. DU Fatra
Big band Žilinského konzervatória
(The Young Swing Generation),
Miro Belorid, dirigent, Gabriela
Kočí, vokálna spolupráca
Ne. 11. 12. DU Fatra
Sláčikový orchester ZUŠ L. Árvaya
v Žiline, Marcela Danišová,
dirigentka
Čo nám prinesú hudobné Vianoce
Št. 15. 12., Pi. 16. 12., So.
17. 12. DU Fatra
ŠKO Žilina, Popradský detský zbor,
Jakub Hrůša, dirigent, Jozef Búda,
zbormajster, Ján Figura, flauta,
Miroslav Ivaniš, hoboj, Jan Pohůnek, trúbka, František Figura, husle,
Marek Gurbaľ, barytón
J. Haydn, J. S. Bach, N. Bodnár
Št. 5. 1., Pi. 6. 1., So. 7. 1.
DU Fatra
ŠKO Žilina, Christian Pollack, dirigent, Roswitha Randacher, husle
A. Vivaldi, Johann Strauss st. ml.,
Joseph Strauss, E. Strauss

Spevácky
zbor Lúčnica
MM-33 – autorizovaný lektor a predajca firmy Sibelius pre Slovenskú republiku ponúka:
SIBELIUS 4

– špičkový počítačový program na zápis nôt a prehrávanie partitúr
(zľavy pre učiteľov a vzdelávacie inštitúcie)
SIBELIUS STUDENT
– cenovo výhodná, zjednodušená verzia Sibelius pre študentov
G7
– Sibelius pre gitaristov
PHOTOSCORE 4
– program na skenovanie a editáciu notových materiálov
SIBELIUS EDUCATION – balík programov určený na výuku hudobnej teórie, intonácie,
kompozície, inštrumentácie a notopisu
Ku všetkým produktom ponúkame prednášky, kurzy a cvičenia v našom školiacom stredisku
alebo priamo u zákazníka.
Podrobnejšie informácie získate na www.betko.sk alebo na tel. č. 02/44252641.

vypisuje konkurz
na spevákov od 17 rokov
na mužskej zložky
12.–13. decembra
od 15–18 h
v priestoroch Umeleckého súboru Lúčnica, Štúrova 6, Bratislava. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť na tel. č. 02 / 529 62
432, e-mail: lucnica@lucnica.
sk alebo osobne vždy v utorok
a vo štvrtok o 18.00 h.

Medzinárodná spevácka súťaž
Mikuláša Schneidra-Trnavského
Podmienky súťaže
1. Na súťaži sa môžu zúčastniť mladí speváci
od 17 do 35 rokov, t. j. narodení v rokoch
1971-1989. Poslaním súťaže je vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia, podnecovanie
ich ďalšieho umeleckého rastu, propagácia
koncertnej vokálnej tvorby s akcentom na
tvorbu Mikuláša Schneidra-Trnavského,
výber účastníkov na ďalšie medzinárodné
súťaže.
2. Do ﬁnále súťaže môžu postúpiť laureáti medzinárodných súťaží za roky 2004-2006,
pričom registračný poplatok zostáva nezmenený.
3. Záujemcovia vyplnia prihlášku (prihláška je
v prílohe týchto propozícií) a priložia k nej
ústrižok poštovej poukážky, ktorou zaplatili
registračný poplatok. Registračný poplatok
pre účastníkov I. a II. kategórie zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska,
Maďarska, Ruska, Ukrajiny a z krajín s nekonvertibilnou menou je 500 Sk. Registračný poplatok pre ostatných zahraničných
účastníkov prihlásených do I. kategórie je
50 EUR, pre účastníkov prihlásených do II.
kategórie je 75 EUR.
Vyplnenú prihlášku s dokladmi o zaplatení treba poslať doporučene na adresu:
Sekretariát Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidra-Trnavského
Mestský úrad, Trhová 3
917 00 Trnava, Slovenská republika
Telefón: +421 / 33 / 590 61 10
Fax:
+421 / 33 / 590 64 00
E-mail: competition@trnava.sk
Internet: www.vocal-competition-trnava.info

Registračný poplatok je potrebné zaslať na číslo
účtu: DEXIA Banka Slovensko, a.s., pobočka
Trnava 1002488016, kód banky 5600, swift:
KOMA SK2X
Korešpodenčné banky pre Českú republiku:
1) KOMERČNÍ BANKA PRAHA, swift:
KOMBCZPP, účel platby: 385
2) ČSOB PRAHA, swift: CEKOCZPP,
účel platby: 385
Korešpodenčné banky pre ostatné meny:
1) AMERICAN EXPRESS BANK
FRANKFURT/MAIN, swift AEIBDEFX,
účel platby: 385
2) AMERICAN EXPRESS BANK NEW
YORK, swift: AEIBUS33, účel platby: 385
Termín zaslania prihlášok: do 28. februára 2006
4. Súťaž sa uskutoční v dvoch kategóriách:
I. kategória má dve kolá, súťažný repertoár je menej náročný. Do tejto kategórie sa
môžu prihlásiť speváci narodení v rokoch:
ženy: 1982-1989, muži: 1980-1989
II. kategória má dve kolá, súťažný repertoár
je náročnejší. Do tejto kategórie sa môžu
prihlásiť speváci narodení v rokoch: ženy:
1974-1989, muži: 1971-1989
5. Repertoár:
I. kategória, l. kolo
a) ľudová pieseň v úprave skladateľa podľa
vlastného výberu
b) ária z oratória, kantáty, omše alebo koncertná ária zo 17. alebo 18. storočia
c) povinná pieseň Mikuláša SchneidraTrnavského:

soprán „Keď sa drobné piesenky“
6. Poradie súťažných skladieb si v každom
mezzosoprán a alt „Šuhaju, šuhaju“
kole určí kandidát samostatne.
tenor „Letí havran letí“
7. Transponovanie árií je neprípustné. Piesne
barytón a bas „Hoj, vlasť moja“
možno interpretovať len podľa tlačou vydaI. kategória, 2. kolo
ných materiálov pre príslušný hlasový odbor.
a) umelá pieseň z obdobia romantizmu
Piesne Mikuláša Schneidra-Trnavského možb) povinná pieseň Mikuláša Schneidrano transponovať len pre hlboké hlasové odboTrnavského
ry, podľa tlačou vydaného originálu.
soprán „Ružičky“
8. Súťažiaci nesmie v žiadnom kole opakovať
mezzosoprán a alt „Dievča húsky páslo“
skladbu, ktorú už v súťaži predniesol.
tenor „Nôžka“
9. Súťažný repertoár musí byť prednesený
barytón a bas „Sedíme tu smutní“
v origináli.
c) ária z tvorby ľubovolného skladateľa
d) umelá pieseň z 20. storočia od skladateľa 10. Spievanie spamäti je podmienkou (okrem
árií z oratórií, kantát alebo omše).
z krajiny súťažiaceho
11. V každej kategórii budú osobitne hodnotení muži a ženy. Porota má právo ceny zlúčiť
II. kategória, l. kolo
a rozdeliť ich rovnakým dielom alebo niektorú
a) umelá pieseň z tvorby slovanských sklaz cien neudeliť (prvá cena je nedeliteľná).
dateľov (napr. Bella, Cikker, Čajkovskij,
Dvořák, Glinka, Moniuszko, Moyzes, Sme- 12. Rozhodnutia poroty sú konečné.
13. Súťaž je neanonymná a verejná. Ak súťažiatana, Suchoň, a ďalší)
ci nemá vlastného korepetítora, na písomb) povinná pieseň Mikuláša Schneidrané požiadanie mu sekretariát zabezpečí
Trnavského
klavírny sprievod.
soprán „Nad kolískou“ (Na prstoch choďte...)
14. Sekretariát súťaže súťažiacim a ich koremezzosoprán a alt „Sokolíčku, sokol“
petítorom na požiadanie rezervuje ubytotenor „Prsteň“
vanie.
barytón a bas „Keď na deň zvoniť mali“
15. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odoc) jednu pieseň skladateľa 20. storočia
vzdávanie cien sa uskutoční na záverečnom
d) ária z opery, resp. oratória, kantáty, omše
koncerte víťazov – 27. mája 2006
alebo koncertná ária podľa vlastného vý16. Súťažiaci súhlasia s prípadnou verejnou
beru z obdobia 17. alebo 18. storočia
nahrávkou audio, resp. videonahrávkou
II. kategória, 2. kolo
bez nároku na honorár.
a) piesňový cyklus alebo výber piesní (najmenej 4 piesne) z diela jedného skladateľa 17. Informácie, prípadne notové materiály
poskytnú organizátori súťaže.
b) operná ária, resp. ária z oratória, kantáty,
omše alebo koncertná ária podľa vlastné- 18. Povinné skladby sú uverejnené na internetovej stránke súťaže:
ho výberu

19. ročník
Trnava, 23. – 27. máj 2006

