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31. marec 2006
Karinovo klavírne trio
Tomáš Nemec, klavír
Ján Timčák, husle
Boris Bohó, violončelo

7. apríl 2006
Istropolis Quintet
Marián Turner, flauta
Igor Fábera, hoboj
Jozef Luptáčik ml., klarinet
Branislav Hóz, lesný roh
Roman Mešina, fagot

21. apríl 2006
Slovak cello trio
Eugen Prochác, Jozef Lupták, 
Boris Bohó

28. apríl 2006
Hommage à Parík
pri príležitosti 70. nedožitého výročia 
narodenia

Agátha Csehiová, klavír
Martina Čiefová, klavír
Miriam Ďurišová, flauta 

Karol Kompas, gitara
Peter Koppal, spev
Alena Kručayová, klavír
Mária Plšeková, klavír
Bohuš Sosna, klavír
František Török, husle

5. máj 2006
Zemlinského kvarteto (Česká republika)
František Souček, 1. husle
Petr Střížek, 2. husle
Petr Holman, viola
Vladimír Fortin, violončelo

Ďalší diel cyklu Dejiny hudby, ktorého 
autorkou a editorkou je Naďa Hrčková.

Hudba 20. storočia (1) je prvou časťou obsiahlej kapitoly, 
venovanej členitej a širokospektrálnej téme.
Prináša obraz epochy, autorské portréty, úvahy, charakteristi-
ky kompozičných poetík autorov A. Skriabina, I. Stravinského, 
A. Schonberga a jeho školy, B. Bartóka, P. Hindemitha, E. 
Satieho, Parížskej Šestky, O. Messiaena, darmstadtských 
novátorov P. Bouleza, L. Nona, K. Stockhausena, C. Cagea, 
M. Kagela...

Priložený CD obsahuje v exkluzívnych nahrávkach ukážky 
z tvorby A. Skriabina, E. Satieho, D. Milhauda, B. Bartóka, 
Ch. Ivesa, A. Weberna, I. Stravinského, O. Messiaena.

Druhá, pripravovaná časť bude zameraná naVýchodoeu-
rópsku hudbu. 

Nitra, Synagóga 18.00 h 
Zmena programu vyhradená. 

Občianske združenie Konfrontácie, Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj
a Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

uvádzajú cyklus koncertov

KONFRONTÁCIE
spojených s výstavou 

STRETNUTIE – RENDEZVOUS 
Prezentácia výtvarných diel slovenských výtvarníkov troch generácií Vladimír Kováč, Ľubomír Čierny, Marek Halasz
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1Hudobný život 3 / Editorial

nedávno, idúc či vezúc sa do práce po chronicky 
opozeranej trase, zažiadalo sa mi – len tak z kratochvíle, 
pozrieť sa na onú všednú kulisu trochu inak. 
S odstupom, alebo lepšie povedané s malým časovým 
posunom. Privrela som oči a môj vnútorný pamätlivý 
zrak mi diktoval: tu napravo bola galantéria, vedľa 
výborné kníhkupectvo, nasledovala spoľahlivá predajňa 
potravín, cukráreň, naproti starý dobrý hodinár, 
o dva domy ďalej gramoplatne, zelovoc..., všetko 
jasné, roky nemenné, šedivé, spoľahlivé. Pootvorím 
oči, dnes je to všetko celkom iné. V tej istej topografii, 
v tom istom slede, ibaže všetko je farebnejšie, pestrejšie, 
azda čistejšie. V takmer prísnom rondovom slede 
míňam butik, zlatníctvo, zmenáreň, banku, butik, 
zlatníctvo, zmenáreň, banku... len tam, niekde na 
okraji, ako protiváha k luxusu a blahobytu, v tichej 
skromnosti, zato opulentný – a zaiste nie zabudnutý 
či obchádzaný – Second hand. Úkaz, aj malý zázrak. 
Výdobytok a „objav“ dneška. Dáva šancu zabudnúť na 
životný štandard. Ponúka aj ten najznačkovejší tovar. 
Niekým zunovaný, nepotrebný, možno zabudnutý, ale 
neopotrebovaný. Sú second handy, v ktorých si nájdete 
svoj štýl. „Sekáče“, z ktorých môžete pokojne sekať módu, 
sú aj také, v ktorých kúpite celkom nový telefón, žehličku, 
prehrávač... Aj ILÚZIU.

Second handy ovládli každú sféru nášho 
každodenna, sú „in“, sú na pulze doby. Vstúpili aj do 
„duchovna“- do literatúry, do hudby, do výtvarníctva, 
vkĺzli do komunikačných kanálov. Aj do publicistiky (nie 
je nič mimoriadne prečítať si v tlači recenziu na koncert 
či predstavenie, na ktorom pisateľ vlastne ani nebol, 

„zážitok“ si overil z druhej ruky, teda second hand...), 
do sietí informácií. Najmä v nej si hovejú, v teplučkom 
epitele klebiet, stopercentne overených „pikošiek“, šíria 
sa rýchlosťou svetla, prajné a zaručené, aké len „žičlivá“ 
nátura, široké a invenčné srdce Slovače môže uniesť... 
Second handy: pri nás, okolo nás, aj v nás. Zvykli sme si 
na ne, určujú nám tempo, štýl. Osvojili si nás a my sme si 
ich ochotne adoptovali. Chcem veriť, že nie všetci sme sa 
adaptovali... 

Vážení čitatelia, v rukách máte už marcové číslo 
Hudobného života. Pomaly sa nám asi darí vyrovnať 
časový sklz, ktorý v závere roka spôsobili kumulované 
čísla – dvojčísla. Azda sa nám podarí zachovať 
v reflexiách maximálne možnú hladinu aktuálnosti... 
Okrem koncertov v našich centrách, udiala sa začiatkom 
roka – Roka slovenskej hudby aj premiéra na scéne 
SND... V minulosti nadviazaná spolupráca medzi naším 
festivalom Melos – Étos a jedným z mimoriadnych 
protagonistov súčasnej hudby, dirigentom Zsoltom 
Nagyom, sa sľubne rozvíja, s jeho názormi, postojmi, 
úvahami sa môžete oboznámiť v zaznamenanom 
rozhovore, ktorý sa uskutočnil počas jeho ostatnej 
pracovnej návštevy Bratislavy. Jubileá osobností 
našej hudby, diskusné príspevky, profil mladého 
perspektívneho Zwiebelovho kvarteta, recenzie starších 
aj nových CD, publikácií, poznámky, informácie..., 
podotýkam – nie z druhej, ale z prvej ruky... to je 
marcové číslo, pri čítaní ktorého vám prajem pohodu 
a potešenie.

Vaša 
Lýdia Dohnalová
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Vážení čitatelia,
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1. strana obálky
Zsolt Nagy
Foto: J. Bartoš

Redakcia HŽ sa nie vždy stotožňuje s názormi 
a postojmi vyjadrenými v uverejnených textoch.

Vyhľadávať v dátach uverejnených v tomto 
čísle môžete na adrese www.siac.sk.

Stredoeurópsky festival koncertného 

umenia, vrcholná prehliadka najvý-

raznejších talentov interpretačného umenia 

zo Slovenska a ďalších krajín Európy, sa už 

po šestnásty raz uskutoční v Dome umenia 

Fatra v Žiline. Od 24. apríla do 29. apríla 

budú mať milovníci koncertného umenia 

možnosť navštíviť 6 celovečer-

ných koncertov, doplnených 

tradične koncertom víťazov sú-

ťaží študentov slovenských kon-

zervatórií. Hlavný organizátor 

tohto v strednej Európe ojedine-

lého podujatia – Hudobné cen-

trum – aj v tomto roku pripravil 

pre návštevníkov koncertov 

nevšedné stretnutie s umením 

mladých špičkových interpretov, 

laureátov renomovaných medzi-

národných súťaží, akými sú Súťaž 

Kráľovnej Elisabeth v Bruseli (ne-

mecká huslistka Sophia Jaffé), 

medzinárodných hudobných 

súťaží ARD v Mníchove (francúz-

sky trubkár David Guerrier), P. 

I. Čajkovského v Moskve (Štefan 

Kocán, bas), v Ženeve (ruský 

klavirista Sergej Koudriakov), 

Pražská jar (fagotista z Českej 

republiky Václav Vonášek, kla-

viristka a čembalistka, Estónka 

Irina Zakharenkova, sloven-

ský klavirista Matej Arendárik). 

Predstavia sa poľské sláčikové 

kvarteto Royal String Quartet 

(laureáti súťaže v Banffe, Kana-

da), violončelista Julian Steckel (víťaz súťa-

že W. Lutoslawského vo Varšave), maďarskí 

umelci László Fassang, víťaz medzinárod-

ných organových súťaží v Calgary a Chartres 

a sopranistka Beatrix Fodorová, laureátka 

Mozartovej speváckej súťaže v Salzburgu. 

Ich výkony bude aj v tomto roku posudzo-

Stredoeurópsky festival 

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz

do orchestra Slovenská filharmónia

• na miesto I. flautistu
• na miesto tutti hráča do skupiny trúbiek

Konkurzy sa uskutočnia v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie 

dňa 9. mája 2006 (utorok) o 14.00 h

Požadované vzdelanie:
Konzervatórium – absolutórium alebo VŠ príslušného umeleckého smeru.

Podrobné podmienky konkurzov sú uverejnené na internetovej stránke www.filhar-

monia.sk a prihláseným uchádzačom budú zaslané písomne, spolu s presným dátu-

mom a hodinou konkurzných prehrávok.

Prihlášky so životopisom zasielajte písomne alebo e-mailom 

do 18. apríla 2006 na adresu:

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava 

e-mail: aheizerova@filharmonia.sk

ROYAL STRING QUARTET/Foto archív

KONKURZY
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Riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina vypisuje 

konkurz na miesto

• tutti hráča do skupiny viol

Konkurz sa uskutoční v utorok 11. apríla 2006 o 12.00 h

v sále Domu umenia Fatra v Žiline

Požadované vzdelanie:
absolutórium konzervatória alebo VŠ

Uchádzači si pripravia:
• klasický alebo romantický koncert (pomalú a rýchlu časť 

vrátane kadencie) • sólovú sonátu J. S. Bacha alebo suitu M. 

Regera – ľubovoľnú rýchlu a pomalú časť • hru z orchestrál-

nych partov – notový materiál uchádzačom zašleme

Uzávierka prihlášok: 31. marca 2006

Slobodným uchádzačom možnosť poskytnutia ubytovania.

Prihlášky zasielajte poštou alebo e-mailom na adresu: ŠKO 

Žilina, Dolný Val 47, 011 28 Žilina, e-mail: efilippi@isternet.sk

KONKURZY

vať medzinárodná porota, ktorá určí držiteľa 

Ceny hudobnej kritiky za najpresvedčivejší 

výkon. Potešiteľným je aj fakt, že od minulé-

ho roka má žilinské publikum možnosť vy-

jadriť svoj názor udelením hlasu interpretovi, 

ktorý najviac zaujme a rozhodnúť tak o drži-

teľovi Ceny publika. K príťažlivosti festivalu 

prispieva aj udelenie osobitných cien (MHF 

Pražská jar a Spolku koncertných umelcov) 

medzinárodnou porotou. Komorné koncer-

ty, vyznačujúce sa intímnejšou atmosférou 

striedajú orchestrálne, v tomto roku sa úlohy 

sprevádzať sólistov zhostia domáci Štátny 

komorný orchester Žilina, komorný or-

chester mesta Bratislavy Cap-

pella Istropolitana a hostia 

z Českej republiky – Janáčkova 

filharmónia Ostrava. Drama-

turgia 16. ročníka festivalu diel 

svetovej literatúry reflektuje aj 

dve určujúce tohtoročné hudob-

né udalosti, Rok Mozarta a Rok 

slovenskej hudby, vrátane premiér pôvodnej 

tvorby. 

Neopakovateľné čaro, svieža atmosféra, 

ktorú presvedčivo vytvárajú mladí umelci, 

z ktorých mno hí už dnes patria k ozdobám 

svetových koncertných pódií, sa neodmysli-

teľne spája so Stredoeurópskym festivalom 

koncertného umenia v Žiline. Budeme radi, 

keď sa o tom prídete presvedčiť návštevou 

žilinského stánku kultúry v posledný aprílo-

vý týždeň. 

Bližšie informácie o podujatí možno zís-

kať na internetovej stránke Hudobného cen-

tra www.hc.sk. �

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz 

do orchestra Slovenská filharmónia

• na miesto koncertného majstra huslí 

Konkurz sa uskutoční v dvoch kolách v Koncertnej sieni Sloven-

skej filharmónie dňa 9. júna 2006 (piatok) o 10.00 h I. kolo 

a dňa 10. júna 2006 (sobota) o 10.00 h II. kolo s orchestrom.

Požadované vzdelanie:
Konzervatórium – absolutórium alebo VŠ príslušného 

umeleckého smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na interneto-

vej stránke www.filharmonia.sk a akceptovaným uchádzačom 

budú zaslané písomne spolu s pozvánkou na konkurz.

Prihlášky so životopisom zasielajte písomne alebo e-mailom 

do 19. mája 2006 na adresu:

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava 

e-mail: aheizerova@filharmonia.sk

SOPHIA JAFFÉ/Foto archív

koncertného umenia v Žiline pozýva...

Cirkevné konzervatórium v Bratislave na Beňadickej ul. 16 oznamuje, 

že dňa 16. marca 2006 (štvrtok) o 8,00 h a 17. marca 2006 (piatok) o 8,00 h 

sa uskutočnia prijímacie skúšky.

16. marca 2006 pre odbory: 

• cirkevná hudba • hra na klavíri • hra na organe • strunový (hra na husliach, 

viole, violončele, kontrabase, gitare, cimbale) • dychový odbor (hra na 

flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, bicích 

nástrojoch, saxofóne) • skladba • hudobno-dramatické umenie

17. marca 2006

• odbor spev 

Prihlášky na štúdium prijímame do 8. marca 2006.

Bližšie informácie na tel. č. 02/63 83 08 95 alebo na internetovej stránke: 

www.ckba.edu.sk
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Aktuálne...
...s Mariánom Lapšanským, generálnym riaditeľom 
Slovenskej filharmónie

� ...stretnutie po roku alebo tri-

sto dní vo funkcii..., tak by sme mohli 

uviesť náš aktuálny rozhovor, v ktorom 

(odvolávajúc sa na ten spred roka) sa 

chcem vrátiť k vášmu inauguračnému 

programu...

Ako by ste hodnotili uplynulé obdo-

bie vášho pôsobenia vo funkcii?

... potvrdím vtedy vyslovené vety: v in-

štitúciách akou je Slovenská filharmónia sa 

nedajú robiť prevratné revolučné zmeny, 

pretože orchester je konštituovaný praktic-

ky od svojho založenia, od „talichovského“ 

obdobia. Ide skôr o modifikácie, čiastkovú 

prácu v personálnom zmysle, vždy s vedo-

mím perspektívy orchestra (prísun nových 

síl, riešenie otázok členov, ktorým sa naplnil 

dôchodkový vek, alebo z iných príčin sa im 

znížila umelecká kvalifikácia...). Všetko treba 

riešiť tak, aby netrpel kolektív SF. Práca pred-

stavuje veľa menších či väčších krokov, súvi-

siacich s nie príliš dobrou situáciou v kultúre 

u nás – a všeobecne vo svete. Jedným z akút-

nych filharmonických problémov je naprí-

klad nedostatok dobrých hudobných nástro-

jov. Ak aj nejaký nájdeme, nemáme dostatok 

investičných prostriedkov... 

Život a režim v SF sa uberá vo svojich 

vychodených koľajách, súvislostiach s cie-

ľom, ktorý sme si programovo vytýčili, to 

znamená, „vytiahnuť“ a zdôrazniť meno 

Slovenskej filharmónie, dostať ho do pove-

domia nielen domácej, ale aj zahraničnej 

verejnosti. Z tohto hľadiska pozitívne hod-

notím produkciu „zvukových vizitiek“. Ak 

som pred rokom hovoril o filharmonických 

cédečkách, dnes môžem konštatovať, že už 

sú na svete... Prvá vyšla „live“ nahrávka SKO 

s Bachovými suitami a dve orchestrálne so 

skladbami Čajkovského a Janáčka, Sibelia 

a Beethovena, ak k tomu prirátame repre-

zentatívne DVD, je to slušná úroda za uply-

nulý rok... V tomto roku máme naplánované 

ďalšie nahrávky, s dirigentom P. Ferancom 

diela Liadova a Čajkovského, dve nahrávky 

so SFZ a ďalšia s SKO, s osvedčenými „live“ 

snímkami.

� V rámci tohto edičného plánu ste 

spomínali aj nahrávku Suchoňovej 

skladby... 

V tomto prípade sme, žiaľ, narazili na 

problém autorských práv, ktoré vlastní vy-

davateľstvo Bärenreiter. Suchoňova tvorba 

je touto skutočnosťou zablokovaná a pre 

nás len veľmi ťažko prístupná. Toto známe 

a rešpektované vydavateľstvo, prirodzene 

nemá k našim autorom taký vzťah a nestará 

sa o ich tvorbu tak, ako by sme sa o ňu vedeli 

postarať my... Suchoňa sme z tohto dôvodu 

nateraz nemohli nahrávať, preto prišlo v dra-

maturgii k zmene... Plánujeme však sucho-

ňovský projekt na rok 2008, keď bude skla-

dateľova storočnica, radi by sme (bez ohľadu 

na všetky okolnosti) uviedli a nahrali Žalm 
zeme podkarpatskej a Metamorfózy, ktoré 

právom môžeme označiť za jedno z najlep-

ších diel slovenskej tvorby.

� Rok 2006 bol vyhlásený za Rok slo-

venskej hudby, znamená to niečo navy-

še pre vás?

Plánujeme vydať jedno CD navyše, na to 

však potrebujeme osobitú podporu. Budú to 

nahrávky troch diel, ktoré uvádzame v  tejto 

sezóne: Moyzesova Hudba žene, Godárov 

Náhrobok Bartókovi a Adorácie od Ľubice 

Salamon Čekovskej, premiéru ktorej uve-

dieme na koncerte u nás a s ktorou pôjde 

orchester aj na koncerte v rámci Pražskej jari, 

ďalej sme objednali menšiu vokálno- sym-

fonickú skladbu u Mirka Krajčiho, premiéra 

bude na BHS... V rámci tohto festivalu ešte 

uvedieme Symfóniu č. 7 od A. Moyzesa, Te 
Deum od P. Kršku a niektoré komorné diela 

v podaní SKO (Podprocký, Hatrík, Szeghy). 

Okrem toho v sezóne ďalej uvádzame Sin-
foniettu od Ľ. Rajtera, Missu pastoralis od M. 

Schneidera Trnavského, Rekviem c mol od J. 

L. Bellu... Napokon, Slovenská filharmónia, 

bez ohľadu na to, či je alebo nie je Rok slo-

venskej hudby, kráča v intenciách svojho pô-

vodného programu: slúžiť slovenskej kultúre 

a zveľaďovať hudobné vedomie národa. Všet-

ko, čo je v tomto roku pod hlavičou Roka 

slovenskej hudby, bolo zafixované v plánoch 

SF už dávno predtým. Každá filharmonická 

sezóna je z pochopiteľných dôvodov konci-

povaná vo veľkom predstihu a Rok sloven-

skej hudby nemôže zásadne ovplyvniť už 

konštantne, s vedomím domácj tvorby kon-

cipovanú dramaturgiu. Ak by táto skutočnosť 

mala zásadne a výraznejšie vstúpiť do našej 

štruktúry, museli by sme byť s ňou oboz-

námení a stotožnení minimálne rok a pol 

dopredu. Pokiaľ viem, prvé stretnutie k Ro-

ku slovenskej hudby sa udialo v novembri 

2005..., takže SF nemala šancu do štruktúry 

programov zasiahnuť inak než svojím „štan-

dardným“ príspevkom...

� Slovenská filharmónia je aj „objed-

návateľom“ pôvodnej tvorby...

S objednávkami sme oslovili Jevgenija 

Iršaia,  Romana Bergera...

� Čím sa riadite pri výbere autorov?

Dosť kuriózne vyznie „prípad” Ľubice 

Čekovskej, o ktorej kvalitách som dostal veľ-

mi dobré referencie a odporúčania z Lon-

dýna. Najskôr som ju oslovil s požiadavkou 

na vytvorenie skladby pre violončelo s klaví-

rom. Napísala čarovnú „drobnosť“, spoznal 

som ju ako invenčného, originálneho a tvo-

rivého človeka, tak som pokračoval smerom 

k orchestrálnej partitúre...

� Pred rokom ste vyvolali vlnu nesú-

hlasu, keď ste realizovali vopred ohlá-

sený krok, odčlenenie satelitných ko-

morných súborov (Moyzesovo kvarteto 

a Musica aeterna) od organizmu SF. Po-

nechali ste však SKO, čo vám mnohí vy-

týkali ako nekonzekventnosť...

V čase, keď som nastúpil do funkcie, oba 

spomínané súbory, Musica aeterna, rovnako 

Moyzesovo kvarteto, boli na vrchole ume-

leckej kariéry. To sa nedalo povedať o SKO 

ako následníkovi súboru Bohdana Warchala, 

ktorý v dejinách slovenského interpretačné-

ho umenia predstavuje epochálnu kapitolu, 

ktorú nedosiahol žiaden zo súborov... Vzhľa-

dom na túto históriu bolo potrebné hlbšie 

sa zamyslieť nad osudom súboru. Po smrti 

majstra Warchal a začínal orchester celkom 

od nuly. Keby sme ho riešili podobne ako 

spomínané dva súbory, bolo by po SKO... Na-

teraz sa orchester konsoliduje, naberá „lesk“ 

a opäť sa mu začína otvárať zahraničie. Mys-

lím, že istý čas so štátnou pomocou súboru 

prispeje k nadobudnutiu predchádzajúcej 

úrovne...

� Bežný návštevník koncertov zazna-

menal evidentné zásahy do štruktúry 

koncertných cyklov. V predchádzajú-

com období ste pranierovali jedno-

strunnosť dramaturgie, následne ste 

pozmenili programový harmonogram. 

Rozvrh koncertov sa mi však javí ne-

prehľadnejší, návštevníka zvyknutého 

na istý rytmus nutne dezorientuje... Je 

podľa vás dnešná kontúra dramaturgie 

optimálna?

Jedno je dramaturgická náplň koncertov, 

iné je ich rozdelenie do cyklov. Zisťujeme, že 

zavedením nových cyklov sme bratislavské 

publikum mierne precenili. Rozbehli sme 

príliš veľa cyklov na to, aby sa v nich náv-

števník dokázal orientovať. Náš návštevík je 

zvyknutý kúpiť si abonentku na jeden cyklus 

a dosť. Stalo sa, že niektoré exkluzívne cykly 

Foto: P. Brenkus
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sa nevypredali... Chystáme zmeny, samozrej-

me, bez zásahov do vnútra programovej línie. 

V budúcej sezóne chceme zredukovať počet 

cyklov: koncerty budú „obsažnejšie“, ostanú 

len hlavné „klasické“ cykly (štvrtok a piatok) 

a populárny C cyklus. Ponechávame komor-

né cykly, ktoré sú pre Bratislavu jednoznač-

ným prínosom. Rovnako ostáva zachovaná 

dramaturgická os „svetoví interpreti,“ kto-

rých však včleníme do veľkých cyklov.

� Hovorili sme aj o výchovných kon-

certoch, o pomýlenej forme verejných 

generálok..., o pretrvávajúcich nedo-

statkoch v edukácii zo strany profesio-

nálnych inštitúcií... Aktuálne prebieha 

cyklus Rodinné koncerty. Zdá sa, že sa 

stretáva s pozitívnou odozvou u poslu-

cháčov. Ako hodláte tento cyklus zveľa-

diť, resp. rozšíriť...? 

V tomto cykle chceme určite pokračo-

vať, pretože koncerty sa ukázali ako veľmi 

populárne. V budúcnosti chceme spojiť hu-

dobné produkcie s inými odvetviami umení, 

s výtvarným, bábkohereckým, literárnym..., 

okrem toho sme naplánovali cyklus štyroch 

koncertov pre školskú mládež v spolupráci 

so Starým mestom, ktoré sme nazvali Aka-

démia Slovenskej filharmónie. Mládež, ktorá 

sa prihlási a absolvuje všetky koncerty, do-

stane certifikát. Naším zámerom je priblížiť 

záujemcom prácu orchestra, prácu zboru, 

sólistov..., slovom základy, ktoré podmieňujú 

ďalšie vnímanie hudobného umenia. Ďalšou 

formou je „pozývací“ koncert pre vysoké 

školy, ktorý má demonštrovať našu snahu 

upozorňovať na istú oblasť hudby, ktorá 

môže byť pre študentov zaujímavá.

� Ohlásili ste koordináciu s ďalšími 

„sesterskými“ organizáciami, konkrét-

ne so SOSR-om. 

Tá má už dnes podobu konkrétnych 

„hmatateľných“, výstupov. 

SOSR sa jednoznačne potrebuje prezen-

tovať v akusticky vyhovujúcich priestoroch 

a my potrebujeme technické nahrávacie zá-

zemie. Tak ako som ohlásil v minulosti, naša 

vzájomná recipročná spolupráca sa začala, 

úspešne pokračuje, a myslím, že je prospeš-

ná pre obe strany. SOSR nie je len nahrávacie 

teleso, je to súbor schopný všestrannej ume-

leckej aktivity. Rozhlasové sály nemajú opti-

málne akustické parametre, preto orchestru 

ponúkame na koncerty našu sálu... 

� Aké zahraničné ponuky ste získali 

pre túto, resp. nasledujúce sezóny?

Dostali sme ponuku účinkovať na Praž-

skej jari, ďalej, čo považujem za zásadný 

krok, prelomili sme bariéry, ktoré nás delili 

od nemeckých pódií. Ideme na turné, na 

ktorom odohráme 5 koncertov, ak nerátam 

solitérne „výjazdy“ do susedných centier 

(Kolín nad Rýnom, Innsbruck, Linz...). Na 

rok 2007 pripravujeme veľké turné do Ja-

ponska, prvýkrát sa nám podarilo spojiť ho 

s koncertmi na Taiwane. Ďalej je pripravené 

turné do Španielska – a – last but not least 

– turné sponzorované firmou TOYOTA po 

piatich ázijských krajinách.

Členovia Slovenskej filharmónie absolvovali začiatkom marca zahraničný umelecký 

zájazd. Tentokrát sa teleso predstavilo v Kolíne nad Rýnom. Toto nemecké prístavné 

mesto sa stalo domovom mladého slovenského klaviristu Jakuba Čižmaroviča, ktorý sa 

v bratislavskej Redute predstavil v januári, bravúrne uviedol Koncert pre klavír a orchester č. 
1 d mol op. 15 od Johannesa Brahmsa. V jeho interpretácii zaznelo Brahmsovo dielo aj v Ko-

línskej filharmónii. Na programe boli aj diela Carla Maria von Webera a Antonína Dvořáka. 

Slovenská filharmónia vystúpila spolu s dirigentom Rastislavom Štúrom. 

�

� „Každá inštitúcia môže získať cieľo-

vú odmenu, ak dokáže iniciovať a zvýšiť 

záujem verejnosti o svoje podujatia...“, 

tak akosi, v zjednodušenom výklade, 

možno interpretovať jeden z postulá-

tov formulovaných terajším ministrom 

kultúry Tóthom... Predstavuje to pre vás 

logický krok pri zvyšovaní návštevnosti 

podujatí, pri iniciovaní pozornosti širo-

kej verejnosti o kultúru?

Každá snaha o zvýšenie záujmu a zvý-

šenie návštevnosti podujatí je absolútne na-

mieste (nazdávam sa, že o tom ani netreba 

nahlas hovoriť), bez ohľadu na „výzvy“. Ak 

ministerstvo nájde k tomu ešte nejaké moti-

vačné prostriedky, bude to vítané. Neviem, 

aký prieskum urobili, nakoľko sa ujmú kul-

túrne poukazy, ale môže to byť prínosom... 

Naplniť sálu s populárnou produkciou nie 

je problém, je to však krátkodobý efekt. Ľú-

bivý, pre širšiu verejnosť ústretový program 

môžeme hrať dve-tri sezóny, ale čo ďalej? Pre 

výchovu publika by to bolo veľmi krátkozra-

ké. Dramaturgia musí uspokojiť aj bežného 

poslucháča, musí však zároveň pripravovať 

publikum, ktoré tu bude o ďalšie desaťročia.

Treba myslieť aj na malú, ale veľmi vzde-

lanú časť publika, ktorá chce aj náročnejší 

program a má naň legitímne právo. Musíme 

sa zmieriť s tým, že naša stredne veľká se-

demstomiestna sála Reduty bude niekedy 

zaplnená iba z jednej tretiny, ale bude obsa-

dená publikom, ktoré nám dá pocit zadosťu-

činenia za výkon a námahu.

� V minulosti bol post šéfdirigenta 

J. Bělohlávka podporený dvoma jeho 

asistentmi. Nateraz je jediným lídrom 

Vladimír Válek. Ako sa črtá táto podstat-

ná umelecká zložka v budúcnosti Slo-

venskej filharmónie?

Šéfdirigent Válek si nezvolil asistentov, 

máme však „rezervoár“ dirigentov, s ktorými 

permanentne spolupracujeme. Okrem Ras-

tislava Štúra, začíname oslovovať v zahraničí 

rešpektovaného, uznávaného a najmä kvalit-

ného, doma málo prezentovaného dirigenta 

Petra Feranca, pribudol mladý dirigent Ju-

raj Valčuha, angažovaný vo Francúzsku, ale 

s prísľubmi spolupôsobiť aj v SF, objavom 

minulej sezóny bol Čech Jakub Hrůša, veľmi 

talentovaný a napriek mladému veku hoto-

vý dirigent, naďalej chceme pozývať aj vše-

obecne „neopozerané“ osobnosti. Tak sme 

napríklad zvolili Francúza Emmanuela Vil-

laumea, ktorý bol pre naše publikum nezná-

my, ale zanechal tu výraznú stopu. Musia sa 

tu, samozrejme, objaviť aj známe a overené 

interpretačné hodnoty, akými sú S. Baudo, A. 

Cecchato, A. Rahbari...

� Ktorých sólistov máte v úmysle 

pozvať?

Dostupných... Samozrejme, že by sme 

chceli hviezdy, musíme sa však držať pri 

zemi.

Napriek tomu sa nám darí pozývať ozajst-

né interpretačné veličiny, napríklad Borisa 

Berezovského, ktorý uzatvára tohtoročnú 

sezónu (pokračujúc koncertom na Pražskej 

jari). Snažíme sa veľa prezentovať domácich 

interpretov, najmä s prihliadnutím na kvalit-

nú mladú generáciu. Preto sa tu už viackrát 

objavili Jakub Čižmarovič, Matej Arendárik, 

Milan Paľa, Filip Pogády, Dalibor Karvay...

� V ostatnom období sa začali presa-

dzovať komorné súbory klasickej kon-

štelácie... 

Mnohí to prisudzujú aj onomu „nepo-

pulárnemu“ kroku, odčleneniu bývalých 

filharmonických komorných satelitov. Mys-

lím, že mladé súbory vycítili šancu a čas na 

presadzovanie sa. Všímame si Zwiebelovo 

kvarteto, Pressburger kvarteto, Karinovo trio, 

Pressburger trio, Bratislavské klavírne trio, 

Albrechtovo kvarteto...

Mojou dosiaľ nenaplnenou myšlienkou 

je oživiť kruhy priateľov hudby, ktoré mali 

v našej, najmä regionálnej kultúre obrovský 

význam. Boli ich desiatky, výborne fungujú-

cich, garantujúcich koncertný život a hudob-

né aktivity v rôznych kútoch Slovenska. Zna-

menali ohromne žičlivú pôdu pre komorné 

súbory, pre vzájomnú komunikáciu a rast 

publika. Všetko závisí od iniciatívy jednot-

livcov. Ľuďom treba podať pomocnú ruku, 

ponúknuť morálny základ, na ktorom môžu 

ďalej budovať.

� ...takže žiadne závratné prekva-

penie, ani žiadne sklamanie sa nateraz 

z vašej strany nepripravuje...

Umenie je snaha byť stále lepším. K to-

mu vedie množstvo ciest. Tie treba preskú-

mať a absolvovať. Cieľ ostáva jeden – byť 

lepším...

Pripravila Lýdia Dohnalová �
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Vlažný Mahler

Návštevníci abonentných koncertov 

SF populárneho cyklu „C“ majú v tej-

to sezóne na Mahlera šťastie. Na dvoch po 

sebe nasledujúcich koncertoch tohto cyklu 

boli na programe dve z jeho symfónií, kým 

v ostatných cykloch sa nevyskytuje žiadna 

skladba z dielne tohto majstra. Po pamäti-

hodnom predvedení Mahlerovej 5. symfónie 

a jej triumfálnom ohlase u málo informo-

vaného „C“ obecenstva, ktoré sa s hudbou 

tohto skladateľa stretlo „live“ iba veľmi málo 

(recenzia koncertu, pozri HŽ 1/2006), na-

sledovala 12. januára jeho Symfónia č. 1 
D dur s Orchestrom SF pod vedením diri-

genta Martina Studer Müllera. Mahler síce 

pôvodne pridelil tejto svojej symfonickej pr-

votine programový názov Titan, neskôr ho 

však zrušil. Programová hudba je snáď taká 

stará ako hudba sama. V 2. polovici 19. sto-

ročia sa emancipovala a stala sa samostatnou 

zložkou kompozičných princípov stvárnenia. 

Vágnym a neurčitým pocitom hudobného 

priebehu sa usilovala dať presnejší a jedno-

značnejší „význam“. Tak vznikli dve prúdenia 

hudobného stvárnenia, programová hudba 

– absolútna hudba. O tejto problematike sa 

veľa filozofovalo, estetizovalo, teoretizovalo 

a „popísalo“. Mahler určitý čas osciloval me-

dzi uvedenými dvomi princípmi, no napo-

kon sa rozhodol. Eliminoval a odvolal všetky 

programové tituly i slovné charakteristiky 

skladieb alebo ich častí, ktoré niesli mnohé 

z jeho dovtedy skomponovaných skladieb. 

Svoje myslenie, idey, pocity, nálady, duševné 

stavy i svetonázorovú orientáciu sa usiloval 

vyjadriť rýdzo hudobnými prostriedkami, 

aj keď mu niekedy nepadlo ľahko upustiť od 

vysvetľujúcich slov. Zrušil tak aj titul Titan 

svojej 1. symfónie. Poslucháčom tým pripra-

vil rôzne rébusy a výklady svojich diel. Špeci-

fickou, originálnou poetikou i myšlienkovou 

hĺbkou Mahler ďaleko predbehol svoju dobu. 

V súčasnosti sa dočkal primeranej pozornos-

ti, ako sám predvídal. V období vzniku jeho 

1. symfónie (1888) poslucháči neboli pripra-

vení na recepciu toľkých novôt, aké svojou 

nekonvenčnou novátorskou formou poskyt-

la poetika tohto rozmerného diela. Dnes už 

ale patrí k repertoárovým číslam každého 

symfonického telesa a je vhodnou vstupnou 

bránou pre recepciu jeho ďalšej symfonickej 

tvorby.

K predvedeniu Mahlerovej symfonickej 

prvotiny môžeme povedať, že bolo v pod-

state štandardné a tradičné. Dirigent síce ko-

rektne oživil partitúru, so všetkými uvedený-

mi interpretačnými pokynmi, diakritickými 

znakmi a poznámkami, chýbala tu však iskra, 

tá osobnostná angažovanosť, ktorá by umož-

nila, aby sa hudobná výpoveď stala nevšed-

ným zážitkom a hlbšie prenikla pod povrch 

grafického záznamu k poslaniu hudobnej 

výpovede tvorcu.

Pavol Polák �

Výnimočný talent 

Klavirista Jakub Čižmarovič (1985) 

je nášmu publiku dobre známy. Aj pre-

to na jeho ostatnom koncerte so Slovenskou 

filharmóniou (12. januára) bolo auditó-

rium Reduty preplnené. Jakub vyrástol v hu-

dobníckej rodine – matka je klaviristka, otec 

známy huslista, už niekoľko rokov pôsobia 

v Kolíne nad Rýnom. Čižmarovičovci ešte 

nestačili zostarnúť a už majú v rodine výni-

močne talentovaný umelecký výhonok. Me-

novať laureátske tituly ich syna je náročné, 

z ostatných jeho uznaní spomeniem aspoň 

1. cenu a titul absolútneho víťaza na súťaži 

International Music Festa Ueda v japonskom 

Nagane (2001) a 1. cenu na Premio Interna-

zionale di pianistica Giuliano Pecar v Talian-

sku (2005). K úspechom patrí Čižmarovičov 

CD (2005), realizovaný 

pre spoločnosť BMG 

– Arte Nova, s mimoriad-

ne priaznivými ohlasmi 

kritiky, zaraďujúcej ho 

medzi najväčšie talenty 

svojej generácie. V júli 

tohto roku čaká mladé-

ho klaviristu americký 

debut v rámci Ravinia 

Festivalu s Chicagským 

symfonickým orches-

trom, s ktorým bude 

účinkovať ako prvý slo-

venský klavirista. 

Na príbehu Jakuba 

Čižmaroviča je zaujíma-

vé, že hre na klavíri sa 

začal venovať „až“ 9-ročný, no už ako 11-roč-

ný získaval ceny na celonemeckých a neskôr 

aj na medzinárodných súťažiach... Po štúdiu 

u známeho pedagóga Karla-Heinza Käm-

merlinga v Hannoveri je od roku 2001 po-

slucháčom Vysokej hudobnej škole v Kolíne 

nad Rýnom v triede Pavla Gililova.

Na bratislavský koncert s Orchestrom 

SF pod taktovkou švajčiarskeho dirigenta 

Martina Studera-Müllera si Čižmarovič vy-

bral jedno z najťažších diel, Klavírny koncert 
č. 1 d mol op. 15 od Johannesa Brahmsa. Kon-

cert (v roku 1979 pre vydavateľstvo OPUS) 

nahral a dlhé roky vo svojom repertoári mal 

i jeden z našich popredných klaviristov, dl-

horočný sólista SF Peter Toperczer. Prišla 

však nová generácia klaviristov, ktorá chce 

dokázať zasa svoje kvality, ambície, prípad-

ne aj novší interpretačný pohľad na náročný 

Brahmsov koncert. Ten 

je inšpirovaný jednak 

veľkoleposťou 9. sym-
fónie L. v Beethovena, 

jednak romantizujúcimi 

tendenciami, smerujúci-

mi k intímnosti a piesňo-

vej lyrike, resp. ozvena-

mi na tragické vyznenie 

života Roberta Schuman-

na – Brahmsovho tútora 

a vzoru. V koncerte je 

veľa búrlivých výšin, tra-

gických zlomov, sýtych 

farieb,  vášnivých symfo-

nických a sólových obra-

zov, ale aj meditatívnych, 

upokojujúcich a spev-

ných partií, ktoré v jednotlivých hudobných 

myšlienkach i v celku napĺňajú zmysel la-

tinského záhlavia pred 2. časťou koncertu: 

Benedictus, qui venit in nomine Domini 
(Požehnaný, ktorý prichádza v mene Páno-
vom). 

Jakub Čižmarovič je vybavený skvelou 

technikou, s ktorou perfektne zvláda akor-

dické, trilkové a ekvilibristické behy v 1. čas- 

ti koncertu (Maestoso). V ňom sa klavír 

navyše zvukovo preteká s veľkoleposťou 

orchestrálneho aparátu, vždy v pevnom 

rytmickom súzvuku so SF (skvele hrajúcou 

pod taktovkou dirigenta). Úder klaviristu je 

pevný, akordy hravo, brilantne „sádzané“ na 

klaviatúru – bez viditeľnej námahy útleho 

interpreta. V druhej, intímnej časti koncertu 

(Adagio) odokryl Čižmarovič svoju mladú 

dušu vo veľkom oblúku spevnosti a lyriky 

Brahmsovej hudby. Tu znela meditatívnosť 

a duchovnosť hodná hĺbky prežitia a pozna-

nia zrelého muža. Búrlivý temperament a is-

krenie talentu Čižmaroviča najviac zasvietili 

v záverečnom Ronde, kypiacom elánom, vi-

talitou, tanečnosťou a dynamickosťou. Bol to 

ohňostroj technickej perfektnosti a hravosti, 

ale aj mladistvej výbušnosti. 

Jakub Čižmarovič v Brahmsovom 1. kla-
vírnom koncerte d mol teda potvrdil po-

vesť skvelého virtuóza a vzbudil nádej, že 

v ďalších rokoch umeleckého napredova-

nia sa ešte viac prehĺbia všetky zložky jeho 

osobnosti, ktorá už dnes vzbudzuje rešpekt 

a obdiv.

Terézia Ursínyová �

Koncerty v Slovenskej filharmóniiKoncerty v Slovenskej filharmónii

JAKUB ČIŽMAROVIČ/
Foto archív
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Varínskej ďalší Beethoven...

Slovenská filharmónia pokračovala 

21. januára koncertom atraktívneho 

cyklu venovaného klavírnej tvorbe L. van 

Beethovena, ktorého interpretačnou prota-

gonistkou je Daniela Varínska. Osobnosť 

umelkyne je širokej hudobnej verejnosti 

dobre známa, prínosný je osobitne jej vzťah 

k Beethovenovým klavírnym sonátam, štú-

dium a výskum s aplikáciou na dobovom 

nástroji – Hammerklavieri. Tejto téme sa ve-

novala na viacerých prednáškach, aj v samo-

statnej práci, v ktorej podrobne analyzuje di-

ferencie medzi interpretáciou na súčasnom 

a dobovom nástroji. Preto bol koncert prísľu-

bom najmä pre jeho zaujímavú dramaturgiu 

so zriedkavou koncepciou, orientovanou na 

tvorbu jedného autora.

Pre ďalší diel beethovenovského cyklu 

klaviristka volila sonáty, z ktorých by sa kaž-

dá dala zaradiť do určitého tvorivého obdo-

bia majstra. Koncert otvorila Sonáta f mol op. 
2 č. 1, niektorými muzikológmi (J. Kaiser, E. 

Fischer) označovaná aj ako Malá apassioná-
ta. Vzhľadom na v poradí prvú sonátu ide už 

o zrelé dielo, ktorému predchádzalo šesť ľah-

kých sonát z bonnského obdobia. Varínska 

ju predniesla s ľahkosťou a jednoduchosťou, 

pričom vystihla jej dramatické momenty, 

anticipujúce ďalší kompozičný vývoj autora. 

Varínskej interpretačný štýl a prejav charak-

terizujú jasná koncepcia, zmysel pre diferen-

covanie myšlienok a ich vzájomné väzby, cit 

pre obsah skladby. Jej interpretácia pôsobí 

prirodzene a nenútene. 

Sonátu, ktorá nesie podtitul „Pastorál-
na“, Beethoven označil pôvodne ako Soná-
tu D dur op. 28. Klaviristka v nej vyzdvihla 

široké výrazové polohy, eleganciu, farebnú 

zvukovosť. Varínskej úder vkusne sleduje 

výraz, vnímavému poslucháčovi neujde kla-

viristkin zmysel pre presné, pritom plastické 

frázovanie.

Druhú polovicu programu určovala 

dramatická gradácia. Klaviristka zvolila dve 

sonáty, ktoré patria do skupiny zaiste neprá-

vom menej hrávaných kompozícií (dôvodom 

u druhej je iste jej technická a koncepčná ob-

tiažnosť). Sonáta F dur op. 54 je dvojčasťová, 

no oproti iným v ničom nezaostáva a pianis-

ta má možnosť popasovať sa aj na menšej 

ploche s náročnými interpretačnými prob-

lémami a upozorniť na svoje danosti. Tu sa 

opäť prejavila výrazná dispozícia klaviristky 

so schopnosťou vystihnúť kontrastné roviny 

so stvárnením nežnej melódie rovnako ako 

energicky koncipovaných pasáží. 

Záverečným číslom náročného recitálu 

bola Sonáta A dur op. 101. Na jej interpre-

tácii sa odzrkadlili známky fyzickej únavy 

interpretky. Takto náročne koncipovaný 

program by bol však „kladou“ aj pre inter-

preta silnejšej fyzickej konštitúcie. S naras-

tajúcou únavou sa vyskytli isté pedálové ne-

jasnosti, ktoré sa v menšej miere objavili už 

v predchádzajúcich sonátach. Čiastočne si to 

vysvetľujem faktom, že klaviristka často vy-

chádza z autentickej interpretácie na pôvod-

nom nástroji, kde je pedálové riešenie oproti 

dnešnému klavíru veľkorysejšie. 

Barbora Habánová �

K Roku slovenskej hudby...

Ďalší pár z tradičných filharmonic-

kých koncertov cyklu A, B (26. a 27. 

januára) bol dekorovaný logom Roka slo-

venskej hudby. Neprehliadnuteľný pikto-

gram v programovom bulletine upozorňoval 

na prítomnosť  kompozície autora, ktorého 

sté výročie narodenia tiež prispelo k vyhlá-

seniu roka 2006 za Rok slovenskej hudby. Ak 

by postačilo chváliť exteriérové, dramatur-

gické vystrojenie, túto dvojicu koncertov by 

sme pokojne mohli ohodnotiť superlatívom 

– pre dôvtipnú väzbu a symbolické prepoje-

nia určené pojmami Orchester Slovenskej 

filharmónie, dirigent Vladimír Válek 

a program, zostavený zo skladieb Ľudoví-

ta Rajtera, Igora Stravinského a Johannesa 

Brahmsa. Vzorec dáva zmysel vo vertikál-

nych aj horizontálnych súvislostiach a hovorí 

o vzťahoch: dirigent Válek vďačí Rajterovi za 

umelecké „prebudenie“ a hlási sa k jeho žia-

kom, Brahms bol Rajterovým celoživotným 

umeleckým favoritom, Stravinského hudba 

v jeho živelnej prapodstate korešponduje 

s interpretačnými afinitami Válka... 

 Sinfoniettu roku 1993 venoval Ľudovít 

Rajter Slovenskej filharmónii ako zmyslupl-

né a opodstatnené vyjadrenie svojho život-

ného vzťahu k inštitúcii a jej telesu. Z textu 

v bulletine však nie je celkom jasný dátum 

vzniku skladby. Na jednej strane ju z naratív-

neho komentára pochopíme ako autorovu 

absolventskú prácu z roku 1928, následne 

nás však odvolania na konkrétne dáta poop-

ravia, a dozvedáme sa, že ide o Sinfoniettu 

z roku 1993. Akokoľvek, ani hmlisté údaje 

neovplyvnia poslucháča a neskreslia pod-

statnú informáciu, ktorou je samotná znejú-

ca podoba skladby. Jej hudba sa poslucháčo-

vi prihovorí kultivovaným, zrozumiteľným 

a pritom nie zaliečavým jazykom. Rajterova 

skladateľská činnosť bola vždy – napokon 

aj samotným autorom – chápaná, ako jeho 

sekundárna tvorivá oblasť. Ako dirigent 

Rajter žil pod pretlakom hudobných myš-

lienok, artikulovaných mnohými géniami 

svetových dejín hudby. Existoval s vedomím 

nadvlády takejto výbavy, vyžadujúcej maxi-

málnu mieru selektívnosti, disciplinovanosti 

a schopnosti tvorivej „sebaobrany“. V Sinfo-
niette víťazí autorova vysoká profesionalita 

– skladba je zomknutá v pevných formových 

kontúrach, s jasne exponovanými pregnant-

nými témami a ich vzorovými evolučnými 

sukcesiami, elegantnou inštrumentáciou. 

V plynúcom toku Sinfonietty sa osobitne za-

skvie krásna chorálová tretia časť (Andante 
un poco sostenuto) s vrúcnou, priam intím-

ne formulovanou reflexiou, so strieborným 

clivým trúbkovým sólom. 

Milovník Stravinského hudby vie, že na 

našich koncertných pódiách na ňu často 

nenarazí. Preto sa mohol s nádejou chvieť 

v očakávaní brisknej suity Petruška. Je to 

hudba, do ktorej sa dá ponoriť a nenásytne 

čerpať z jej nevypočitateľných životodar-

ných prameňov. Kto sa raz napojil na Stra-

vinského originálnu muzikantskú agresivitu, 

nedokáže sa jej vzdať, ostane jej verný v osla-

vovaní aj v nekončiacom znovuobjavovaní. 

Hudba Petrušku je ako hračka, je dráždivo 

provokujúca, dojímavá, útočná, je groteskou 

a zároveň vzlykom, robustným burácaním aj 

krehkým spevom. Je esenciálnym výpočtom 

neuveriteľných grádov, valérov emócií, afek-

tov, efektov, vliatych do substancie origi-

nálnej Hudby... Takto sformulovaný „kus“, 

rozprestretý do hýrivých farieb orchestra 

s klavírom, určený transparentným dejom 

v štyroch aktoch (resp. jedenástich epi-

zódach), je výzvou, náročnou úlohou pre 

adekvátnu interpretačnú odpoveď. Tú môže 

vysloviť každý kvalitný profesionálny apa-

rát. Orchester SF ako komplex s dirigentom 

mentálne bytostne preciťujúcim typ hudby 

Stravinského, by týmto postulátom absolút-

ne zodpovedal. Z počutého však mám pocit, 

že celý ansámbel dostatočne „neprešliapal“ 

schodisko spoločných skúšok vedúcich 

k vrcholu – optimálnemu umeleckému vý-

sledku. Mnohovrstvová partitúra Petrušku 
sa v jednotlivých inštrumentálnych vertikál-

nych pásmach akoby oddeľovala do výrazo-

vo nesúmerateľných jednotiek. Kým expo-

novaná dychová sekcia (v minulosti takmer 

permanentne pranierovaná) excelovala en 

block, aj v náročných čiastkových sólach (vý-

borné, neomylné výkony „seniorov“, iskrivé 

brilancie trubkára, aj vehemencia bicistu...), 

sláčiky zneli mierne apaticky, akoby nezú-

častnene sledovali iskrami sršiaci ruský su-

jet púťového hrdinu. Klavírny part, ktorý sa 

v hudobnom toku zavše ponára do „prózy“ 

komplementárnych vôd, inokedy a častej-

šie sa vynára v dominantnej koncertatnej, 

priam imperatívnej pozícii, zapôsobil vďaka 

kreatívnemu vkladu Ladislava Fančoviča 

ako „uzmierovateľ“, ako premosťovacia páka 

dvoch mierne asynchrónne zmýšľajúcich 

jednotiek. Razantné, no miestami vlažne 

vyznievajúce gestá dirigenta neprebudili or-

chester v tomto vďačnom spektakulárnom 

hudobnom panoptiku k výkonu, ktorý by 

bezozvyšku potešil, uhasil smäd a naplnil 

očakávanie...

Ako-tak zdolávajúc „osemtisícovku“, 

v zá vere stáli orchester a dirigent čelom 

k vďačnému, muzikantsky prajnému terénu 

Brahmsovej 4. symfónie e mol op. 98. Naši 
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Ako sa vyvíjal orchester

Ďalší rodinný koncert cyklu Ako po-

čúvať hudbu, s témou Vývoj orches-

tra uviedla Slovenská filharmónia15. janu-

ára.

Slovo profesionálnej a ležérnej mode-

rátorky Jany Ďuriačovej dopĺňali krátke, 

vtipné ukážky sólovej hry jednotlivých ná-

strojov orchestra. Dramaturgia prihliadala na 

prirodzenú krátkodobú detskú pozornosť, 

pretože značnú časť publika tvorili práve tí 

najmenší. S veľkým záujmom sledovali zro-

zumiteľný výklad o vývoji orchestra demon-

štrovaný skladbami G. F. Händela (Triová 
sonáta F dur op. 5 č. 6 HWV 401), A. Vival-

diho (1. časť z Koncertu pre flautu piccolo 
a sláčikový orchester a mol RV 445), W. A. 

Mozarta (3. časť Divertimenta D dur KV 136 

a  Symfónie g mol KV 550), Ch. Gounoda 

(4. časť Malej symfónie pre dychové nástro-
je), P. Dukasa (Fanfáry z baletu La Péri), L. 

Bernsteina (Predohra k opere Candide) a R. 

Wagnera (Predohra k 3. dejstvu opery Lo-
hengrin). Orchester pod vedením dirigenta 

Larryho Newlanda hral senzitívne, jasne 

a intonačne čisto. Vyčítať možno ojedinelú 

asynchróniu sólovej flauty (Martina Ber-

nášková) a čembala vo Vivaldiho Koncerte, 
ako aj malé rytmické nepresnosti v Bernstei-

novi. Interpretácia Fanfár P. Dukasa bola pô-

sobivou energickou vzpruhou, apelujúcou 

najmä na detské emócie.

Tento didaktický cyklus (à la výchovný 

koncert) je neoceniteľnou súčasťou filhar-

monickej dramaturgie, škoda len, že pre-

bieha s takou „riedkou“ periodicitou. Pozi-

tívnym prekvapením bola takmer zaplnená 

sála Reduty, čo svedčí o záujme – (a tentokrát 

aj anglicky hovoriacich) návštevníkov o hu-

dobnú kultúru.

 Martina Konrádová �

symfonici, aj keď sa v ostatných rokoch 

značne regenerovali, majú tradíciou (... a zá-

sluhou Ľ. Rajtera...) pestovaný punc znalca 

brahmsovskej poetiky. Hudba 4. symfónie 

zapôsobila na organizmus orchestra očivid-

ne tonizujúco, z telesa bol odrazu iný, oveľa 

vnímavejší, reagujúcejší kompaktný celok, 

ktorý dýchal v rovnakých fázach, znel plas-

ticky, farebne, ochotne sa oddával lídrovmu 

inšpiratívnemu gestu. Po miernych „osty-

choch“ v prvej časti (Allegro non troppo) vý-

kon telesa gradoval, rozkvital do korektného, 

až hrejivého a pôsobivého celku.

Lýdia Dohnalová �

Veľkolepý Bruckner

Skladateľský odkaz Antona Brucknera 

zaujíma v dejinách európskeho sym-

fonizmu popredné a nezastupiteľné miesto. 

Napriek tomu je v programoch SF iba zried-

kavým hosťom. Napr. jeho 8. symfóniu c mol, 
ktorá odznela 2. a 3. februára v rámci cyklu 

Svetoví interpreti s dirigentom Gerdom 

Albrechtom u nás počuť asi tak v desať-

ročných intervaloch, iné Brucknerove sym-

fonické kreácie sa objavujú – ak vôbec – mož-

no ešte zriedkavejšie. Keď sa to v dávnejšej 

minulosti ešte dalo zdôvodniť tým, že expo-

nované dychové, najmä plechové nástroje 

boli slabým článkom orchestra, čoho som 

bol neraz svedkom, dnes to nenávratne pat-

rí minulosti. Mladí, dobre vyškolení dychári 

postupne nahradili zakladajúcich hráčov 

filharmónie, nové a kvalitnejšie nástroje tiež 

vylepšili úroveň zvuku, takže sláčikári sa mu-

sia činiť, aby držali krok. Paradoxné je, že čím 

novšie dychové nástroje, tým kvalitnejší zvuk, 

u sláčikových nástrojov je to práve naopak. 

Svojími rozmermi je Brucknerova 8. sym-
fónia „celovečerným“ dielom, teda jediným 

bodom programu. Keďže v časovej blízkosti 

boli v programoch SF aj symfónie Gustava 

Mahlera, poskytlo to vhodnú príležitosť na 

konfrontáciu, lebo dvojica Bruckner – Mah-

ler je akýmsi heslom, často skloňovaným pre 

vzájomnú príbuznosť hudby oboch majstrov, 

obdobne ako pred sto rokmi heslo Haydn – 

Mozart. V podstate to však neplatí. Spoločné 

majú iba to, že obaja pochádzajú z rakúsko 

– uhorského priestoru, tvorili v časovej blíz-

kosti, obaja skladali najmä symfónie kolosál-

nych rozmerov a pre „mamutie“ súbory s ex-

trémnym emotívnym nábojom. Ich hudobné 

myslenie, filozofické zázemie, svetonázoro-

vá orientácia, osobnostný naturel, mentalita, 

spôsob komponovania, atď. však nemajú nič 

spoločné a rezonujú v odlišných vrstvách 

ľudského povedomia. Brucknerovu hudob-

nú reč charakterizujú „mysteriózne tremolá, 

chorálové melódie, grandiózne gradácie na 

báze ostinata, sólové arabesky dychových 

nástrojov, fascinujúce fortissimá a ešte fas-

cinujúcejšie pianissimá“ (I. Javorský v texte 

programového bulletinu). Pridajme k tomu 

ešte veľké kontrapunktické umenie a inštru-

mentačné majstrovstvo, odvodené od orga-

novej registrácie.

Brucknerova 8. symfónia vznikla v ro-

koch 1884 – 1887, v čase najväčšieho roz-

machu tvorivých síl majstra. Zachovala sa 

v dvoch verziách. Priatelia Brucknera, najmä 

dirigenti Hermann Levi a Joseph Schalk i ďal-

ší, odmietli dielo v pôvodnom stave a ráznou 

energiou radili autorovi, aby vykonal ďaleko-

siahle zmeny a „opravy“, inštrumentačné re-

tuše, škrty a najmä zásahy do samej štruktúry 

diela. Brucknera to veľmi zasiahlo, zabrzdilo 

v rozbehu a sebadôvere. Napokon sa však 

podrobil psychickému nátlaku a s ťažkým 

srdcom vytvoril druhú verziu, ktorú zadal 

do tlače až v roku 1891. Táto podoba však 

paradoxne nereprezentuje poslednú vôľu 

autora, hoci ide o autograf. Uvedená situácia 

primäla Roberta Haasa k vytvoreniu tretej 

verzie kompozície v obetavom a zložitom 

úsilí, ktoré rešpektuje skladateľove intencie. 

V tejto podobe, ktorú nazval Originálna ver-
zia vyšla symfónia v roku 1939 tlačou.

Gerd Albrecht je špičkovým dirigentom, 

ktorý bol istý čas prvým zahraničným šéfom 

Českej filharmónie. Hneď po prvých taktoch 

bolo zrejmé, že dirigent je výraznou umelec-

kou osobnosťou a že Bruckner je „v dobrých 

rukách“. Jeho gesto je jasné, uvážené a spo-

ľahlivé. Veľkolepá architektonická výstavba 

i drobné detaily boli predvedené s nadhľa-

dom. Frázovanie a artikulácia boli plastické, 

transparentné, organizmus skladby riadne 

„dýchal“. V najlepšom svetle sa prezentovali 

dychové nástroje, také dôležité v štruktúre 

diela, vo vzácnej zvukovej rovnováhe jed-

notlivých sekcií medzi sebou a v spoloč-

nej súhre so sláčikovými nástrojmi. Všetko, 

každý zvrat, každá myšlienka je podrobne 

vybrúsená, lyrické úseky jemne vycizelova-

né. Subtílne a podrobne vypracovaná dy-

namická škála, od takmer nepočuteľného 

šepotu pianissima po dramatické burácajú-

ce fortissimá, vzrušujúce crescendá, patria 

k jeho dirigentskej „výzbroji“. Interpretácie 

v takejto zvukovej rovnováhe a dynamickej 
GERD ALBRECHT/Foto: SME – M. Cibulková

hz_03.indd   8 1. 3. 2006   12:59:21



9Hudobný život 3 / Koncerty

Koncertná sezóna Žilinčanov

Do roku 2006 vstúpil ŠKO Žilina 

novoročnými koncertmi, ktoré sa 

uskutočnili od 5. do 8. januára, tri v Dome 

umenia Fatra v Žiline a jeden v kine Máj vo 

Vrútkach. ŠKO pod taktovkou stáleho hos-

ťujúceho dirigenta Christiana Pollacka 

z Rakúska predviedol obľúbený Vivaldiho 

cyklus Štyri ročné obdobia, druhá polovica 

programu patrila tradične dynastii Straussov-

cov. Vivaldi odznel v podaní pedagogičky na 

Universität für Musik und darstellende Kunst 

vo Viedni Roswithy Randacherovej, ktorá 

patrí k skúseným komorným hudobníčkam 

s citom pre frázu, s technickou brilantnos-

ťou a rozsiahlou dynamickou škálou. Po 

pauze odzneli známe aj menej známe diela 

Johanna Straussa staršieho a jeho synov Jo-

hanna, Josepha a Eduarda. Na interpretácii 

bolo poznať, že táto hudba je žilinskému 

orchestru veľmi blízka, aj keď je skôr domé-

nou symfonických orchestrov. ŠKO Žilina už 

niekoľko rokov uskutočňuje pre Naxos roz-

siahly projekt nahrávky kompletnej tvorby 

Johanna Straussa st. (zatiaľ 8 CD) v dobovom 

obsadení, na ktorom sa dirigentsky podie-

ľajú Ernst Märzendorfer a Christian Pollack, 

medzinárodne uznávaní odborníci na jeho 

tvorbu. Straussovský program ŠKO uviedol 

aj na 3 koncertoch na „Johann Strauss Vater 

Festival“ vo Viedni v máji 2004. 

Druhým januárovým projektom bol kon-

cert v komornom cykle ŠKO 12. januára, 

na ktorom sa v Dome umenia Fatra v Žiline 

predstavil celovečerným recitálom renomo-

vaný slovenský klavirista Mikuláš Škuta. 

Predniesol pestrý program z diel troch storo-

čí – Sonátu D dur KV 576 od W. A. Mozarta, 

koncertnú etudu Waldesrauschen a Etudu 
č. 2 Es dur z cyklu Grandes études de Paga-
nini od F. Liszta, choreografickú poému La 
Valse M. Ravela, cyklus V hmlách od L. Janáč-

ka a 7. sonátu od S. Prokofieva. M. Škuta je 

skutočne zrelý klavirista, ktorý citlivo pracu-

je so zvukom nástroja, jeho klavír je neuve-

riteľne farebný a dynamický odstupňovaný. 

Napriek tomu, že má všetko dokonale pre-

myslené, výsledok pôsobí spontánne práve 

vďaka tomu, že „sa počúva“, nejde po efekte, 

po veľkých pianistických gestách, ale doslo-

va čaruje so zvukom. Tento koncert patril 

k najkvalitnejším hudobným zážitkom 32. 

sezóny ŠKO Žilina. 

18. januára sa v orchestrálnom abonent-

nom cykle opäť za dirigentský pult postavil 

belgický dirigent Herman Engels, s ktorým 

ŠKO spolupracuje už desiaty rok a uskutoč-

nil s ním viacero zaujímavých projektov na 

slovenských aj zahraničných pódiách, o. i. 

aj na prestížnom Flámskom festivale roku 

2002. Herman Engels prináša do ŠKO vždy 

objavnú dramaturgiu, viackrát i diela u nás 

málo známych flámskych autorov. Tentoraz 

odznela po prvýkrát v Žiline takmer nezná-

ma kantáta Elegischer Gesang pre miešaný 
zbor a sláčikový orchester op. 118 L. van 

Beethovena (Žilinský miešaný zbor) a Sym-
fónia č. 60 C dur „Il Distratto“ J. Haydna. 

Žilinský miešaný zbor, vedený skúseným 

zbormajstrom Štefanom Sedlickým, vystú-

pil aj v ďalšom Beethovenovom diele – Fan-
tázii c mol pre klavír, zbor a orchester op. 80. 

Sólový klavírny part spoľahlivo predviedla 

Talianka Tiziana Bianco. V druhej polovici 

odznela bravúrne predvedená pocta Mozar-

tovi k 250. výročiu narodenia – známa Sym-
fónia g mol KV 550. Po tomto koncerte ŠKO 

Koncerty ŠKO ŽilinaKoncerty ŠKO Žilina

šírke, bezprostrednosti a nástojčivosti, muzi-

kalite a štýlovej čistote u nás často nepočuť. 

„...vášne, nech by boli prudké alebo nie, 

nikdy nesmú budiť hnus, tak ani hudba v naj-

hroznejšej situácii nikdy nesmie urážať ucho, 

ale i vtedy ho musí očariť, slovom, musí zo-

stať vždy hudbou...“ (W. A. Mozart).

Gerd Albrecht neoživuje iba notový 

záznam, ale sprostredkuje myšlienky, dešif-

ruje to, čo je „za notami“, čo sa nedá graficky 

fixovať. Dôkladne má prečítanú hudobnú 

poetiku Antona Brucknera, s ktorou jeho 

vnútro korešponduje. Treba povedať i to, že 

sa vyskytli rôzne drobné chyby krásy, cel-

kový dojem z predvedenia však nenarušili. 

„Vermutovou kvapkou“ však bola návštev-

nosť. Na štvrtkovom koncerte som nedokázal 

odhadnúť, kde bol väčší počet prítomných 

– na pódiu či v hľadisku. Nový cyklus abo-

nentných koncertov F,G Svetoví interpreti 

nebol veľmi šťastným nápadom, najvhodnej-

šie by bolo, v budúcej sezóne ho zrušiť. Kon-

cert Gerda Albrechta by si zaslúžil plnú sieň 

v rámci overených tradičných cyklov.

Pavol Polák �

ŠKO ŽILINA./Foto : M. Kosec
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O hudobnej subkultúre

Pojem subkultúra v sociológii označu-

je kultúru vytváranú a prijímanú istou 

(najčastejšie sociálnou alebo vekovou) sku-

pinou obyvateľstva. Ak spojím dojmy z troch 

vokálnych koncertov, ktoré som v posled-

nom čase navštívil – koncert rakúskej pies-

ňovej tvorby (17. novembra), otvárací kon-

cert operných árií k Mozartovmu rok (12. 

januára), oba v Mozartovej sieni Pálfyho 

paláca, a valentínsky koncert operetných 

árií v Zichyho paláci (13. februára), môžem 

konštatovať, že v Bratislave popri hlavnom 

prúde hudobnej kultúry, reprezentovanom 

predovšetkým koncertnými cyklami Sloven-

skej filharmónie, existuje akási hudobná 

subkultúra so špecifickým okruhom náv-

števníkov a tvorcov. Spomínaný typ podujatí 

(kedysi sme ho označovali aj pojmom miest-

na kultúra) by sme mohli chápať ako prejav 

„pozitívnej diskriminácie“ voči dôchodcom 

(koncerty sú bez vstupného alebo len so 

symbolickým vstupným), hoci vekové zlože-

nie návštevníkov sa až tak radikálne neodli-

šuje od publika filharmonických koncertov. 

Rovnako špecifické je však aj „obsadenie“ 

účinkujúcich, ktoré tvoria najmä menej zná-

mi koncertní umelci v slobodnom povolaní, 

prípadne poslucháči či čerství absolventi 

umeleckého školstva. Pokiaľ ide o vokálnych 

umelcov z troch uvádzaných koncertov, ich 

úroveň bola viac než sporná...

Na prvom z nich rakúska sopranistka Ju-

dith Kopecky ako-tak obstála vo vokálnom 

výraze. K plnému úspechu jej však chýbala 

väčšia dynamická diferenciácia hudobných 

myšlienok a pri držaných tónoch sa prejavova-

li vážne technické nedostatky. Jednoznačnou 

prednosťou podujatia bola jeho dramaturgia 

(piesne A. Zemlinského, E. W. Korngolda, E. 

Welesza a W. Urbancica). Výkony poslucháčov 

VŠMU na druhom koncerte zniesli skôr krité-

riá školskej besiedky. Ak sopranistka K. Krč-

márová nedokázala zvládnuť niektoré frázy 

v árii Donny Elvíry z Dona Giovanniho, tak 

ich jednoducho nedospievala, hlasový prejav 

basistu R. Uhlára zasa vyznieval priveľmi na-

turálne a neškolene. Napokon pri interpretá-

cii operiet na treťom podujatí istá interpretač-

ná rutina, (ale priveľmi ostrý tón) sopranistky 

J. Jamriškovej ako-tak zachraňovala celkový 

dojem, pretože výkon tenoristu J. Ivaška bol 

jednoducho nehodnotiteľný. Ťažko však mož-

no žiadať od týchto umelcov kvalitnú interpre-

táciu operety, keď ju (s výnimkou Ľ. Ludhu).

nedokážu kvalitne odspievať ani interpreti 

oboch premiér Veselej vdovy v opere SND. Aj 

publikum tohto koncertu (podobne ako pred-

chádzajúcich) bolo veľmi vďačné, lebo zánik 

spevohry NS s jeho negatívnym dopadom je 

stále citeľný. Pokiaľ by organizátori však tro-

cha pritvrdili kritériá pri výbere umelcov, aj 

tieto koncerty by mohli byť vhodným doplne-

ním ponuky v našom hlavnom meste. 

Štefan Altán �

odcestoval ešte na dva koncerty do Antverp 

a Turnhoutu (20. a 21. januára), kde okrem 

spomínaných diel uviedol aj fragment ne-

známeho hobojového koncertu F dur Ludwi-

ga van Beethovena v podaní skvelého belgic-

kého hobojistu Pieta van Bockstala.

Posledný januárový týždeň patril obľú-

beným fašiangovým orchestrálnym koncer-

tom, ktoré dirigoval ďalší Belgičan, Bartho-

lomeus Henri Van de Velde, šéfdirigent 

a umelecký riaditeľ Charlemagne Chamber 

Orchestra v Bruseli. 26. a 27. januára od-

zneli na pódiu Domu umenia Fatra známe 

operetné predohry Orfeus v podsvetí J. Of-

fenbacha a Ľahká kavaléria F. von Suppé-

ho, ďalej Mantovaniho Serenata d´amore, 

orchestrálna suita Sophisticated Ladies D. El-

lingtona, Rapsódia v modrom G. Gershwina 

(sólový part Elena Letňanová), ako aj suity 

z muzikálov The Sound of Music R. Rodgersa, 

Fantóm opery A. Lloyda Webbera a na záver 

West Side Story L. Bernsteina. ŠKO obohate-

ný o hráčov iných slovenských orchestrov 

a Big bandu žilinského konzervatória odvie-

dol veľmi dobrý výkon, vyslúžil si „standing 

ovations“ a zahral niekoľko prídavkov.

Štart do nového roku naznačil aj drama-

turgické smerovanie ŠKO v roku 2006, ktoré 

zohľadňuje hlavne Rok slovenskej hudby 

a 250. výročie narodenia W. A. Mozarta, naj-

hrávanejšieho autora v histórii ŠKO.

K Roku slovenskej hudby uvedie ŠKO Ži-

lina doma aj v zahraničí rad slovenských or-

chestrálnych diel, z toho viaceré v  premiére. 

Sú to: Rituál pre komorný orchester od Ivana 

Buffu (9. februára Žilina, 12. februára Aspek-

te Salzburg), Spomienky od Jána Cikkera 

(16. februára. Dom umenia Zlín, 17. februá-

ra Žilina), Shadow Scale od Ľubice Salamon 

Čekovskej (2. marca Žilina, 10. až 12. marca 

turné vo Francúzsku), Musica slovaca od 

Ilju Zeljenku (4. mája Ansbach, SRN), Allegro 
sinfonico od Ľudovíta Rajtera (7. septembra 

Žilina), Šesť kusov pre orchester od Andreja 

Šebana (23. a 24. novembra Žilina), Concerto 
grosso od Vladimíra Godára (19. októbra Ži-

lina, 15. decembra Invalidovňa Paríž), Piano 
Concerto od Ľubice Čekovskej (15. decem-

bra Invalidovňa Paríž). Objednané sú aj diela 

u Jozefa Kolkoviča a Petra Breinera.

Okrem toho uvedie ŠKO 2. novembra 

autorský večer Ľubice Čekovskej (Fractal, 
Piano Concerto, Fragment and Elegies) v 

Cornway Hall v Londýne. Na domácom pó-

diu usporiada ŠKO 9. novembra aj hosťujúce 

predstavenie opery Martin Luther od Víťa-

zoslava Kubičku. Slovenskú hudbu počas 

roka 2006 uvedú aj komorné súbory ŠKO, 

Suchoňova Serenáda op. 5 odznie v podaní 

Suchoňovho kvinteta (J. Figura, J. Kováčik, B. 

Bieniková, Š. Ladovský a J. Mazán) aj na zá-

jazde vo Francúzsku.

Okrem spomenutých koncertov usku-

toční ŠKO Žilina v roku 2006 ešte niekoľko 

zahraničných vystúpení v Belgicku, Nemec-

ku, Holandsku, Španielsku, Švajčiarsku, ako 

aj na prestížnom festivale Wienerfestwochen 

(9. júna, Musikverein vo Viedni).

Elena Filippi �

BARTHOLOMEUS 
HENRI VAN DE 

VELDE/Foto archív

ENGELS HERMAN/Foto archív MIKULÁŠ ŠKUTA/Foto archív
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Ďalší Fančovič pri klavíri...

Na koncerte 29. januára sa v Mirba-

chu predstavil Peter Fančovič, vla-

ňajší absolvent Konzervatória v Bratislave 

z triedy P. Čermana, v súčasnosti poslucháč 

Mariána Lapšanského na AMU, mladší brat 

už známeho, osvedčeného Ladislava.

Tohtoročné jubileum W. A. Mozarta zrej-

me ovplyvnilo zaradenie Sonáty č. 9 D dur KV 
311 do jeho programu. Mladý interpret v nej 

potvrdil kvalitné pedagogické vedenie nielen 

na priezračnosti dynamicky naliehavejších pa-

sáží, ale aj po stránke artikulačnej. Nedokázal 

však dostatočne čeliť pokušeniu v prísnom 

klasickom štýle uplatniť svoj iskrivý a mla-

distvý temperament. Najmä v pohyblivejších 

úsekoch sa nevyhol zrýchľovaniu. Spevnosť 

mozartovských línií mu však bola bližšia. 

Druhý, rozsiahlejší blok bol zameraný 

na tvorbu Chopina, ktorého hrá Fančovič 

s nemalou dávkou fantázie i stavebného roz-

myslu. Na Chopinovi klavirista dokázal, že si 

osvojil viaceré zložky pianistického remes-

la, najmä nezlyhávajúcu techniku, od ktorej 

sa odvíjala aj voľba temp a ktorá pomáhala 

zvládnuť výkon po každej stránke. Poslu-

cháč Fančovičovej interpretácie aj napriek 

výbušnosti – nie rudimentárnej, ale mladíc-

kej, adekvátnej jeho veku – však nemá pocit 

exhibicionizmu, skôr radosti z opájania sa 

naliehavosťou hudby. Sleduje, ako tvaruje 

a vyzdvihuje príslušný tematický materiál 

a to bez ohľadu na komplikovanosť sprie-

vodných figúr či postupov. Zdôrazniť vedú-

cu tému, prácu s motívmi bez ohľadu na jej 

výskyt v hlasoch je preňho conditio sine qua 
non. Rovnako zaujal aj v citovo exponovanej, 

elegantnej, jemnejšími odtieňmi hýriacej Ba-
lade č. 3 As dur op. 47. Heroické Nokturno c 
mol op. 48 č. 1 takisto neprinieslo problém 

pre jeho výrazový arzenál, pričom napriek 

náročným sprievodným líniám dokázal viesť 

spevnú tému. Fančovičovej hre a naturelu 

nemožno uprieť introvertnosť. Skôr však 

vzbudzuje dojem, že pedagogické vedenie 

pri krotení jeho temperamentu ju do istej 

miery potlačilo a hrá viac „objektivsticky“ 

než je schopný. Problém, na ktorý by sa mal 

snáď perspektívne zamerať, je uplatnenie 

svojho cítenia v umeleckom prejave. 

Záverečná Sonáta č. 3 op. 58 h mol budila 

dojem s istým odstupom tvorenej naliehavos-

ti a kantability. Zaujalo stavebné prepojenie 

úsekov a schopnosť návratu do tempového 

kontúrovania úsekov. Vyzdvihnúť treba aj 

pôvabnú ľahkosť Scherza a najmä energický 

spád vo Finale, ktoré dokáže v závratnom 

tempe a pritom technicky správne „odpáliť“ 

málokto. Priebeh tlmili agogické zdržiavania 

na vhodných miestach a potom návrat do vý-

chodiskového tempa.

Vladimír Čížik �

Mirbachovské matinéMirbachovské matiné

Predpoludnie s gitarou

Prvý februárový koncert (5. februá-

ra) v Mirbachu bol venovaný gitarovej 

hudbe, ktorá zaznela v podaní Terézie Ba-

lážovej. Publikum v neobvykle preplnenej 

sále (vrátane detí) so zanietením vychutná-

valo nedeľné hudobné predpoludnie a to aj 

vzhľadom na fakt, že program okrem úvod-

nej skladby tvorili poslucháčsky náročnejšie 

cyklické diela 20. storočia. Popri hodnotnom 

interpretačnom výkone to bolo vďaka vý-

bornej dramaturgii koncertu, ktorá vsadila 

na „esá“ latinsko-americkej hudby – Lea Brou-

wera, Manuela Maria Ponceho ako aj na jed-

ného z najvýznamnejších žijúcich gitarových 

skladateľov Dušana Bogdanovića, v druhej 

časti koncertu ponúkla zvukové oživenie gi-

tary zaradením koncertantných diel, orches-

ter v tomto prípade nahradil klavír.

„Zahrievacie“ Andante s polonézou od 

francúzskeho romantika Napoleona Coste-

ho bolo príjemným intímnym „vyladením“ 

do gitarového sveta, a to najmä pre vrúcny, 

nosný a uchu lahodiaci tón interpretky, bo-

hatý na alikvotné tóny. Invenčné a živé die-

lo vyniklo v jej hre vďaka spojeniu spevnej 

melodickej linky s pokojným, jasne člene-

ným sprievodom. Nasledovala štvorčasťová 

Jazz Sonata od Dušana Bogdanovića z roku 

1982. Popularitu tohto diela dokumentuje 

aj to, že bolo buď celé, prípadne jeho časť, 

nahrané na siedmich zvukových nosičoch. 

(Na jednom z nich, z roku 2003, bol jedným 

z Bogdanovićových spoluhráčov legendárny 

jazzový kontrabasista Charlie Haden a ďal-

šie, vydané v roku 1999, produkoval Lee 

Townsend, ktorý sa podpísal pod albumy ta-

kých jazzových veličín akými sú gitaristi Pat 

Metheny či John Scoffield!) Podmanivé témy 

v 5/4 takte prvej časti Allegro, non troppo 
molto ritmico vystriedalo nostalgické Len-
to, ktoré vzhľadom na žánru zodpovedajúci 

„feeling“, kvalitný tón a výbornú akustiku, 

umožňujúcu legátové spájanie gitarových tó-

nov, miestami evokovalo melancholickú po-

lohu elektrickej gitary jazzmana Wolfganga 

Muthspiela. Tretia časť Andante zaujala efekt-

nými zmenami nálady a tempa. Interpretka 

tu ukázala veľký cit pre okamžité a výstižné 

vyjadrenie atmosféry jednotlivých kontrastu-

júcich dielov.

Po sólovej časti koncertu prišli na rad Tri 
koncertantné tance od Kubánca Lea Brou-

wera, skomponované pre gitaru a sláčikový 

orchester. Vypočuli sme si ich v úprave pre 

gitaru s klavírnym sprievodom Karin Re-

mencovej. Toto rané autorovo dielo, kto-

ré  vychádza z folklórnych koreňov, zaznelo 

veľmi sviežo, temperamentne až zemito, bez 

zbytočných „akademizmov“. Vynikla najmä 

znamenitá súhra a vynikajúce rytmické cíte-

nie oboch interpretiek. Na záver predviedli 

Concierto del Sur mexického skladateľa Ma-

nuela Maria Ponceho (je to zrejme prvý gita-

rový koncert 20. storočia, keďže autor si prvé 

náčrty zaznamenal v roku 1926). Kompozí-

cia vychádza z troch hlavných inšpiračných 

zdrojov. Prvým je vplyv španielskeho flamen-

ka (Concierto del Sur v preklade znamená 

Koncert z juhu), a to najmä v oblasti harmó-

nie, rytmu a v častom využívaní gitarovej 

techniky rasgueado, typickej pre flamenco. 

Balážová správnym timingom a razanciou 

hry rasgueada, ale aj rytmickou pregnantnos-

ťou a metrickými akcentmi umocnila zážitok 

z plynulého toku rytmicky bohatej hudby. 

Keďže mala v tomto smere výnimočnú part-

nerku v osobe Karin Remencovej, úseky, kde 

gitara prevezme sprievodnú funkciu pôsobi-

li vyvážene a kompaktne. Druhým inšpirač-

ným zdrojom koncertu je mexická ľudová 

hudba, a to hlavne jej melodika a rytmus. 

Tento vplyv bol evidentný v tretej záverečnej 

časti Allegro moderato e festivo. Jedinečnosť 

španielskej a mexickej tradície sa v koncerte 

spája s prvkami neoklasicizmu. 

Na záver by som sa rada vrátila k diplo-

movému koncertu gitaristky Balážovej. V pa-

mäti mi zostalo jej prílišné sústredenie sa na 

sonoristickú vrstvu s dôrazom na detailné 

riešenie lokálnych dynamických, farebných 

a artikulačných otázok a menej pozornosti 

venovanej formálnej výstavbe. Recenzova-

ným výkonom preukázala obrovský posun 

vpred popretím vyššieuvedenej pripomien-

ky a spolu s Karin Remencovou pripravila 

zrelý umelecký výkon, ktorý znesie tie naj-

prísnejšie kritériá. 

Ela Vaculová �

TERÉZIA BALÁŽOVÁ/Foto: archív
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Slovenské triá

Na koncerte z tvorby slovenských skla-

dateľov 12. februára v Mirbachu bolo 

interpretačne angažované klavírne trio 

Istropolis. Stálymi členkami dámskeho an-

sámblu sú klaviristka Katarína Brejková, 

huslistka Melánia Lipková a violončelistka 

Katarína Zajacová. V programe sa tu stretli 

– s výnimkou úvodného J. L. Bellu – opusy 

dnešnej (už) strednej generácie autorov. 

Spoločným menovateľom diel, uvedených 

na matiné (s istou toleranciou aj vrátane Bel-

lu), by mohlo byť vyjadrenie lyricky medi-

tatívnych, nostalgických náladových polôh, 

samozrejme, s nevyhnutnými dramatickými 

kontrastmi.

V porovnaní s ostatnými skladbami vy-

znela Bellova Elégia pomerne optimistic-

ky. Spevné témy, plné romantického vzletu 

i vzrušenejšie polohy akoby odzrkadľovali 

melancholicko-idylickú atmosféru poslednej 

tretiny 19. storočia. Interpretky stvárnili opus 

spevne, vrúcne, plnokrvne, zreteľne a rovna-

ko možno hodnotiť aj ich ďalšie výkony.

Podľa informácií z bulletinu súvisí vznik 

Hymnu pre zabudnutých (1984) od Martina 

Burlasa so spoločenskou atmosférou 80. ro-

kov minulého storočia a s výrazne kritickým 

ohlasom na smerovanie jeho vtedajšej tvorby. 

Výraz diela inklinuje k akejsi bezvýchodisko-

vosti, navodenej hlbokými basmi v klavíri, 

nad ktorými sa rozvíja spolupráca sláčikov 

a diskantu v klávesovom nástroji. Zvukový 

prúd tu prerušujú generálne pauzy, pričom 

ich použitie plní aj stavebnú funkciu. Mono-

tónnosť klavírneho ostináta asociuje akoby 

zbytočné pokusy o vymanenie sa z bezú-

tešnosti. Úryvky tónových zoskupení (kvázi 

motívy), zdá sa, symbolizujú boj autora so 

sebou samým, na druhej strane s okolím. 

Skladateľova revolta postupne slabne (napr. 

v dynamickom priebehu) a záver môže aso-

ciovať rezignáciu. 

Jozef Kolkovič sa v Mirbachu dočkal za-

slúženej premiéry svojej Nostalgie (2002). 

Hlboké polohy tu tvoria základ rozvíjania 

línií, ktoré sa deje zmenami intervalov, naras-

taním a uvoľňovaním dynamického priebe-

hu vrátane stupňovania vzrušenia drsnými 

vstupmi jednotlivých nástrojov (v klavírnom 

parte občasnými clustrami), striedaním sólo-

vých a tutti úsekov a vrcholí generálnou pau-

zou. Nasleduje exponovanie motívov v sláči-

koch v dynamických oblúkoch, ktoré možno 

pokladať za určitú snahu o optimistickejšie 

vyznenie.

V nasledujúcom opuse Emmeleia sa 

Vladimír Godár v duchu Platónovho trie-

denia inšpiroval gréckym tancom, ktorého 

upokojujúci charakter dosahuje aj dlhým 

doznievaním tónov. Klavír exponuje tonálne 

orientovaný motivický materiál, s evolučný-

mi spracovaniami, postupne doň zapájajú-

cich zvyšné nástroje. Plynulo sa rozvíjajúcu 

plochu preruší náhle sforzato. Po generálnej 

pauze nasleduje upokojujúci prúd hudby 

a na proporčne správnom mieste zaznieva 

uspokojivý záver. Verzia kompozície určená 

obsadeniu klavírneho tria mala slovenskú 

premiéru.

V záverečnom Godárovom nokturne 

Talizman sme sa stretli s princípom ostinát-

neho pulzovania s dynamickým vlnením, na-

vodzujúcim skôr pokojnú atmosféru. Kom-

pozične zaujímavo sú prepracované party 

sláčikov, doznievanie tónov má však impre-

sionistický charakter à la Debussy. Idylickú 

polohu kontrastne vystrieda náhle drsné 

tremolo ako úvod k tutti nástrojov s pozoru-

hodnými synkopickými vstupmi. Proporčne 

sa však tento úsek zdal byť pridlhý. Prerušu-

jú ho pauzy, či náznaky známych tém (o. i. 

Čajkovskij). Ako účinný kontrast využíva Go-

dár aj striedanie farieb sláčikov a klavíra. Po 

gradácii prichádza uvoľnenie, upustenie od 

drsných postupov a smerovanie k jemnejšie-

mu tvarovaniu línie. Provokatívne zaujímavý 

je záver (nemožno ho pokladať za kodu), 

kvázi nedokončená harmonická kadencia 

na dominante, zrejme schválne naťahovaná, 

no nerozvinutá, preto skladba „odchádza“ 

akoby do stratena.

Vladimír Čížik �

Na sklonku minulého roku si pripo-

menul na slávnostnom koncerte 25. 

výročie aktívnej činnosti orchester HARMÓ-

NIA z Bratislavy, neprofesionálne hudobné 

teleso, ktoré združuje mladých hudobníkov 

od 11 do 25 rokov, väčšinou z radov žiakov 

ZUŠ, študentov konzervatórií, resp. vyso-

koškolákov. Harmónia ako ojedinelé teleso 

svojho druhu na Slovensku priberá ku kme-

ňovej sláčikovej sekcii aj hráčov na dychové 

a bicie nástroje, čím rozširuje svoj repertoár 

až ku skladbám symfonického charakteru. 

Orchester založila a vedie Oľga Podstav-

ková, od roku 1995 spolupracuje s ňou di-

rigent Jindřich Drmola. Vďaka ich zanie-

tenej a obetavej práci si orchester mladých 

hudobníkov udržiava napriek prirodzenej 

obmene členstva kultivovanú interpretačnú 

úroveň, čo mu za uplynulé roky prinieslo 

úspechy na festivaloch doma (Divertimen-

to musicale v Spišskej Novej Vsi roku 1993, 

taktiež v rámci Týždňa novej slovenskej hud-

by), prvé ceny na zahraničných podujatiach 

(Svetový festival detských a mládežníckych 

orchestrov v belgickom Neerpelte v rokoch 

1993, 1995, 2001, 2005; festival v Prahe a Kar-

lových Varoch). Dobré meno slovenského 

interpretačného umenia vo svojej kategórii 

a nachádzanie užitočných kontaktov so za-

hraničnými partnermi šírila HARMÓNIA aj 

na výmenných zájazdoch v Španielsku, Bel-

gicku a Maďarsku.

 Jubilejný koncert 27. novembra v Zr-

kadlovej sieni Primaciálneho paláca za-

čal slávnostne, udelením medaily Daniela 

Georga Licharda – najvyšším ocenením 

Národného osvetového centra za šírenie 

slovenského kultúrneho dedičstva doma 

a v zahraničí. Potom už zneli pod strieda-

vým vedením oboch dirigentov tóny hudby: 

Hände lova Sarabanda, časti z Bachovho 

Koncertu d mol pre dvoje huslí a orchester 
(so sólistkami J. Zacharovou a J. Grego-

vou), Telemannovho Koncertu a mol pre 

dve flauty (V. Sonnenscheinová, E. Kapi-

táňová), violončelového Koncertu c mol J. 

Ch. Bacha (T. Kardoš), Symfónie J. V. Stami-

ca, Pachelbelov Canon, Andante festivo J Si-

belia a Meditácia od J. E. Masseneta (sólistka 

Z. Jurčacková). Orchester predstavil aj časť 

svojho repertoáru zostaveného z tvorby 20. 

storočia – temperamentný Black bottom B. 

Martinů, vtipnú Suite of the Day americkej 

skladateľky H. Burgyone, nechýbali ani diela 

slovenských skladateľov: výber z cyklu Be-
atles Concerto grosso III od P. Breinera, Zel-

jenkova Musica slovaca (sólistka E. Drmo-

lová) a na záver skladba Ouvertura piccola 

od I. Dibáka, písaná priamo pre Harmóniu. 

Oduševnený výkon detí, schopnosť dirigen-

tov citlivo viesť mladých zverencov, zvuková 

vyrovnanosť, zmysel pre kontrasty a mladíc-

ka energia prýštiaca z hry (z jubilejného kon-

certu pripravilo teleso CD nahrávku) boli 

tým najlepším svedectvom zmysluplnosti 

cesty, ktorou sa orchester Harmónia uberá 

a zabezpečuje mu sľubnú perspektívu.

Ľubomír Chalupka �

Jubilejný koncert orchestra HARMÓNIA
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Plánovanie o soozvukovom „spojenec-

tve“ sa datuje od jesene 2002, už o rok 

bolo združenie zaregistrované a odvtedy 

uskutočnilo sériu podujatí koncertného či 

seminárového charakteru. Členstvo autorov 

aj interpretov v rozumne stanovenom veko-

vom limite do 35 rokov dáva možnosť kon-

tinuitného omladzovania, ako akési perpe-

tuum mobile „mladosti“ v chráme súčasnej 

hudby. V tomto združení sa zrejme nikto 

nedočká penzie... 

SOOZVUK priťahuje pozornosť publi-

ka umeleckou radiáciou a vysiela pozitív-

ne signály akcieschopným hudobníkom. 

Svoj pomocné organizovanie koncertných 

príležitostí motivuje členov komponovať 

a ponúkať vždy nové skladby v podaní mla-

dých interpretov. Pozoruhodný je ponukový 

list skladieb členov združenia – zoznam diel 

vhodných na koncertné uvádzanie by už sám 

osebe postačil na malý festival. V roku 2004 

uskutočnili 25 podujatí, koncertov, ale aj dis-

kusných stretnutí k aktuálnym problémom 

hudobného života, vrátane rozhlasových 

koncertov. V roku 2005 bolo podujatí trochu 

menej (12), z toho Slovenský rozhlas vysielal 

7 relácií Štúdio mladých, aj roku 2006 plánuje 

združenie na každý mesiac jedno podujatie.

Koncerty SOOZVUK-u však mávajú na-

priek generačnej spriaznenosti oveľa širší 

záber, lebo iniciujú vstup do interného la-

boratória slovenským a zahraničným sklada-

teľom starších vekových „levelov“ ako prvý 

predpoklad nutnej umeleckej konfrontácie 

a zároveň jeden z proklamovaných integrač-

ných cieľov. Takto koncipovaných koncertov 

by sme v 3-ročnej existencii našli veľa. Aj keď 

tu nie je priestor na podrobné hodnotenie, 

uvediem aspoň jeden príklad za všetky.

V duchu generačného priateľstva sa nie-

sol napríklad aj jeden z prvých januárových 

koncertov (18. januára) v spolupráci so 

Slovenským rozhlasom, programom Štúdio 

mladých. Dramaturgiu koncertu som dešif-

rovala ako prezentáciu tvorby jubilujúce-

ho skladateľa, pedagóga Vladimíra Bokesa 

(VŠMU), a jeho troch študentov kompozí-

cie, zakladajúcich členov združenia – Lucie 

Papanetzovej, Mariána Lejavu a Boška Mi-

lakoviča – zároveň najaktívnejšieho sklada-

teľského jadra SOOZVUK-u. Tri Bokesove 

skladby tvorili kostru koncertu, dominovala 

komorná tvorba z rokov spoločenskej into-

lerancie voči jeho osobe (1981-1985), ale aj 

novšej (1995), popri kompozičných novin-

kách jeho študentov, tvoriacich dnes v nepo-

rovnateľných podmienkach. Vzhľadom na 

rozličné zvukové východiská všetkých skla-

dieb ich spojila personifikovaná znakovosť 

prístupu k hudobnému materiálu, prevažne 

voľná tonalita, poriadna hrsť dobrých nápa-

dov a výrazová premenlivosť. Je príznačné, 

že rozdielne dobové reálie akoby sa vytratili? 

Ďalšie spojivá: v dvoch skladbách ako inšpi-

rácia poslúžilo priezvisko  famílie Albrech-

tovcov. Vladimír Bokes je autorom skladby 

Albrechtovská suita a Boško Milakovič napí-

sal Al/la/brechtovskú suitu. Hold Albrechto-

vi sa v Bokesovej klavírnej skladbe prejavil 

ako minuciózna práca v tradičných formách 

suity, s dôrazom na neobvyklé kontrasty na 

báze dôslednej motivickej práce. Každá časť 

Albrechtovskej suity má svoju poetiku. V ma-

ximálnom kontraste s predošlým hudobným 

dianím vytvorili aj vďaka skvelej interpretácii 

Ivana Buffu čarovný svet miniatúr, dokonca 

s prvkami vtipu a sarkazmu. V tejto suite nič 

nebolo náhodou. Dielo by malo inšpirovať aj 

ďalších klaviristov k náklonnosti voči sedem-

minútovej „suitičke“, ktorá vôbec nie je ľah-

ká. Boško Milakovič uprednostnil v klavírnej 

Al/la/brechtovskej suite rébusové prešmyčky 

v názve častí. (Možno nás chcel upozorniť aj 

na divadelný princíp „à  la brecht“.) Graficky 

skrytý „drumming“ v slove Prelúdium, a „e-

cho“ v slove Menuete mu umožnil podľa tejto 

krížovky vytvoriť hudbu na pomedzí kláves 

a strún, kontrast klávesovej tradície s echom 

preparovanej sonoristiky. Skladba prebie-

hala v dvoch zvukových úrovniach, presne 

podľa názvu, v čom sa ideálne našiel Ivan 

Šiller. Tri skice pre violončelo od Lucie Pa-

panetzovej boli jediným sláčikovým zvukom 

na koncerte. Výborný bol v nich Andrej Gál. 

L. Papanetzová s trpezlivou hľadačskou váš-

ňou potvrdzuje tradíciu tonálnej hudby, ale 

zároveň posúva hranice možností tonálneho, 

aj možností violončela vo forme a dynamic-

kom priestore. Naliehavá tretia skica pouká-

zala na autorkinu snahu skúmať štylistické 

možnosti melódie a zvuku tretej sláčikovej 

farby. Ani v ostatných dielach nebola núdza 

o vtipné slovné hračky v názvoch. Marián 

Lejava v skladbe Mo/o/nical/l/ – rituál vzdal 

hold vynikajúcej flautistke Monike Štreito-

vej, už dlhé roky inšpirujúco pôsobiacej na 

slovenskej scéne aj ako skvelá premiérová 

interpretka. Pohral sa nielen s motívom ri-

tuálu, zvukovými osobitosťami flauty a ľud-

ského dychu, ale aj s poslucháčom. Lejavove 

formovo voľne plynúce skladby majú schop-

nosť oživiť v hudobnej pamäti ničím neohra-

ničenú fantáziu. V názve je ukrytý aj slovný 

základ „moon“ mesiac. Obklopení „náme-

sačnou“ hudbou s napätím čakáme, čo bude 

ďalej, lebo každý úsek je niečím ozvláštnený 

a dotýka sa aj lyrickej struny v našej duši. M. 

Štreitová sa vyskytovala aj v Bokesovom diele 

Capriccio pre flautu a klavír (s vynikajúcou 

klaviristkou Andreou Mudroňovou) a záve-

rečnej skladbe: ...remembering to ... pre flau-

tu, klarinet, akordeón a klavír op. 78. (+ Mi-

lan Osadský, Jozef Eliáš, dirigoval Ma rián 

Lejava). Obe skladby s flautovým partom by 

mohli tvoriť pár, Capriccio ako pokračovanie 

a výrazové opozitum k ...remembering to..., aj 

keď skladba vznikla o 14 rokov skôr. Capric-
cio ma zaujalo výstavbou témy s charakteris-

tickým intervalovým skokom v závere, hek-

tickým priebehom a dvomi odstupňovanými 

gradačnými vrcholmi, na Bokesom presne 

vyrátanom mieste, ako aj spôsobom, ako sa 

autor „vytratil“ z Capriccia, a nechal ho „odísť“ 

podľa vnútorných pravidiel vytvorenej hud-

by. V kontexte bokesovskej klavírnej sadzby 

v tejto skladbe pôsobili záverečné výrazne to-

nizujúce akordické pasáže ako štýlová „upo-

mienka“. Kým Capriccio predstavuje zrelú 

štúdiu o súdržnosti hudobnej témy i celku 

napriek prerývanému priebehu myšlienky, 

kvarteto „...remembering to...“ pripomenulo, 

akým dôležitým je pre vyjadrenie autorského 

zámeru nezvyklá voľba nástrojov, v tomto prí-

pade flauta, klarinet, akordeón a klavír. Ak je 

primárnou vlastnosťou nástroja pôsobenie vo 

vymedzenom farebnom spektre a schopnosť 

prelínať sa s inými subjektmi v dlhých súzvu-

koch, potom táto skladba dostala do vienka 

zvláštne znejúce dlhé harmonické štruktúry. 

Je to expresívna spomienka na 80. roky, začí-

najúca akýmsi signálnym motívom.

Prezentácia súčasnej tvorby v jedno a viac-

-generačnom záprahu na koncertných podu-

jatiach Občianskeho združenia SOOZVUK 

má nepochybne svoje limity. Sú dané jednak 

orientáciou tohto subjektu, ďalej osobnými 

ambíciami členov združenia a voľne pristu-

pujúcich hostí, skladateľov aj interpretov, ako 

aj potrebami hudobného prostredia, do kto-

rého sa ich koncertná činnosť infiltruje. Na 

Slovensku sa už v posledných dvoch desať-

ročiach odohrali podobné scenáre, väčšinou 

viazané na interpretačný potenciál umelec-

kého súboru, alebo festivalovej platformy. Je 

veľmi poučné sledovať „opusotvornú“ dostre-

divú silu takýchto hudobných spoločenstiev. 

V prvej fáze ponúkajú expanzívny priestor 

autorským výzvam a interpretačným projek-

tom. V perióde stabilizácie umožňujú členom 

obzrieť sa, prípadne nájsť si nový subjekt pre 

vlastný rozvoj. Bodaj by sa takýchto hudob-

ných „buniek“ našlo v slovenskej hudbe osla-

vujúcej svoj „ROK“ čo najviac. 
Melánia Puškášová �

Zvuky zo SOOZVUK-u
Jedným z najpodnetnejších prínosov do koncertného života na Slovensku po prelome storočí bol vstup Občianskeho 
združenia SOOZVUK do inštitucionalizovaného koncertného organizmu. Nepočetné združenie mladých komponujúcich 
mužov a žien „jednej generácie“ a záujemcov o súčasné hudobné umenie napriek zdanlivo neprajným okolnostiam 
šikovne zaplnilo medzierky uprostred činnosti iných agentúr. Stačilo zopár sezón na to, aby sme dnes mohli SOOZVUK 
registrovať ako ďalšiu tvorivú platformu uvádzania nových opusov v tra- aj netradičných súvislostiach.
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Januárová premiéra v Balete SND mala 

– rovnako ako po minulé roky – sláv-

nostný charakter. Už jedenástykrát na nej 

udeľovali prestížne ceny Philip Morris – Kvet 

Baletu. K jedinečnej atmosfére večera 20. ja-

nuára prispela aj premiéra baletu Sen noci 
svätojánskej Petra Zagara, ako prvý príspe-

vok k Roku slovenskej hudby.

Svätojánske ohne, blikajúce v ten večer 

okolo Historickej budovy SND signalizovali, 

že už aj naše baletné javisko poctila presláve-

ná Shakespearova komédia.

Od premiéry prvého baletu na hudbu 

Tibora Andrašovana Orfeus a Eurydika 
roku 1948 vzniklo žalostne málo pôvodných 

baletných diel. Pátrať po osudoch ich insce-

novania nemá zmysel, lebo takmer nikdy ne-

prekročili hranice Slovenska. Odozvy kritiky 

na dve novšie diela módneho muzikálového 

skladateľa Henricha Leška (Spartakus, Ca-
ligula), predvedené v Balete SND po roku 

2000,neboli práve najpriaznivejšie. A tak 

nový balet Petra Zagara, autora hudby k nie-

koľkým úspešným tanečným projektom, 

ktoré u nás uviedla najmä Zuzana Hájková 

a vo svete napríklad známa americká cho-

reografka Elisa Monteová, prirodzene vzbu-

dil veľké očakávanie. V kontexte doterajšej 

baletnej tvorby obstál Zagar obstojne, no 

v porovnaní s jeho doterajšou tvorbou bol 

až prekvapivo tradičný. Akoby chcel hudbu 

doslova „obliecť do fraku“, je klasicky uhla-

dená, málo progresívna a prekvapivá. 

V naštudovaní dirigenta Rastislava Štúra 

jej však každopádne nechýba iskra, je melodic-

ky svieža, plná emócii, vo veľkej miere využí-

vajúca kontrast a gradáciu, v každom zmysle 

dominantná. Niekedy sa zdá, že práve ona drží 

celé dielo pokope. Vášeň a čaro, také podstat-

né pre najkratšiu noc v roku, na predstavení 

často väčšmi vnímame sluchom ako zrakom. 

Autor libreta a zároveň choreograf Etien-

ne Frey v ňom ponechal len málo zo Sha-

kespeara – majstra rafinovaného humoru 

a vypointovaných zámien. Esenciu šteklivej 

komédie sa Freyovi do tanca preniesť nepo-

darilo. Ani z pohybovej stránky nepriniesol 

veľa nového, žiadny posun či úsilie priblížiť 

dielo k divákovi 21. storočia. S baletným sú-

borom pritom nespolupracoval prvý raz, 

roku 1993 sa uviedol dielom Desať tancov 
v bielom. Večer desiatich krátkych, prevažne 

sólových tanečných scén v podaní najmlad-

šej tanečnej generácie bol vtedy výrazným 

osviežením baletného repertoáru – najmä 

z hľadiska pohybového materiálu. Ten zostal, 

žiaľ, dodnes rovnaký, ak nie konvenčnejší. 

Choreograf, ktorý si pred časom dobre po-

radil s malými tanečnými plochami, si podľa 

všetkého mal na celovečerný balet prizvať re-

žiséra a dramaturga, aby v spolupráci s nimi 

zvládol úskalia, súvisiace s rytmom, napätím 

a gradáciou dvojhodinovej inscenácie. 

Na nepresvedčivom vyznení inscená-

cie má výrazný podiel scéna. Kamenný 

múr z polystyrénu, zlátené priečelie domu, 

robustné stĺpy, živé ploty, ornamenty, kaší-

rované kone, začarovaný les s mohutnými 

stromami a tmavými zákutiami, hviezdnatá 

obloha – výprava chce svojou mohutnosťou 

a množstvom dekorácií imponovať, pôsobí 

však beznádejne staromódne. Svetelnému 

dizajnu, ktorý v súčasnom divadle čoraz väč-

šmi vytláča kulisy, chýba kreativita a ani zďa-

leka tu nie je využitý svetelný park divadla. 

Kostýmy začínajúcej výtvarníčky Katarí-

ny Holkovej sú strihovo striedme, farebne 

a štýlovo však nie vždy zjednotené, historizu-

júce v prijateľnej miere. Na rozdiel od scény 

pôsobili odľahčene a miestami invenčne. 

Choreografia Etienna Freya pôsobí 

rozporne. V sólach a duetách je uvoľnená, 

plynulá, nápaditá, čerpajúca najmä zo súčas-

ných trendov, v zborových častiach pôsobí 

neprehľadne, strnulo, prvkovo chudobne 

a často, žiaľ, nudne. Jej najväčším nedostat-

kom je absencia humoru, ktorý sa do pohy-

bu „pašuje“ len veľmi ťažko a táto schopnosť 

býva výsadou tých najlepších choreografov. 

Skutočnosť, že ide o komédiu, sme zbadali 

len vo výstupoch Puka, vynikajúco vystava-

nej i stvárnenej postave. Pohybové nápady, 

obsahujúce vtip, nadsázku či vášeň, bez 

ktorých sa nezaobíde ani jedno Shakespea-

rovo dielo, chýbali najmä v pasážach reme-

selníkov, rovnako vo variáciách ľúbostného 

štvoruholníka ako aj v duetách Oberona a Ti-

tanie. Humor a vášeň nahradila infantilnosť, 

ktorá miestami – spolu s polopatistickou scé-

nou – navodzovala dojem, že predstavenie 

by snáď väčšmi uspokojilo detského diváka. 

Pozitívom predstavenia boli nesporne 

tanečne výkony. Už spomínaný Puk v poda-

ní Juraja Žilinčára si získal priazeň publi-

ka nielen vďaka brisknému tancovaniu, ale 

najmä oduševneným, herecky vyspelým 

prejavom, doplneným šibalským výrazom. 

Interpretačne dominovali aj Roman Novitz-

ky s  Katarínou Košíkovou ako Lysander 

a Hermia. Náročné zdvihy a partnerské väz-

by zvládli s dokonalým súladom a technic-

kou istotou. V úlohách Demetria a Heleny sa 

suverénne technicky a výrazovo presvedčivo 

uviedli Štefan Ďurec a Klaudia Bitterero-

vá. Držiteľka ceny Najvýraznejší talent napl-

no potvrdila svoje kvality v náročnej úlohe. 

Pavučinkovo krehký, no technicky istý bol 

výkon Viktórie Šimončíkovej v úlohe 

Pavučinky. Oberon Františka Šuleka bol 

vý razovo jednotvárny, Titania Kataríny Lup-

tákovej pôsobila oveľa presvedčivejšie. Za 

povšimnutie stojí nasadenie a výkony naj-

mladšej generácie tanečníkov – žiakov Taneč-

ného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

Ako som už v úvode naznačila, uvedenie 

pôvodného diela je v našich divadlách vždy 

udalosťou. Dramaturgii Baletu SND nemož-

no v posledných rokoch uprieť snahu dať 

priestor domácej súčasnej tvorbe, vďaka 

čomu sa na scéne SND predstavilo niekoľ-

ko výrazných osobností. Škoda len, že nie je 

dosť dôrazná v úsilí správne nasmerovať a vy-

užiť ich výtvarný, hudobný a choreografický 

potenciál, aby vzniklo pôvodné dielo, ktoré 

možno aj v kontexte s európskou či svetovou 

baletnou tvorbou nazvať súčasným.

Eva Gajdošová �

Sen o noci svätojánskej

Hudba: Peter Zagar
Libreto: podľa Williama Shakespeara, Etienne Frey
Scéna: Dušan Soták
Kostýmy: Katarína Holková
Choreografia, réžia: Etienne Frey
Premiéra: 20. januára 2006

Š. ĎUREC AKO DEMETRIUS 
A K. BITTEREROVÁ V ÚLOHE 

HELENY./Foto: C. Bachratý
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V románe Thomasa Manna Doktor 
Faustus je v 3. kapitole, v ktorej sa 

rozprávač životnej drámy skladateľa Adriana 

Leverkühna, jeho priateľ Serenus Zeitblom 

vracia k rokom ich chlapčenstva a k zážit-

kom, vplývajúcim na ich dychtivé mysle 

a citlivé duše, zachytená zaujímavá scéna. 

Jonathan, Leverkühnov otec, človek, ktorý 

svojím britkým rozumom rád „pokúšal“ prí-

rodu a odhaľoval najmä jej skrytú, dvojzmy-

selnú podstatu, v nej predvádza chlapcom 

chemický pokus. Spočíva vo využití kryštá-

lov chromičitanu draselného a síranu meď-

natého, ktoré za pomoci osmotického tlaku 

vytvoria vo vodnom skle bujnú vegetáciu, 

tvarové i farebné napodobeniny živých vod-

ných rastlín. Táto napodobenina života je 

dokonca heliotropická; prikláňa sa k svetlu, 

slnku – ako naozajstné rastliny... A pritom sú 
mŕtve!, povedal Jonathan a slzy mu vhŕkli do 
očí, kým Adrian, ako som videl, sa otriasal 
potlačovaným smiechom... uzatvára rozprá-

vač. A pridáva komentár: Ponechávam kaž-
dému, či je niečo také na smiech alebo k pla-
ču. Prízračnosti ako tieto tu, sú výhradne 
vecou prírody a to najmä prírody svojvoľne 
pokúšanej človekom...

Spomenul som si na toto miesto, keď som 

sa ako divák a poslucháč 2. premiéry (21. ja-

nuára) zoznámil v Slovenskom národnom 

divadle so spoločným dielom choreografa 

Etienna Freya a skladateľa Petra Zagara 

– Snom noci svätojánskej... Obaja tvorcovia, 

podporovaní nesporne talentovaným úsilím 

scénografa Dušana Sotáka, kostýmovej vý-

tvarníčky Kataríny Holkovej, ale aj korekt-

ným prístupom dirigenta Mária Košika, 

členov orchestra a majstrovstvom baletných 

sólistov, sa pokúsili adaptovať shakespearov-

skú dramatickú látku do baletnej podoby. 

Vynaložili veľa profesionálneho umu, aby 

– ako píše v texte do bulletinu pravdepo-

dobne sám Etienne Frey (nie je podpísaný) 

– čo najviac a čo najintenzívnejšie nahliadli 

na všetky motívy Shakespearovej slávnej ko-

médie cez okno otvorené do šírošíreho sveta, 
ktorý nás obklopuje a ktorý je určite mohut-
nejší ako ten, ktorý nám dovoľuje obsiahnuť 
rozum...

Nesporne uhrančivý, až čarodejnícky 

potenciál Shakespearovej hry je však ulože-

ný najmä do slov, textu. Nuansy konvenč-

ných zápletkových schém, vďaka ktorým sa 

chatrná dramatická osnova stáva magickou, 

žiarivou, šialene omamujúcou feériou, po-

chádzajú teda z jazyka, reči, zo slov – nielen 

napísaných, ale vyrieknutých, zaintonova-

ných. Preto sa na účinku môžu podieľať aj 

nevyslovené významy, podtexty, zámlky, na-

rážky, alúzie – a tým vytvárať krehkú krásu 

divadelnej podoby...

Autori baletu sa toho museli vzdať.

Nemyslím si, že hudbou a umelecky šty-

lizovaným pohybom, tancom sa nedá do-

siahnuť pôvodná bohatosť, stvoriť dráždivý 

svet, v ktorom – ako píše E. Frey – rozum 
je nerozumnosťou, kde bláznovstvo a srd-
ce oslavujú život. V mojich očiach a ušiach 

sa to však tentokrát nepodarilo. Inscenácia 

ma nechala chladným, svojím vnútorným 

princípom ma odsúdila do roly pozorovate-
ľa – bez šance stať sa extatikom či dokonca 

spoluhráčom (tieto tri polohy postuluje psy-

chológ Müller-Freienfels ako základné pre 

estetický prístup k dielu). Uvedomujem si, 

že aj v Shakespearovi je veľa racionalistickej 

kombinatoriky... Lenže básnická mohutnosť 

slova, verša metabolizuje tento umelý základ, 

vdychuje mu život... Krása a prejavy života 

v baletnej inscenácii E. Freya a P. Zagara však 

vznikajú iba z kalkulu, chýba im vrúcnosť, sú 

ako onen svet osmotických „rastlín“ Jonatha-

na Leverkühna: farebné, žiarivé, tvarovo 

bohaté, dokonca v zmysle účinku na menej 

skúseného diváka a poslucháča heliotropic-

ké. A predsa im k životu chýba onen prostý 

dotyk michelangelovského „božieho prsta“, 

ktorý môže bez ujmy zniesť len ten, kto sám 

riskuje „nerozumnosť“, „okúzlenie“ a v pod-

state je vyprázdnený od vôľových aprioriz-

mov, čistý na duši i na srdci. Autori baletného 

Sna noci svätojánskej mi pripadajú ako bdelí 

strážcovia poriadku a fungovania vlastných, 

apriórne prijatých a dohodnutých realizač-

ných postupov...

Hoci to cítim rovnako v pohybovej ako 

v hudobnej stránke, o choreografii si netrú-

fam hlbšie uvažovať. Iba ako poučený a do-

statočne skúsený divák môžem konštatovať, 

že sa opiera (v súlade so scénografiou, ktorá 

jej vlastne poslušne slúži) o množstvo de-

koratívnych prvkov, možno priamo citátov, 

ustálených, známych pohybových a priesto-

rových vzorcov; chýba mi spontánnosť, ne-

vyspytateľnosť reči tela, asymetria, no najmä 

ono erotické fluidum, ktoré sa v Shakespe-

arovi vznáša nad postavami, posadnutými 

vlastnými predstavami a ilúziami (v duchu 

skvelého slovenského porekadla: Milosť z ľu-
dí bláznov robí...).

Už dramaturgický pôdorys, hoci po-

merne dôsledne rešpektuje Shakespearovu 

architektoniku, sa v baletno-scénickom rie-

šení, dôkladne a verne sledovanom hudbou, 

scvrkáva na pôvodné situačné motívy. Po-

krivkávanie za poéziou predlohy sa ukazuje 

najmä v zaradení a riešení 2. vstupu remesel-

níkov, skúšajúcich divadelný výstup. Aj Sha-

kespeare po magickom vystupňovaní čarov 

a mámení v závere 2. dejstva, začína 3. dej-

stvo touto komickou, ľudovou vrstvou. Lenže 

– aké divy tu robí slovo, verš predovšetkým 

Sen ako balet? (Tvorba a manipulácia podľa Shakespeara)

K. KOŠÍKOVÁ (HERMIA) A R. NOVITZKY 
(LYSANDER)./Foto: C. Bachratý
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s postavou tkáča Motáka (tak ho preložil J. 

Kot, inscenátori ponechali Nicka Bottoma) 

pri jej vtiahnutí do sveta ilúzií a čarovania, 

pri jej premene, ktorá má výrazný vplyv na 

jej správanie. Všetko, čo v Shakespearovi pô-

sobí ako trpká, záhadná zmiešanina poézie, 

reality a komickosti, sa v balete stráca v po-

vrchnej, prvoplánovej dekoratívnosti, lacnej 

komike. A vôbec, remeselníci – ich pohybo-

vý kód, štylizácia ich komickej funkcie, sa mi 

v balete javili ako nezrozumiteľné povrchné 

klišé. Celý príbeh Pyrama a Thisbé, „divadla 

na divadle“ s doplňujúcimi postavami Múru, 

Leva, živlov je ťažko čitateľný, statický, no 

najmä – zbavený svojskej poézie, ktorú gene-

ruje práve neotesanosť a naivita protagonis-

tov. Možno práve preto pôsobí prestávkový 

„strih“ medzi prebudeným, cez všetko preni-

kajúcim kúzlom svätojánskej noci na konci 

2. dejstva a 3. dejstvom, začínajúcim práve 

výstupom remeselníkov a nasadením somár-

skej hlavy Motákovi-Bottomovi ako trhlina, 

rušiaca rozprávkovo-magickú atmosféru s jej 

emočnou relativitou a viacznačnosťou...

Sľúbil som však, že scénickej stránke sa 

nebudem bližšie venovať. Ako brána, ktorou 

si trúfam do diela vstúpiť a hlbšie pochopiť 

jeho spontánne prežitú a pociťovanú esteti-

ku, mi poslúži Zagarova hudba. So scénicko-

-baletným konceptom je nerozlučne a v pod-

state majstrovsky prepojená. Slúži verne 

a pohotovo. Je zvukovo prístupná, krehká, 

farebná, citlivo premenlivá, poučená, a pred-

sa aj ona – najmä ona – sugeruje otázku: je to 

živý kompozičný proces alebo len „osmotic-

ká hra“ kryštálov vo vodnom skle? Poznám 

takmer všetky verejne hrané Zagarove diela, 

mám jeho hudbu rád; je senzitívna, rafinova-

ne prostá, a hoci často s výrazne osobnostne 

zafarbeným konzervativizmom ponorená 

do tradície, predsa nikdy nie je strnulá ale-

bo banálna. Výrazne sa odlišuje od verejne 

postulovaného generačného štýlového kon-

ceptu ostatných jeho kolegov v strednej skla-

dateľskej generácii.

V prípade Sna noci svätojánskej sa Za-

gar rozhodol charakterizovať každú vrstvu 

shakespearovskej predlohy inou štýlovo-in-

tonačnou podobou, vzťahujúcou sa k ľah-

ko identifikovateľnej konkrétnej hudobnej 

epoche. Aténsku aristokraciu, Thesea a Hip-

polytu, predstavuje neobarokovým gestom, 

pripomínajúcim rovnako Lullyho ako aj 

Händela, vytvárajúc svet statického, majes-

tátneho „poriadku“, „vznešenosti“... Mladé 

páry, hravosť a túžby mladosti vyjadruje 

Zagar napodobeninou prokofievovského 

neoklasicizmu, stuhnutou do hry so vše-

obecnými elementmi hudobného systému 

– kvintakordami, stupnicami, symetriou, ho-

mofónnosťou, atď. Výsledkom je graciózny, 

ale dosť – najmä po dlhšom exponovaní tejto 

línie – fádny výraz, elegancia bez dostatočne 

výrazných emočných akcentov, najmä na vr-

choloch ľúbostných dialógov. Svet božstiev, 

Oberona a Titanie, škriatka Puka je zafarbe-

ný romanticky – ponáškami na Čajkovského 

a jemu podobnú a príbuznú hudbu. Kúzlo 

noci, sna, magického čarovania sa hlási štýlo-

vými ponáškami na impresionizmus a s ním 

súvisiace javy – Rimského Korsakova, Puc-

ciniho, raného Stravinského. Počujeme ale aj 

ďalšie intonácie secesie, ktorá je v európskej 

hudbe zvláštnou štýlovou zmesou; nájdeme 

v nej aj veľa pretrvávajúceho z postwagne-

rovskej mystiky, ktorej podliehal ešte aj raný 

Schönberg. Zagar ovláda aj ďalší vývoj tonali-

ty a s ňou spojených štýlov, nerobí mu prob-

lém alúzia napríklad na Brittena. Táto štýlová 

ambivalencia je zručne využitá na vyvolanie 

snového, neskutočného sveta svätojánskej 
noci, ktorá nás (opäť citujem Freya) vláka do 
svojich osídiel, oklame nás niekoľkými čara-
mi a opustí nás, nepokojných, na hranici ne-
známa. Nepokojných, ale vzrušených!

Svet prostých ľudí, remeselníkov, charak-

terizuje Zagar pomerne zoširoka: od rossi-

niovskej, akože trocha pokleslej buffóznej 

perlivosti až po grotesku, v ktorej cítiť Stra-

vinského balety, najmä Petrušku...
Problémy nastávajú, keď sa jednotlivé 

vrstvy, konfrontované čarom svätojánskej 
noci, musia vzájomne prepájať a ovplyv-

ňovať. Čitateľnosť racionalistickej štýlovej 

signalizácie bez osobnostného 

skladateľského zjednotenia sa 

oslabuje a pôdu pod nohami 

dostáva tento apriórny koncept 

až v závere, keď sa zrkadlovo vra-

ciame, hoci na novej úrovni, do 

aténskeho prostredia na svadob-

ný výjav a v ňom zasadenú klau-

niádu amatérskej divadelnej pro-

dukcie remeselníkov. Strnulosť 

tohto návratu, hoci aj s poctivo 

vypracovanými hudobnými sú-

vislosťami, je únavná – záver sa 

nezrozumiteľne, nedramaticky, 

hoci sošne točí v bludnom kru-

hu, keď už „o nič nejde“...

Predstavu inscenátorov o krás-
nom pozvaní do tanca, priestore 
prinavrátenom slnku, mesiacu, 
hviezdam, sile prírody, nášmu 
vnútru, rytmu cyklov, kozmic-
kému prúdeniu, obehu hviezd 
a života... vnímam ako intelektu-

álske klišé, za ktorým autori dosť 

zaostali, zostávajúc dlžní skutoč-

nej sile umeleckej kreácie, tem-

peramentu hľadania, dobrodruž-

stvu sna, vášní, pudov, erotickej 

lásky. Sen noci svätojánskej E. 

Freya a P. Zagara je umne po-

spletaný celok, technicky perfektne zvládnu-

tý, ale bez vnútorného pulzu nevyhnutnosti 

– skutočne iba krása zrodená „osmotickým 

tlakom“ kalkulujúceho vyspelého intelektu. 

A to sa mi vidí – vzhľadom na kvalitný náme-

tový základ i osobnostné dispozície vynika-

júcich autorov – predsa len málo. Mám veru 

pocity, blízke spomínanému povzdychnutiu 

Jonathana Leverkühna. Určite je zaujímavé, 

že tu akosi sprostredkovane platí aj myšlien-

ka, ktorú Th. Mann vložil do úst S. Zeitbloma, 

svedka a rozprávača osudu Adriana Lever-

kühna ako komentár k osmotickej „prírode“. 

V prípade Sna noci svätojánskej ide naozaj 

o prízračnosti, ktoré sú vecou prírody, svoj-
voľne pokúšanej človekom... Dovolil si to 

zrejme už sám Shakespeare; čo však bolo do-

volené jeho géniovi, zostalo nedostupné pre 

tvorcov baletnej verzie...

Juraj Hatrík �

TITANIA V PODANÍ 
K. LUPTÁKOVEJ./Foto: C. Bachratý
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Pri reflexii okrúhlych jubileí najväč-
ších osobností hudobného neba sa 

v ostatnom čase mieša viacero rovín. Ko-
merčne nadýchnutý svet, kultúrny nevyní-
majúc, chce (aj musí) myslieť na zisk, čím 
môže východiskový oslavný plán poľahky 
skĺznuť do polohy kontraproduktívnej. Stačí 
neodhadnúť dávkovanie. Spomenutému sce-
náru sa v istých lokalitách zrejme nevyhne 
ani Rok Wolfganga Amadea Mozarta. Iná je 
situácia v slovenskom hudobnom prostredí. 
Na poli opery sa núka šanca spojiť 250. výro-
čie narodenia génia s napravením nelichoti-
vého renomé v počte, pestrosti a najmä kva-
lite inscenovaných diel. Nasledujúce riadky 
sú pokusom o zmapovanie mozartovských 
operných produkcií z ostatných štyroch de-
saťročí. Časový úsek (1965-2005) je limito-
vaný snahou vyjsť z autopsie a zameriava 
sa predovšetkým na Operu Slovenského ná-
rodného divadla.

Mozartovo operné dedičstvo na prvej 

slovenskej scéne nikdy nezdomácnelo do 

rozmerov talianskeho repertoáru a vynáralo 

sa zväčša ako „povinná jazda“ dramaturgov. 

V sledovanom období sa počas jednotli-

vých desaťročí objavila skladateľova tvorba 

maximálne v piatich inscenáciách (deväť-

desiate roky), pričom najchudobnejšie boli 

roky šesťdesiate. V ich polovici doznievali 

dve produkcie z roku 1961, Čarovná flauta 

a Don Juan, obe hrané v slovenských prekla-

doch. Prvá z nich v Hozovom, libreto druhej, 

používajúcej v titule diela neoriginálny ekvi-

valent Dona Giovanniho, preložili Ladislav 

Holoubek a Bohuš Vilím. V Čarovnej flaute 

zavŕšil svoju takmer desaťročnú bratislavskú 

periódu brnenský režisér Miloš Wasserbauer 

(pod hudobné naštudovanie sa podpísal Ti-

bor Frešo), Don Juana naštudoval rovnako 

český hosť Karel Jernek a za dirigentským 

pultom stál Gerhard Auer. V sólistických po-

zíciách sa v reprízach okolo rokov 1965-1966 

objavovali predstavitelia mladej (Anna Ka-

jabová-Peňašková a Andrej Kucharský v Ča-
rovnej flaute) aj strednej generácie (Margita 

Česányiová, Mária Kišonová-Hubová, Bohuš 

Hanák, Juraj Wiedermann v Don Giovan-
nim). Svojou iluzívnosťou a rešpektovaním 

tradície zodpovedal tvar inscenácií estetike 

vtedajšej doby.

Trvalo plných desať rokov, kým sa do 

dramaturgického plánu Opery SND dostal 

ďalší Mozart. Počas rekonštrukcie historic-

kej budovy sa na komornom pódiu čino-

hry Divadla P. O. Hviezdoslava v krátkom 

časovom úseku uskutočnili hneď dve mo-

zartovské premiéry. V apríli 1971 Figarova 
svadba a v decembri toho istého roka Così 
fan tutte. Zhodou okolností obe patria k his-

toricky úspešnejším počinom. Dlhoročný 

mozartovský pôst prerušila vizuálne svieža, 

vtipne a bez samoúčelných gagov, hoci aj 

konvenčne, poňatá Figarova svadba v réžii 

Júliusa Gyermeka. Slovenský preklad (Jela 

Krčméry) umožňoval divákom vychutnávať 

delikátnosť textu a konfrontovať ho s herec-

kými akciami. Pod striedmou taktovkou Vik-

tora Máleka sa v obsadeniach vynorilo via-

cero kvalitných a slohovo čistých výkonov. 

Dominantnou kreáciou naštudovania bola 

Zuzanka v majstrovskom podaní Alžbety 

Svobodovej, a to farbou tónu, muzikálnos-

ťou, štýlom i osobnostným šarmom ideálnej 

mozartovskej interpretky. Grófsky pár stvár-

nili s veľkou dávkou noblesy a nepreberným 

množstvom výrazových odtieňov Mária Ki-

šonová-Hubová a Juraj Wiedermann, komor-

nejšou, vokálne iskrivou Zuzankou bola Jar-

mila Smyčková, kvalitné však boli aj výkony 

Jozefa Špačeka a Juraja Hrubanta (Figaro) 

a ďalších. Po ôsmich mesiacoch bola na sve-

te ďalšia inscenácia Mozartovho diela. Tento 

raz išlo o titul, ktorý sa v Bratislave nezjavil 

štyri desaťročia, o komickú operu Così fan 
tutte. Ťažisko inscenácie sa presunulo do hu-

dobnej sféry. Opera SND totiž získala na po-

zíciu šéfdirigenta medzinárodne rešpektova-

nú osobnosť, Zdeňka Košlera. Jeho cieľom 

bolo – ešte v podmienkach prevádzkového 

provizória – posilniť rozvoj mladej generácie 

interpretov. Korepetície viedol sám (proti 

zvyklostiam si vytýčil obsadenie bez alterná-

cií) a spevákom, stojacim na prahu kariéry, 

vštepoval mozartovské interpretačné prin-

cípy. Míľový krok vpred zaznamenal orches-

ter, pod Košlerovou inšpiratívnou taktovkou 

precízny, plastický v dynamike i výraze. Čes-

ký režisér Karel Jernek zaranžoval scénické 

dianie v tradičnom duchu, vkusne a vtipne. 

Slovenský preklad umožnil divákom spoznať 

textové nuansy, čo v komických operách 

nikdy nie je na škodu. Pre dámske trio, Mag-

dalénu Hajóssyovú (Fiordiligi), Ruženu Štú-

rovú (Dorabella) a Sidóniu Haljakovú (Des-

pina), znamenali hlavné postavy prvé veľké 

príležitosti na profesionálnej scéne a zhostili 

sa ich naozaj výborne. Zdeněk Košler sa vo 

svojej predposlednej bratislavskej premiére 

na jeseň 1975 ešte raz vrátil k Wolfgangovi 

Amadeovi Mozartovi a v spolupráci s režisé-

rom Branislavom Kriškom (na scéne Ladi-

slava Vychodila) pripravil Don Giovanniho. 

Úspech z Così fan tutte sa nezopakoval, in-

scenácii chýbala iskra a nápaditosť rovnako 

po hudobnej, ako aj režijnej stránke. S výnim-

kou alternovanej titulnej postavy (Juraj Hru-

bant a Róbert Szücs) stavil tím opäť na jedno 

obsadenie, ktoré sa však do pamäti hlbšie ne-

zapísalo. Ani životnosť tohto divadelne nud-

ného Don Giovanniho – Mozart nikdy nebol 

Kriškovou doménou – nebola dlhá.

Paradoxne, pomerne dlhému životu sa 

tešila inscenácia Figarovej svadby (premiéra 

14. júna 1980, obnovenie 17. októbra 1987) 

v hudobnom naštudovaní Viktora Máleka 

a v réžii Miroslava Fischera. Málek sa k tomu-

to titulu vrátil po deviatich rokoch a Fischer 

ním odštartoval svoje desaťročné pátranie 

po ideále mozartovského „giocosa“. Na Figa-
rovu svadbu totiž nadviazali Così fan tutte, 

Don Giovanni a Čarovná flauta, čím vlastne 

režisérsky okupoval daný terén až do konca 

80. rokov. Zo strany vedení divadla (éry Pav-

la Bagina a Mariána Juríka) rozhodne nešlo 

o šťastnú voľbu, pretože optika Miroslava 

Fischera nepriniesla ani vycibrený štýl, ani 

decentný a graciózny humor, zodpovedajúci 

estetike predlôh. Či vo Figarovej svadbe (pri 

obnovení pôvodného tvaru nahradil scéno-

grafa Pavla Máriu Gábora Milan Ferenčík), 

ale najmä v chaoticky aranžovanom Così fan 
tutte (na scéne hosťujúceho Bernda Leistne-

ra), skĺzala réžia do samoúčelných a opako-

vaných gagov, priečiacich sa elementárnemu 

vkusu. V čase, keď sa už vo svete polemizo-

valo o rade netradičných výkladových verzií 

Don Giovanniho, pokúsil sa Fischer prera-

ziť najmä výtvarnou symbolikou Hanákovej 

scény. Nebol to však dostatočne čitateľný, 

ani zmysluplný plán. Komické postavy opäť 

„prehrávali“, hlavným zasa chýbalo ostré 

profilovanie charakterov. V Čarovnej flaute 

Slovenské mozartovské bremeno 
v zrkadle jubilea

BEDNÁRIKOVSKÝ HOTEL SVET.../Foto archív
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réžia opäť uprednostnila nad silou výkladu 

optický efekt, ponúkajúci nadčasové zasa-

denie príbehu. Blikajúce revuálne svetielka, 

neóny, zrkadlové bludisko na čiernom pod-

klade v prvej chvíli zalichotili, no ambícia de-

šifrovať myšlienkovú hĺbku predlohy uviazla 

v slepej uličke. Záhadou je, že táto opulent-

ná zraková návnada sa v repertoári udržala 

dodnes. Osemdesiate roky nepriniesli re-

volúciu ani na poli hudobných naštudovaní 

Mozartových opier. S výnimkou Così fan 
tutte (dirigoval Gerhard Auer) stál na čele or-

chestra vždy Viktor Málek, ktorého rukopis 

bol väčšmi akademicky suchopárny a v ges-

te málo inšpiratívny. Skrátka, bol to Mozart s 

nedostatkom švihu, elánu a pointovania reci-

tatívov. Tento deficit sa odzrkadlil v spevác-

kych kreáciách, medzi ktorými sotva možno 

nájsť historicky akceptovateľnú kvalitu. Na-

najvýš nástup mladej generácie (Lívia Ágho-

vá – Pamina a Zuzanka, Jozef Kundlák – Don 

Ottavio a Tamino, Jana Valášková a Eva Jeni-

sová – Zerlina, Ján Ďurčo – Papageno) trocha 

pohol zamrznutými mozartovskými ľadmi. 

 Deväťdesiate roky boli k opernému od-

kazu Wolfganga Amadea Mozarta z hľadiska 

kvantity produkcií prajnejšie. V jubilejnom 

roku 1991 (dvesto rokov skladateľovho úmr-

tia) uzreli svetlo sveta dokonca dve insce-

nácie. Uprostred februára sa po prvýkrát 

na javisku SND objavila opera seria Idome-
neo a počas jesenných hudobných sviatkov 

v netradičnom bábkovom šate sa publiku 

prihovorila Figarova svadba. Idomeneo síce 

konečne prelomil dramaturgickú bariéru 

a v slovenskej premiére ponúkol prvú úspeš-

nú vážnu operu 25-ročného salzburského 

génia, zdvihnúť latku mozartovských krité-

rií sa mu však nepodarilo. Režisér Branislav 

Kriška sa v snahe vyhnúť časovým a priesto-

rovým ornamentom uprel na hľadanie sym-

bolov, tie však neboli dosť výrazné a najmä 

čitateľné. Nekonalo sa teda ani košaté ilustra-

tívne divadlo, ani vypreparovaná dráma po-

stáv. S dirigentom Jonasom Alexom podrobi-

li partitúru škrtom, čo však aj  hudobne len 

priemernému výsledku nepomohlo, ani ne-

poškodilo. Spievalo sa v talianskom origináli 

a zo zbytočne trojitého obsadenia sa hlbšie 

zapísala iba Elektra hosťujúcej a v mozar-

tovskom teréne medzinárodne preverenej 

Magdalény Hajóssyovej. V repríze vstúpil 

do titulnej roly na prahu veľkej kariéry sto-

jaci Sergej Larin. Pokojnú divadelnú hladinu 

rozčerila v slovenskej metropole netradičná 

Figarova svadba (28. septembra 1991). Mím 

svetového mena Milan Sládek z pozície reži-

séra rozčlenil predlohu na zložku hudobnú 

(koncertne umiestnený orchester a sólisti) 

a divadelnú, zabezpečenú bábkohrou a pan-

tomímou. Otázna bola miera kompatibility 

oboch žánrov. Evidentne trpela hudba, pre-

tože tu dominovala režisérova invenčnosť vo 

vedení bábok, ktorá nie vždy kráčala ruka 

v ruke s partitúrou. Takisto pozornosť divá-

ka väčšmi priťahovalo dianie na proscéniu, 

ako do úzadia zatlačení vokálni a inštru-

mentálni interpreti. Pod hudobné naštudo-

vanie sa opäť podpísal Jonas Alexa, v dvoch 

sólistických obsadeniach sa len sotva našiel 

nadpriemerný výkon. Trápenie bratislavskej 

opery s javiskovým odkazom W. A. Mozar-

ta kulminovalo v decembri 1973 fiaskom 

v dvojtitule Divadelný riaditeľ – Záhradníč-
ka z lásky. Zlá dramaturgická voľba dostala 

do pasce renomovaného činoherného re-

žiséra Ľubomíra Vajdičku, ktorý avizovaný 

„ľahučký dezert s hrozienkami“ naservíroval 

ako surovú masu z nekvalitných polotova-

rov. Nudné divadlo s nezaujato odohranou 

hudbou (dirigent Jan Zbavitel) obecenstvo 

vôbec neoslovilo. V januári 1997 sa v ob-

čerstvenej hudobnej podobe, v nemeckom 

origináli, vrátila pod taktovkou Rastislava 

Štúra Fischerova Čarovná flauta. Vstúpilo 

do nej nové obsadenie, ktoré predovšetkým 

v prípade Ľubice Vargicovej (Kráľovná noci) 

a Adriany Kohútkovej (Pamina) prinieslo štý-

lovú a technickú bezúhonnosť. 

Rehabilitovať dlhodobo pošramotené 

mozartovské renomé sa nepodarilo ani novej 

inscenácii Così fan tutte (17. januára 1998). 

Režisér Pavol Smolík si nakládol rozmanité 

ciele, ale presných zásahov bolo pomenej. 

Sám si skomplikoval situáciu, keď pomiešal 

podnety, štýly a so scénografom Jaroslavom 

Valekom predložil nesúrodý, medzi klasikou 

a modernizujúcimi prvkami oscilujúci, s gý-

čom koketujúci výklad. Za dirigentským pul-

tom sa objavil neznámy Talian Marcello Bu-

falini, ktorého poňatiu chýbala rafinovanosť 

zvuku aj výrazových detailov. Za pozornosť 

stáli kreácie Adriany Kohútkovej (Fiordiligi), 

Denisy Šlepkovskej (Dorabella) a Petra Miku-

láša (Don Alfonso). Po roku zaklopal za brány 

SND ďalší Mozart, v podobe pol storočia ne-

uvádzaného Únosu zo Serailu. Opäť žiadne 

terno. Pod vedením nemeckého dirigenta 

Wolfdietera Maurera znel síce orchester po-

merne čisto a občas aj delikátne, no sólistické 

obsadenie obstálo iba čiastočne. Zlyhali naj-

mä obaja Osminovia (Juraj Peter a Mikuláš 

Doboš), naopak ozdobou premiér sa stali vý-

borné Konstanze, Ľubica Vargicová a Adriana 

Kohútková a štýl si zachoval aj Kundlákov Bel-

monte. Režisér Miroslav Fischer sa tentokrát 

zdržal svojich povestných prešľapov voči 

kultúre javiskového humoru, čím vkročil – aj 

za cenu istej fádnosti – na prijateľnejšiu cestu. 

Únos zo Serailu sa však netešil dlhému javis-

kovému životu. Do tretieho tisícročia vstúpila 

Opera SND dosiaľ poslednou mozartovskou 

inscenáciou (v júni t. r. pribudne nová Figaro-
va svadba), ktorou bol Don Giovanni. Zatiaľ 

čo Wolfdieter Maurer ním uzatvoril svoje nie 

príliš výrazné dvojročné šéfdirigentské pô-

sobenie, Jozef Bednárik opäť otvoril priestor 

na polemiku. Priznal, že Mozart nie je jeho 

„šálkou kávy“ a pristúpil k nemu s väčšou 

pokorou ako v predchádzajúcich réžiách. Pô-

vodný zámer mu zamietlo vtedajšie vedenie 

divadla, nuž vsadil príbeh do miesta poten-

ciálnych nerestí, do „hotela svet“. Okrem naj-

vernejších talizmanov skryl väčšinu svojich ja-

viskových znakov, išiel po profilovaní postáv 

a situácií, pričom rešpektoval prvotnosť hud-

by. Sympatického zhýralca, obeť vášnivých 

žien, nepotrestal v závere smrťou, doprial mu 

však súcitný odchod v psychiatrickej kazajke. 

V inscenácii zaujalo viacero protagonistov, 

napríklad Dalibor Jenis a pražský Martin 

Bárta (Don Giovanni), Peter Mikuláš (Lepo-

rello), Eva Jenisová a Iveta Matyášová (Donna 

Anna), Oto Klein (Don Ottavio), Andrea Dan-

ková (Donna Elvira) i ďalší. 

Okrem Opery SND sa k Mozartovým 

dielam pravidelne vracali študenti VŠMU 

na absolventských predstaveniach. Na tejto 

pôde zaznela v slovenskej premiére La cle-
menza di Tito (1999), skvostná, pre Prahu 

skomponovaná opera seria, ktorú z nepo-

chopiteľných dôvodov dramaturgovia profe-

sionálnych scén odmietajú. Komorná opera 

Bratislava sa zhostila mladíckeho Lucia Sillu 

(1990) a Štátne bábkové divadlo v jemu vlast-

nej verzii uviedlo v tom istom roku Čarovnú 
flautu. Ani na mimobratislavských operných 

doskách nemal javiskový odkaz W. A. Mo-

zarta na ružiach ustlané. V košickom Štát-

nom divadle sa od dirigentskej éry Ladislava 

Holoubka (Così fan tutte v réžii Drahomíry 

Bargárovej – 1970 a Figarova svadba v réžii 

Oskara Linharta – 1974) neobjavil výraznejší 

počin až do roku 1998. Vtedy mladý tím, na 

čele s dirigentom Igorom Dohovičom a re-

žisérkou a výtvarníčkou Zuzanou Lackovou 

ukázal novú, nánosmi klišé nezaťaženú cestu, 

ktorá v jednoduchosti a dôslednej štýlovosti 

razom otvorila verejnosti oči. Košická Figaro-
va svadba určite vošla do histórie slovenskej 

opery ako novátorský, umelecky čistý mozar-

tovský prínos. Neprekonal ho ani novší Don 
Giovanni (2004), zverený do rúk známeho či-

noherného režiséra Romana Poláka. Bansko-

bystrická Štátna opera v sledovanom období 

obmieňala štyri tituly: po dvakrát Dona Gio-
vanniho (1971, 1994) a Così fan tutte (1974, 

1990), raz Figarovu svadbu (1980) a Čarovnú 
flautu (1997). Nadmiera šťastia sa neusmiala 

ani na jednu zo spomenutých inscenácií, pri-

čom časť pochádzajúca z 90. rokov už mala 

ambíciu prehovoriť súčasnejším jazykom. 

Bendikova podoba Così fan tutte (v nevyda-

renom hudobnom poňatí Petra Chromčáka) 

sa s predlohou pohrala ako s pikantne kos-

týmovaným, do kasína umiestneným žartí-

kom. V Don Giovannim si rakúsky tandem 

dirigenta Konstantina Schenka a režiséra Pa-

ula Fliedera, zaexperimentoval s presadením 

orchestra do zadnej časti javiska, olemova-

ného maketami lóží. V centre diania sa však 

neudialo nič svetoborné. Ani Čarovná flauta 

v réžii Pavla Smolíka a pod taktovkou Pavla 

Tužinského neprejavila ambíciu vyložiť dej 

inak, ako v prvotnom rozprávkovom pláne. 

250. výročie narodenia Wolfganga Ama-

dea Mozarta zastihlo slovenskú operu skôr 

v čase očakávania výraznejších tvorivých 

výsledkov, než možnosti pozitívneho bilan-

covania. Pohľad späť svedčí o tom, že Ama-

deovo operné bremeno zatiaľ tlačíme pred 

sebou. Napriek zdanlivo ľahkým námetom je 

Mozart témou nesmierne náročnou.

 Pavel Unger �
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Podujatie Slovenskej národnej galérie 

a Talianskeho kultúrneho inštitútu 

v Bratislave s názvom Taliansky operný 

podvečer sa už stalo tradíciou. O čo tu v pod-

state ide? Sprievodcom jednotlivých stretnutí 

je Jaroslav Blaho, ktorý v priam rodinnej 

atmosfére, plnej pohody, rozpráva na rôzno-

rodé témy, súvisiace s operou. Počas roka sa 

koná päť podvečerov, skoncipovaných tak, 

aby obsiahli rozličné udalosti, výročia, i roz-

ličné zaujímavosti týkajúce sa talianskej ope-

ry, skladateľov, diel, či interpretov a aby záro-

veň priblížili atmosféru jednotlivých období, 

tradíciu i vokálnu problematiku. Nejde však 

o prezentáciu „encyklopedických“ informá-

cií, napokon, tie si môžeme nájsť aj v literatú-

re. Jaroslav Blaho svojím dlhoročným inten-

zívnym záujmom o operu získal nespočetné 

množstvo cenných informácií, ktoré sa či už 

nepublikovali, alebo akosi zostali zabudnu-

té. Pútavé rozprávanie zároveň dômyselne 

„prešpikuje“ zvukovými ukážkami. Dispo-

nuje bohatou diskografiou záznamov legen-

dárnych či tiež všeobecne menej známych, 

no vynikajúcich spevákov. Stretnutia navyše 

obohacujú zaujímaví hostia, väčšinou operní 

speváci, ktorí tu dostanú príležitosť, naživo 

predviesť svoje umenie.

Ostatné dva podvečery neboli výnim-

kou. Účastníci si tak mohli pripomenúť rodá-

ka z Terstu Piera Cappuccilliho (9. novembra 

1929), ktorý minulý rok ukončil svoju život-

nú púť („pikoška“ – mal dokonca slovenské 

korene, keďže jeho stará mama pochádzala 

z Trnavy). Zmienky padali aj o jubilantoch 

– 95-ročnej talianskej „kráľovnej mezzoko-

loratúry“ Giuliette Simionato (5. decembra 

1910), či Renatovi Brusonovi (1936), ktorý sa 

dožíva 70 rokov. Na niekoľko stretnutí bola 

rozložená téma odkazu Vincenza Belliniho 

pri príležitosti 170 rokov od jeho skonania. 

Hosťom minulého podujatia bola mezzosop-

ranistka Linda Ballová (v rámci najbližších 

stretnutí sa chce Jaroslav Blaho intenzív-

nejšie sústrediť na predstavovanie mladých 

speváckych talentov). Popri árii z Mozartovej 

opery Così fan tutte (zaradenej do progra-

mu pri príležitosti Mozartovho roka) zaznela 

v jej podaní aj ukážka z pomerne neznámej 

opery Charlesa Gounoda Cinq mars, pričom 

podobné „neopočúvané“ árie budú v tomto 

roku znieť častejšie. 

Talianske podvečery môžu byť mimo-

riadne podnetné pre milovníkov opery, 

ktorých však, ako sa podľa účasti zdá, akosi 

nepribúda. Zaiste by nezaškodilo rozšírenie 

„talianskej opernej rodiny“, ktorá by nových 

návštevníkov (napríklad zo študentských ra-

dov) nepochybne privítala.

Eva Planková �

Anna Hrušovská
(7. január 1912 – 4. ferbuára 2006)

Podvečery s talianskou operou...

Necelý mesiac po dovŕšení 94 rokov 

odišla na večnosť operná speváčka a 

pedagogička Anna Hrušovská. Keď sa v roku 

1945 Anna Hrušovská stala sólistkou Opery 

SND, náš profesionálny operný stav mal za 

sebou už dve vývojové etapy: v tridsiatych 

rokoch prichádzali do súboru Karla Nedbala 

prví absolventi Hudobnej a dramatickej aka-

démie z triedy prof. Egema, počas vojnových 

sezón potom prišlo k jazykovej, aj výraznej-

šej personálnej slovakizácii telesa. V týchto 

rokoch sa Hrušovská na bratislavskom javis-

ku objavila sotva zopárkrát – v rámci pohos-

tinských večerov.

Súkromná žiačka Josefa Egema, potom 

absolventka Nového viedenského konzerva-

tória navštevovala tesne pred Mníchovom aj 

lekcie pražskej pedagogičky Ruženy Herlin-

gerovej, ktorá neskôr v zámorí vychovala mi-

nimálne poltucet kanadských spevákov sve-

tového mena. Prvé angažmán prijala v roku 

1937 v nemeckom divadle v Ústí nad Labem. 

Menšie divadlá tzv. Sudet boli v medzivojno-

vom období ozajstnou kádrovou zásobár-

ňou hviezdnych nemeckých divadiel stre-

doeurópskeho regiónu – Berlína, Drážďan, 

Mníchova, Viedne s jej dvoma scénami, ale 

aj skvelého pražského Nového nemeckého 

divadla, o ktorého profile, aj vďaka povojno-

vému a totalitnému antigermanizmu, vieme 

tak žalostne málo. V rokoch 1938 – 1940 bola 

Anna Hrušovská sólistkou viedenskej Volks-

oper. Vtedajšia Ľudová opera nebola len prí-

veskom, chudobnejšou sestrou honosného 

domu na Ringu, ale neraz s ním viedla rov-

nocenný umelecký dialóg. Z Viedne zavial 

osud Annu Hrušovskú do Zemského divadla 

v Grazi, kde pôsobila až do konca vojny. Na 

týchto scénach si medzi profilové úlohy za-

písala aj tie, s ktorými sa už neskôr nestretla 

– Gluckovu Eurydiku, Mozartovu Fiordiligi, 

Straussovu Sophie a Zerbinettu, Donizetti-

ho Mariu (Dcéra pluku) a niekoľko ďalších. 

Technicky zdatný koloratúrny soprán, výra-

zovo a farebne schopný stvárňovať aj partie 

lyrického odboru, rozšíril svoj repertoár na 

novom pôsobisku v Bratislave o Korsakovo-

vu Snehulienku, Rossiniho Rosinu a Doni-

zettiho Norinu, no predovšetkým o štýlové 

kreácie mozartovské – Kráľovnú noci, Con-

stanzu, Zuzanku, Zerlinku a im vokálnymi 

nárokmi blízku Marcelinu z Beethovenovho 

Fidelia. Popri vypätých veľkých partiách sa 

umelkyňa musela vzhľadom na svoju hlaso-

vú typovosť zhostiť aj menších subretných 

príležitostí (napr. Frasquity z Carmen, Ku-

chárika z Rusalky, Esmeraldy z Predanej ne-
vesty). Od polovice päťdesiatych rokov až do 

odchodu z javiska bola jedinou bratislavskou 

Violettou (Traviata) a Gildou (Rigoletto). 

Gildou sa v roku 1962 lúčila s javiskom SND, 

aby sa definitívne venovala iba pedagogic-

kej činnosti. Tá znamenala štvrťstoročie na 

VŠMU, dokonca niekoľko rokov na Vieden-

skej hudobnej akadémii. To sa už meno prof. 

Hrušovskej spájalo s menom jej najvýznam-

nejšej žiačky Lucie Poppovej, prvej Slovenky 

na javisku La Scaly, festivalového Salzburgu, 

aj newyorskej Metropolitan Opera.

Aj keď na scéne Opery SND strávila Anna 

Hrušovská necelé dve dekády, generačne 

i zástojom patrí k prvej, budovateľskej garde 

našich operných sólistov a zostáva tak na-

vždy zapísaná v dejinách slovenskej opery.

Jaroslav Blaho �

Foto: A. Klenková
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Talent je odvaha začať znova
Zsolt Nagy je jedným z najzamestnanejších dirigentov prítomnosti. Jeho repertoárovou dominantou je súčasná hudba, 
ktorú uvádza v spolupráci so špičkovými svetovými súbormi a orchestrami. Pedagogicky pôsobí na Conservatoire 
Supérieur de Paris. Na festivale Melos-Étos v roku 2003 uviedol s Orchestrom SF po prvý raz na Slovensku Sinfoniu 
Luciana Beria. V uplynulom roku otváral festival Varšavská jeseň so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, 
toto teleso dirigoval aj na záverečnom koncerte Melos Étos 2005, na tomto festivale uviedol do života aj súbor pre 
súčasnú hudbu Melos Ethos Ensemble. 

� Vo vašom repertoári dominuje sú-

časná hudba. Bolo to tak od začiatku, 

alebo je to výsledok vývoja? Čím vás sú-

časná hudba oslovila?

Už od detstva som inklinoval k súčas-

nej hudbe, staršia hudba mi nebola natoľko 

blízka. Vždy ma viac zaujímala prítomnosť, 

„dnešok“. Samozrejme, Bach bol tiež veľkým 

zážitkom, no smerodajnou skúsenosťou pre 

mňa bolo, keď som ako osemročný počul jazz 

v podaní Dukea Ellingtona. Cítil som, že táto 

hudba súvisí s prítomnosťou, v ktorej žijeme 

a v ktorej sa všetko deje. Múzeá mám rád, ale 

neustále vracanie sa do nich mi vždy pripa-

dalo zvláštne. Múzeá sú pre mňa archívom 

informácií o minulosti, hudba živou záležitos-

ťou. Hudba sa vždy deje práve teraz. Hlavným 

okruhom môjho záujmu je teda prítomnosť.

� Počas štúdia dirigovania ste sa 

však museli zoznámiť aj s celým klasic-

kým repertoárom...

Mojím profesorom dejín hudby bol Imre 

Földesi, fantastický učiteľ, ktorého meno je 

v Maďarsku pojmom. U neho nestačilo po-

znať fakty, bolo potrebné najmä vedieť sa 

spoľahlivo orientovať v štýle. Upozorňoval 

vždy na súvislosti minulého s prítomným, 

vždy našiel prepojenie. V dejinách hudby 

nehovoril len o hudbe, ale aj o literatúre, 

divadle, výtvarnom umení v širších kontex-

toch. Jeho prednášky boli dejinami hudby 

a zároveň dejinami kultúry. 

Súčasnú hudbu som aj vďaka tomu vždy 

vnímal ako súčasť kultúrnych dejín ľudstva. 

Nielen hudba, ale všetko naše konanie sa 

deje v prítomnosti, a to je podstatné, pretože 

tým napĺňame svoju budúcnosť. Návštevníci 

múzeí dnes obdivujú artefakty, ktoré kedysi 

boli živé. Berlínski i Viedenskí filharmonici 

vznikli v 2. polovici 19. storočia, najmä preto, 

aby hrali súčasnú hudbu. Súčasnou hudbou 

bol vtedy Brahmsa a uvádzanie jeho diel si 

vtedy tiež vyžadovalo úsilie, keďže boli nové. 

Zaujímavé je, že veľká časť dnes pestovaného 

historického repertoáru nebola v čase svoj-

ho vzniku úspešná. Ak pestovanie „muzeál-

nych exponátov“ preváži nad pestovaním 

prítomnosti, vznikne nezdravý stav: medzi 

prítomnosťou a umením bude vzdialenosť 

čoraz väčšia a čím bude väčšia, tým menej 

budeme rozumieť umeniu, dobe i svojmu 

postaveniu v nej.

� Ako k tomu podľa vás došlo?

Medzníkom v tomto vývoji bolo znovu-

objavenie Johanna Sebastiana Bacha Feli-

xom Mendelssohnom. Nie je to, samozrej-

me, vinou Bacha ani Mendelssohna, predsa 

je dnes už známe, že v Bachovej dobe má-

lokoho zaujímalo, čo napísal minulý týždeň, 

ale len to, čo skomponuje pre najbližšiu ne-

deľnú bohoslužbu.

� Pre mňa je ale skutočnosť, že dnes 

môžeme – pravdepodobne aj vďaka 

Mendelssohnovi – počúvať Bacha, Mo-

zarta, Beethovena a ďalších skladateľov 

minulosti, veľmi potešiteľná...

To je jasné. Je však veľmi nezdravé, keď 

sa hrá prakticky len hudba minulosti, keď 

nie je záujem o súčasných skladateľov. Bu-

dúcnosť, na ktorú sa bude spomínať, sa deje 

teraz. Ak to „teraz“ nie je prítomné, nebude 

na čo spomínať. 

� Vráťme sa k vášmu repertoáru. Di-

rigujete najmä súčasnú hudbu...

...áno, ale nezabudnime, že aj ja som cho-

dil do školy a prešiel som celými dejinami 

hudby. A vlani som dirigoval napríklad Ba-

chov Magnificat.
� Konštatovali ste, že dnes vo vše-

obecnosti prevažuje skôr historicky 

orientovaný koncertný repertoár. Vy 

však predsa dirigujete veľmi veľa, a naj-

mä súčasnú hudbu. Sú aj ďalší dirigenti, 

napríklad Péter Eötvös, ktorí majú po-

dobnú repertoárovú orientáciu. Musia 

teda existovať miesta, kde sa o prítom-

nosť, o súčasnú hudbu zaujímajú viac. 

Kde sú tie miesta?

V Londýne či Paríži nie je ničím mimo-

riadnym uvádzať súčasnú hudbu, je to tam 

úplne prirodzené, tam táto otázka vôbec nie 

je aktuálna. Nahliadol som do repertoáru 

Artura Toscaniniho. Obsahoval okolo 2300 

diel, 80 percent mien skladateľov som nepo-

znal. Toscanini dirigoval obrovské množstvo 

súčasnej hudby... Aby som sa vrátil k Berlín-

skym a Viedenským filharmonikom: kon-

com 19. storočia pravidelne uvádzali súčas-

nú hudbu. Stačí nahliadnuť do programov 

koncertov, ktoré dirigoval Gustav Mahler 

– sú plné mien skladateľov, ktorých dnes po-

zná len málokto – pre Mahlera ako človeka 

prítomnosti bolo dôležité aby zazneli.

� Otec mi rozprával, že počas svojho 

pôsobenia v Budapešti v Maďarskom 

rozhlase v rokoch 1933 –1945 premié-

roval diela vyše 100 maďarských sklada-

teľov, ktorých mená sú dnes prakticky 

neznáme...

..lebo existoval zmysel pre prítomnosť, 

pre „dnešok“. Kde je ten „dnešok“ teraz? To 

je veľmi aktuálna otázka.

� Čo sa dá v prospech tejto veci uro-

biť, najmä, keď tlak komerčne oriento-

vaného prostredia narastá?

Komercia existovala vždy. Popularita nie 

je hodnotovým kritériom. Vychutnávať a po-

rozumieť vysokému umeniu bolo dané vždy 

nie mnohým. Hoci si nemyslím, že umeniu 

treba rozumieť. Umenie treba milovať a pes-

tovať. Umenie je otázkou kultúry. Tam, kde 

niet kultúry, nebude skôr či neskôr ani nič 

iné. Je to ako s vínom – jeho podstatou nie je 

alkohol, ale kultúra. Ak kultúru nepestujeme, 

vznikne problém. Ku kultúre patrí aj vzťah k 

školstvu. Učitelia určite nemôžu produkovať 

zisk v prvom pláne. Ak žijeme v prostredí, v 

ktorom si učiteľov nevážime, adekvátne ich 

neohodnotíme, musíme počítať s tým, že 

skôr či neskôr nebude fungovať ani biznis. 

Vlastne nechápem, že o tom vôbec treba 

rozprávať, k tomu netreba ani vysokoškolský 

diplom, aby to človek pochopil.

Kodály raz povedal: „nech hudba patrí 

každému“. Bolo to v populistickom, komu-

nistickom období, keď koncerty boli vždy 

výborne navštívené, lebo aspoň v 16 radoch 

sedeli vojaci, ktorí tam museli ísť, rovnako 

ako robotníci. Keď nešli, mohli mať problé-

my na straníckej schôdzi. Takéto publikum 

naozaj nepotrebujeme. Radšej, nech ho je 

menej. Nech hudba nepatrí každému. Do-

konca sa odvážim povedať aj: nech umenie 

nepatrí každému. Dajme ho však tým, ktorí 

sa oň zaujímajú. Skúsme ľudí presvedčiť. Je 

absurdné tvrdiť, že to, čo je populárne je aj 

dobré. Keď sa chcem ísť dobre najesť, nena-

padne mi McDonald’s. 

� Otázkou však je, ako záujem pre-

budiť, aj to, kde začať?

Foto J. Bartoš
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V rodine, v spoločnosti, v škole. Najmä 

však v rodine. Ak sa dieťa nevie správať, nie 

je to chyba školy, ale v prvom rade rodičov. 

Chyba školy je, ak to prehliada. A tak by sme 

mohli pokračovať. Chybou politiky, chybou 

spoločnosti je, keď si jasne nepoloží túto 

otázku.

� Politiku môžeme len ťažko ovplyv-

niť, hudba však potrebuje obecenstvo...

Samozrejme. Aby som bol úprimný: hu-

dobné obecenstvo je najmenej zaujímavé 

obecenstvo. Osvieženie môže priniesť pub-

likum iných odvetví umenia. Napríklad pub-

likum výtvarného umenia je oveľa otvorenej-

šie. Určite treba chodiť do škôl, mládež by 

mala mať kontakt so špičkovými umelcami. 

Vo Švajčiarsku sú učitelia vynikajúco pla-

tení a najlepšie tí, ktorí pôsobia na základ-

ných školách. Tento systém je podľa mňa 

úplne legitímny. Vzdelanie treba podchytiť 

v základoch. Slovo učiteľa má vo Švajčiarsku 

vážnosť. Pozícia stredoškolského učiteľa na 

Slovensku či v Maďarsku je veľmi smutná. 

V porovnaní s tým sa otázka, či je alebo 

nie je záujem o súčasnú hudbu, javí ako dru-

horadá. Domnievam sa však, že súvislosť je 

jasná. Je to dôsledok mimoriadnej vzdela-

nostnej otupenosti, ktorá sa, žiaľ, šíri v me-

dzinárodnom meradle.

Možno diskutovať o nateraz klesajúcej 

životnej úrovni v Nemecku, keď však hovorí-

me o tom, že viac ako tri milióny obyvateľov 

v tejto krajine nevie písať a čítať, pýtam sa, či 

to nie je prejav zlyhania sociálneho kapitaliz-

mu. Som presvedčený, že to je systémové zly-

hanie, pretože spoločenské zriadenie, ktoré 

vychováva analfabetov, je vadné... Obávam 

sa, že sa to prejaví aj v iných oblastiach – hoci 

dúfam, že sa mýlim.

� Práve v Nemecku, najmä jeho vý-

chodnej časti, rušia orchestre...

Áno, a je to celkom pochopiteľné, bolo 

ich z istého pohľadu príliš veľa. Presnejšie, 

popri vynikajúcich orchestroch bolo príliš 

veľa slabších. V Nemecku sa zásadne zmeni-

li spoločenské a ekonomické pomery. Päť-

desiate a šesťdesiate roky minulého storočia 

boli príznačné veľkým spoločenským a hos-

podárskym rozmachom. Keď už takmer 

každý mal auto, dve kúpeľne, keď bolo už 

postavené športovisko, sauna, bazén, tak si 

na mnohých miestach povedali, nech je aj 

orchester. Tento boom je minulosťou, pe-

niaze daňových poplatníkov míňajú skôr na 

iné a zbytočné orchestre likvidujú. V čase 

vzniku však zohrávali dôležitú úlohu, lebo 

nejestvovalo médium, ktoré by sprostredko-

valo hudbu. Malo to spoločenské i politic-

ké príčiny. Napríklad rozhlasové orchestre 

mali za úlohu podporovať a propagovať 

národnú hudbu. Dokonca aj v Západnom 

Berlíne, v ktorom boli štyri orchestre, zria-

dili Deutschlandfunk orchester, pretože 

to bolo zo zrejmých dôvodov dôležité. Vo 

francúzskej zóne zase vznikol rozhlasový 

orchester v Baden Badene. Politici, ktorých 

rozhodnutím orchestre vznikli, si uvedomo-

vali, že ich okrem iného reprezentuje aj kul-

túra. Politika vtedy patrila ku kultúre. Ani 

dnes to nie je inak, ale dnešní politici si to 

neuvedomujú. Treba im to objasniť, lebo im 

hrozí, že kým to pochopia, nebudú už poli-

tikmi. Dnešní politici sú tu často len na jed-

no volebné obdobie, a kým padnú, stihnú 

často veľa zničiť, aj desiatky rokov budova-

né hodnoty. Príčinou dnešného nemecké-

ho úpadku je to, že politici nedomysleli, že 

NSR a NDR spolu nevytvoria veľkú NSR. Je 

to veľká historická chyba. Hoci Nemci vyše 

tridsať rokov snívali o znovuzjednotení, ten-

to zásadný aspekt nepremysleli a zasiahlo 

ich to nepripravených. Myslím, že Nemecko 

za túto chybu tragicky zaplatí a opäť dúfam, 

že sa mýlim. 

� Vráťme sa k hudbe. Tým, že dirigu-

jete prevažne novú hudbu asi nemáte 

stály repertoár. Koľko nových diel roč-

ne približne uvediete?

V princípe neustále dirigujem nové 

skladby, sú to pre mňa tie, ktoré som ešte 

nedirigoval, takže sa vyskytnú aj také, ktoré 

podľa dátumu vzniku nie sú najnovšie. Roč-

ne dirigujem 80 – 100 diel. 

� Sú diela, ku ktorým sa vraciate?

Veľmi zriedkavo. K výnimkám patria 

niektoré kompozície Bartóka, Mozarta, De-

bussyho... 

� Rozhodujete o svojom repertoári, 

alebo dirigujete diela, ktoré vás oslo-

via? 

Keďže nemám vlastný orchester (a ani 

nechcem mať), nemám veľa možností 

ovplyvňovať repertoár. Keď ma pozvú, je to 

väčšinou preto, že chcú so mnou realizovať 

konkrétny projekt. Veľmi zriedkavo sa stáva, 

že ma žiadajú o radu, tak ako to bolo naprí-

klad v prípade festivalu Melos-Étos.

� Zaujala ma vaša poznámka, že ne-

chcete mať vlastný orchester. Prečo?

U väčšiny dnešných orchestrov vládnu 

zásadné problémy takých rozmerov, že je 

takmer nemožné ich zmeniť. Nové orchestre 

veľmi nevznikajú, pretože na to nie je adek-

vátna politická vôľa a finančné zázemie. Táto 

práca navyše obnáša obrovské množstvo na-

pätia a byrokratickej práce, ktorá mojej po-

hodlnej náture nevyhovuje. Dirigujem veľmi 

veľa, ale som lenivý púšťať sa do vecí, ktoré sa 

dajú zmeniť len ťažko. Ako hosťujúci dirigent 

veci za týždeň buď urobíte, alebo neurobíte. 

Ak nie, nemusíte sa tam vrátiť, prípadne vás 

už nezavolajú. Takto je to pre mňa elegantné 

a dobré. Možno to nie je uspokojivá odpo-

veď, ale dúfam, že je zrozumiteľná.

� Pracujete prevažne v špičkovom 

profesionálnom a prajnom prostredí, 

relatívne často však prijímate pozvania 

aj na miesta, kde veci ešte nefungujú 

celkom ideálne. Dokonca sa na takéto 

miesta neraz vraciate. Čo vás k tomu 

motivuje?

Je to istý druh investície. Keď vidím v 

danom okamihu budúcnosť a záujem ľudí 

meniť veci k lepšiemu, robím to veľmi rád. A 

okrem toho mám filozofiu, že prosbe o po-

moc treba vyhovieť. 

� Ak sa to dá, akú budúcnosť pred-

povedáte novovznikajúcemu súboru 

Melos Ethos Ensemble?

To je ťažká a asi trošku predčasná otázka. 

Zo strany členov cítim veľmi pozitívnu ener-

giu, vôľu robiť nové veci. Budovanie súboru 

je však veľmi dlhý proces a krehký svet, ktorý 

treba pozorne sledovať a podporovať. Súbor 

musí dostávať primerané príležitosti, ktorý-

mi totiž môžeme rásť, môžu však mať aj zni-

čujúci efekt. Preto je dôležité citlivo zvažovať 

každý ďalší krok. V tejto chvíli je najpod-

statnejšia veľmi pozitívna iniciačná energia. 

Obrovské množstvo ďalších zásadných vecí 

však zatiaľ chýba, napríklad profesionálna 

skúšobňa a finančné, technické aj nástrojové 

zázemie. To všetko sú len minimálne požia-

davky, na ktorých nie je nič velikášske, hoci 

dnes sa javia ako nedosiahnuteľný luxus. 

Arthur Honegger povedal, že talent je odva-

ha začať znova. Ak sa v tomto duchu podarí 

súboru obnovovať sa, začínať znova aj v prí-

pade nepriaznivých okolností, tak môže mať 

budúcnosť. Hlavné mesto európskeho štátu 

potrebuje súbor, ktorý sa zaoberá súčasnou 

tvorbou. Je to hodné podpory, ktorú v rámci 

svojich možností rád poskytnem. 

� V kultúrnom prostredí znejú vaše 

slová jasne a zrozumiteľne. Aká je však 

pravdepodobnosť, že vo svete ovláda-

nom trhovou ekonomikou, obchodom 

a ziskom si niekto všimne, že existujú aj 

iné možnosti?

Túto otázku si vôbec nekladiem. Viete, aj 

ja by som určite zarobil oveľa viac, keby som 

predával drogy. Hovorí sa, že trh, komercia 

utláčajú kultúru, tá však existuje napriek 

tomu. Keď prišla televízia, divadlu a kinám 

predpovedali koniec. Divadlá a kiná však 

jestvujú naďalej. Treba zobrať na vedomie, 

že kultúra je spoločenskou požiadavkou, 

spoločnosť ju potrebuje. Skutočným prob-

lémom nie je to, koľkí navštevujú kultúrne 

podujatia. Podporovatelia umenia v minulos-

ti často neboli šľachetnými ľuďmi. Dejiny ich 

však poznajú v prvom rade ako mecenášov 

Michelangela, Canaletta, Vivaldiho, Händela. 

Foto J. Bartoš
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Do Paríža, Ríma, Londýna, Berlína spravidla 

nechodíme kvôli nočnému životu a dobré-

mu jedlu, ale preto, lebo navštívime múzeum 

či koncert. Festival na Kanárskych ostrovoch 

objednal u Stockhausena orchestrálne dielo, 

ktoré som tam nedávno premiéroval. Dnes 

na Kanárske ostrovy už necestujú turisti len 

v lete, ale aj v januári na vzrušujúci veľký me-

dzinárodný hudobný festival. 

� Čím je pre vás zaujímavá Bratisla-

va?

Bratislava má šarm. Staré mesto je veľmi 

pekne upravené, pred 20 rokmi to tu bolo veľ-

mi sivé. Predpokladám, že turisti sem väčšinou 

chodievajú na jeden deň, na víkend, v rámci 

zájazdu do Viedne, Budapešti či Prahy...

� ...podobne ako Mendelssohn, kto-

rý sa zúčastnil na poslednej bratislav-

skej korunovácii a na jeden deň prišiel 

z Viedne. Svoj výlet a korunováciu far-

bisto popisuje v jednom liste...

... a dnes sa mesto snaží lákať 

turistov napríklad prostredníc-

tvom inscenovaných rekonštruk-

cií korunovačných slávností. 

Niekam musíme patriť, máme 

korene, bez minulosti niet prí-

tomnosti...

� ...a bez prítomnosti niet 

budúcnosti.

Presne tak. Na čo sa bude 

spomínať o sto, stodvadsať ro-

kov? Na politika, ktorý zrušil 

orchester? To je negatívna infor-

mácia, nikto si na neho nespo-

menie. Čo zostane po nás bez 

zakladateľskej práce, bez pod-

pory umenia a trvalých hodnôt? 

Pravdepodobne len naše zlyha-

nia. Dejiny hovoria o mecená-

šoch, podporovateľoch umenia 

z radov panovníkov, šľachty. Ich 

úlohu neskôr prevzal štát. Malo to historické 

a politické príčiny: Východ sa chcel prezen-

tovať v lepšom svetle oproti Západu a vice 

versa. Umelci z toho, samozrejme, profitova-

li, dokonca aj slabší umelci. Východ a Západ 

však prestali existovať. Paradoxne, umenie 

a kultúra tým stratili, lebo na miesto mecená-

ša a štátu nenastúpil nikto. Štát sa kultúrou 

dnes zaoberá len okrajovo a ukazuje na me-

cenáša, mecenáš zase ukazuje na štát. V ma-

lých národných hospodárstvach so šesťmilió-

novým trhom sa mecenášstvo sotva môže 

vytvoriť, obzvlášť, keď noví zbohatlíci si skôr 

kúpia šiesty mercedes, než aby dali zopár ha-

lierov na kultúru, ktorá ich nezaujíma. Takto 

to, žiaľ, naozaj je. V americkej bohatej vrstve 

spoločnosti piatej generácie je to úplne inak, 

mnohí z tohto segmentu už študovali na-

príklad na Harvarde dejiny umenia a je im 

prirodzené z miliardového impéria darovať 

niekoľko miliónov. O to nižšie sú potom ich 

dane. A oplatí sa im to aj v inom zmysle: daň 

je bezmenná, prostredníctvom súkromných 

nadácii však zvečňujú svoje meno. V anglic-

kom, nemeckom, španielskom jazykovom 

prostredí, ktoré dominuje trhu a organizuje 

ho, je už aj niekoľkostotinový trhový podiel 

významný. Na malom, šesťmiliónovom trhu, 

je však aj nedosiahnuteľný dvadsaťpercent-

ný podiel pre mecenášstvo neveľmi inšpira-

tívny. Preto ak štát nebude pokračovať v pod-

porovaní kultúry, nebude môcť existovať ani 

samostatné kultúrne mecenášstvo. Keď štát 

a mecenatúra vzájomne na seba ukazujú, 

doplatí na to kultúra. Tak je to v mnohých 

krajinách. V bývalom východnom bloku je 

to tak všade. 

� V ktorých krajinách má klasická 

hudba v tomto zmysle najlepšie záze-

mie?

Najfascinujúcejšie je pre mňa Francúz-

sko, a to nielen preto, že tam v rámci celej EÚ 

plynie najvyšší podiel finančných prostried-

kov z HDP na kultúru. Uvediem príklady 

z vlastnej skúsenosti: Som profesorom diri-

govania na parížskej Vysokej hudobnej škole. 

V ostatných troch rokoch som každoročne 

dirigoval diplomový koncert kompozičnej 

triedy, s orchestrálnymi dielami všetkých ab-

solventov. Ak k tomu ešte pripočítame diela 

skladateľov ďalších ročníkov, je to vyše dvad-

sať kompozičných študentských koncertov. 

Na osem orchestrálnych projektov škola kaž-

doročne pozýva špičkových dirigentov, ako 

napríklad Christopha Eschenbacha, Pierrea 

Bouleza, Pétera Eötvösa, Michaela Gielena, 

Kurta Masura, i ja sa tam občas objavím. Mla-

dý hudobník, ktorý skončí takúto školu, má 

dosť presnú predstavu o tom, čo je to hrať 

v orchestri a pracovať s dirigentom. Škola 

okrem toho vydáva absolventský koncert 

kompozičnej triedy na CD, ktoré distribuuje 

aj do sveta. Kde vo svete sa deje niečo po-

dobné? A pritom by to všade malo byť samo-

zrejmosťou... S mojou dirigentskou triedou 

realizujem tento rok projekt v Ostrave, moji 

študenti dirigujú orchester Janáčkovej filhar-

mónie. Nedávno som dostal e-mail, že v roku 

2007 by Monacký kráľovský orchester chcel 

pracovať pod mojím vedením so študentmi 

mojej triedy. Orchester dáva k dispozícii 

6 skúšok a koncert. V podobnom zmysle 

sa ohlásil aj Ensemble Intercontemporain 

a ďalšie špičkové súbory. A aby toho nebolo 

málo, nedávno ma navštívil radca pre hudbu 

z francúzskeho ministerstva kultúry a spýtal 

sa ma, ako by mohol pomôcť žiakom mojej 

triedy ľahšie nájsť uplatnenie v hudobnom 

živote. Čo sa dá k tomu dodať? Pre Stredoeu-

rópana je to jednoducho nepochopiteľné. 

A pritom vôbec nejde o to, či sú moji žiaci 

geniálni, sú to ešte študenti. Napriek tomu je 

o nich záujem na tejto úrovni. Riaditeľ Con-

servatoire Supérieur, samozrejme, príde do 

Ostravy na koncert, tak ako chodí na každý 

školský koncert. Škola má pritom niekedy aj 

2-3 koncerty denne, no riaditeľ je na každom 

z nich. Či bol koncert dobrý alebo zlý, obo-

je máva následky. Škola kontinuálne sleduje 

a podporuje vývoj svojich žiakov.

� So slovenským hudobným živo-

tom ste v ostatnom čase v intenzívnom 

kontakte. Spolupracovali ste na festiva-

le Melos-Étos s orchestrami SF i SOSR-om. 

Aké sú vaše skúsenosti?

Zaznamenal som tu dve pre-

vládajúce tendencie: preceňova-

nie alebo podceňovanie vlast-

ných schopností i schopností 

druhých a vysokú mieru seba-

ľútosti. Na prvé je receptom ísť 

do zahraničia, zmerať svoje sily, 

spoznať sám seba. Riešením pre 

druhé je napriek objektívnym 

ťažkostiam vnímať problémy ako 

úlohy, ktoré treba splniť, uchopiť 

veci do vlastných rúk a vykročiť. 

Sebaľútosť totiž priamo bráni ak-

tívnemu konaniu. Samozrejme, 

ľahko sa to hovorí nezúčastnené-

mu, ale takto to vnímam. 

Významným krokom vpred 

by na druhej strane bolo aj to, 

keby oficiálna politika rozpozna-

la, že pri podpore kultúry vôbec 

nejde o veľké peniaze v porovnaní s tými, 

ktoré sa, obrazne povedané, vyhadzujú von 

oknom.

� A aká bola spolupráca s našimi or-

chestrami?

Na základe mojej skúsenosti sa nazdá-

vam, že rozhlasový orchester i filharmónia 

žijú na rozvalinách minulej slávy. Aby ne-

vzniklo nedorozumenie: nehovorím o hu-

dobníkoch, ale o organizáciách. V princípe 

primárny problém nikdy nie je u hudobní-

kov. Aj vo futbalových mužstvách v prípade 

neprimeraných výkonov zvyčajne najprv vy-

hodia trénera, nie hráča. Treba si naliať čistú 

vodu. Je príznačné, že vaše dva popredné 

orchestre nemajú, resp. dlho nemali šéfdi-

rigenta. V zahraničí dnes pôsobia slovenskí 

dirigenti. Niečo teda nie je v poriadku, alebo 

tomu len zle rozumiem? Mladí slovenskí diri-

genti sú veľmi talentovaní, bolo by treba pri-

hrať im loptu, možno ňou strelia gól. Zvlášt-

ne, že to hovorím ja ako Maďar v rozhovore 

pre slovenské noviny...

� Vrátite sa na Slovensko, sú v plá-

ne ďalšie projekty s Melos Ethos En-

semble?

Foto J. Bartoš
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Zatiaľ neviem, teraz sme ukončili nahráv-

ku a uvidíme, čo bude ďalej. Mám zopár ná-

padov, ako by sa dalo napredovať v budovaní 

súboru. V súvislosti so symfonickými orches-

trami nemám konkrétne podnety, tam by 

bolo potrebné urobiť principiálny poriadok 

a umiestniť všetko na správne miesto. Neho-

vorím o politických, ale o hodnotovo orien-

tovaných zmenách, ktoré sú na pulze doby. 

Politika nech nehovorí do umenia, nech 

každý robí prácu, ktorej rozumie. A čomu 

nerozumie, o tom nech radšej nehovorí. 

� Čím budete žiť v najbližšom polro-

ku?

Do júna sa nezastavím. V Brne robím 

majstrovský kurz pre dirigentov a skladate-

ľov, potom idem do Ostravy s mojou paríž-

skou dirigentskou triedou, následne do Izra-

ela, do Švajčiarska so secesným programom 

(Schreker, Szymanowski, Mahler – Pieseň 
o zemi, Richard Strauss). S BBC Symphony 

Orchestra v Londýne dirigujem program z 

diel Silvestrova, nasleduje Madrid, majstrov-

ský kurz v Miláne, vyučovanie v Paríži. Na jar 

ma čaká ďalšia návšteva Švajčiarska a práca s 

novým súborom Múzea Paule Kleeho – Paul 

Klee Ensemble, na projekte z diel Iannisa 

Xenakisa a Briana Ferneyhougha. Dva razy 

letím do Japonska, kde budem pracovať s 

tamojšími orchestrami, potom koncertujem 

s Oslo Philharmonic a ešte raz s BBC Sym-

phony. Po prvýkrát budem spolupracovať s 

BBC Scottish Orchestra Glasgow, v máji sa 

vraciam k vynikajúcemu súboru London 

Sinfonietta. Niekoľkokrát pôjdem do Izraela, 

koncertovať s Israel Contemporary Players, s 

„mojím“ súborom, s ktorým sa poznáme už 

12 rokov. Tam to bola tiež investičná práca, 

v Izraeli sa záujem publika o súčasnú hud-

bu stupňuje, hudobníci sú veľmi milí, plní 

energie a odhodlania pracovať na inom re-

pertoári, na veciach, z ktorých majú radosť, 

lebo vo svojich domovských symfonických 

orchestroch sa už trošku nudia.

� Ako zvládate také obrovské množ-

stvo práce a cestovania? Máte ešte čas 

tešiť sa na projekty?

Samozrejme. Nevnímajte moje slová ako 

sťažnosť či chválu. Niekedy si však naozaj 

kladiem otázku, ako to všetko zvládnem, 

lebo táto práca vyžaduje veľmi veľa zodpo-

vednosti. 

� Aké miesto má vo vašich aktivitách 

pedagogická činnosť?

Mimoriadne dôležité. Fungovanie mojej 

parížskej triedy ma stojí veľa energie. Veľké 

množstvo práce a uvažovania si vyžaduje na-

príklad len každoročné zostavenie progra-

mov tak, aby boli zaujímavé a študentom 

dali možnosť napredovať. Nechcem, aby 

z mojej triedy vyšiel dirigent, ktorý by nao-

zaj dôkladne nepoznal všetky aspekty svojej 

profesie. Mladý dirigent musí rozumieť di-

vadlu, baletu, opere aj elektronickej hudbe 

a byť schopný zhostiť sa akejkoľvek úlohy na 

dobrej medzinárodnej úrovni. U mňa sa síce 

nenaučí všetky Mozartove symfónie, to na-

pokon ani nie je úlohou vysokej školy, musí 

sa však naučiť rozpoznať čo vie a čo nevie. 

Škola by študentovi mala dať smerovanie, 

vzbudiť záujem, možno formovať vkus a na-

koniec mu dať možnosť voľby. Ak toto všetko 

funguje, má to zmysel. 

Pripravil Adrian Rajter �

ZAHRANIČNÉ FESTIVALY

ERLANGENSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL 2006 
Festival audiovizuálneho umenia
Festival ponúka zvukovú poéziu, elektroakus-
tické umenie, zvukové štúdie, zvukové koláže 
a zvukové inštalácie. Súčasťou podujatia je 
akademické sympózium, panelové diskusie 
a výstava zvukových nahrávok. V prípade záujmu 
o účasť na podujatí, projekty nemajú presiahnuť 
od 30 do 90 minút.
TERMÍN 10. – 12. novembra 2006
MIESTO KONANIA Erlangen, Bavorsko, Nemecko
UZÁVIERKA 30. mája 2006
INFO Hörkunst e. V., Institut für Theater- und 
Medienwissenschaft, Universität Erlangen-
-Nürnberg, Bismarckstr. 1, D 910 54 Erlangen, 
info@hoerkunst.de, www.hoerkunst.de
prihlášky Julia Hamann tel. +49 9131 16 35, 
mobil +49 163 618 25 59 

ZAHRANIČNÉ SÚŤAŽE

Medzinárodná skladateľská súťaž 
PIERROT LUNAIRE 2007
Pierrot Lunaire Ensemble Wien vyhlasuje prvý 
ročník skladateľskej súťaže venovanej tomuto 
súboru v nasledujúcom zložení – flauta, klarinet, 
husle, violončelo a klavír s dĺžkou trvania 
nepresahujúcou 10 minút. Skladba bude uvedená 
v koncertnej sezóne 2007 – 2008.
Pierrot Lunaire Ensemble Wien je členom 
European Conference of Promoters of New Music 
(ECPNM).
BEZ VEKOVÉHO OBEMEDZENIA

VSTUPNÝ POPLATOK 50 EUR, 70 USD
UZÁVIERKA 30. septembra 2006
INFO Pierrot Lunaire Ensemble Wien, Bindergasse 
11/24, 1090 Wien, Austria, tel/fax +43 1 
317 91 66, gelos@pierrotlunaire.at, www.
pierrotlunaire.at 

MEDZINÁRODNÁ ZBOROVÁ SÚŤAŽ HASSELT 
2006
KATEGÓRIA skladba určená pre miešaný zbor, 
à cappella zbor s príp. sprievodom klavíra s tex-
tami v holandštine, nemčine, angličtine alebo 
latinčine, trvanie od 15 do 20 min.
MIESTO KONANIA Hasselt, Belgicko
UZÁVIERKA 31. mája 2006
INFO Stadt Hasselt – Dinest voor Cultuur, Interna-
tionale Compositiewedstrijd, Groenplein 1, B-3500 
Hasselt, tel. +32 (0) 11 239 528, fax +32 (0) 11 
239 536, cultuur@hasslet.be 

EUROPEAN UNION klavírna súťaž „ARCANGELO 
SPERANZA” 2006
TERMÍN 23. – 27. mája 2006
MIESTO KONANIA Taranto, Taliansko
VEKOVÝ LIMIT od 16 do 32 rokov k 30. máju 
2006
UZÁVIERKA 2. mája 2006
INFO Secretary of the 44th Piano Competition 
„A. Speranza”, c/o Rag. Luigi Scaramazza, Via 
Santa Candida, 7; 700 23, Gioia del Colle (BA), 
Italy, tel. +39 080 343 36 25, 338 221 04 86
al. Associazione onlus Amici della Musica 
„Arcangelo Speranza”, Via Toscana, 24/d, 741 
00 Taranto, tel. +39 099 730 39 72, info@a-
micidellamusicataranto.it, www.amicidellamusi-
cataranto.it 

Medzinárodná hudobná súťaž Wilhelma 
STENHAMMARA
KATEGÓRIA operný spev
TERMÍN 9. – 18. júna 2006
MIESTO KONANIA De Geerhallen, Norrköping, 
Švédsko
VEKOVÝ LIMIT ženy – nar. po 1. júni 1973, muži 
– nar. po 1. júni 1971
POPLATOK 80 EUR
UZÁVIERKA 30. marca 2006
INFO Wilhelm Stenhammar International Music 
Competition, Box 2154 SE 600 02, Norrköping, 
Sweden, tel. +46 11 155 159, fax +46 11 155 
155, stenhammarcompetition@norrkoping.se, 
www.stenhammarcompetition.se 

Medzinárodná MOZARTOVA súťaž SALZBURG 2006
KATEGÓRIA operný spev
TERMÍN 7. – 16. augusta 2006
VEKOVÝ LIMIT nar. po 1. januári 1974
VSTUPNÝ POPLATOK 160 EUR
UZÁVIERKA 1. marca 2006
INFO Universität Mozarteum Salzburg, Schran-
nengasse 10a, A 5020 Salzburg, Austria, tel. 
+43 662 6198 2200, fax +43 662 6198 2209, 
mozartwettbewerb@moz.ac.at, www.moz.ac.at 

MEDZINÁRODNÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ TOULOUSE 2006
KATEGÓRIA operný spev
TERMÍN 11. – 16. septembra 2006
MIESTO KONANIA Toulouse, Francúzsko
VEKOVÝ LIMIT od 18 do 33 rokov
POPLATOK 35 EUR
UZÁVIERKA 5. júla 2006
INFO Concours International de Chant de 
Toulouse, Théâtre deu Capitole, B. P. 129, 310 

14 Toulouse cedex 06, tel. +33 5 6227 4964, 5 
6111 3131, fax +33 5 6162 9690, chant.toulou-
se@mairie-toulouse.fr, www.chant.toulouse.fr

PLACIDO DOMINGO OPERALIA 2006
KATEGÓRIA operný spev
TERMÍN 24. – 30. októbra 2006
MIESTO KONANIA Valencia, Španielsko
VEKOVÝ LIMIT nar. po 30. októbri 1976
BEZ POPLATKU
UZÁVIERKA 15. apríla 2006
INFO Operalia; 230, Rue du Faubourg Saint 
Honoré, F-75008 Paris, France, tel. +33 1 5375 
0082, 1 5376 0092, operalia.paris@wanadoo.fr, 
www.operalia.org 

ZAHRANIČNÉ WORKSHOPY

MAJSTROVSKÉ KURZY ORCHESTRÁLNEHO 
DIRIGOVANIA STRESA 2006
Pod umeleckým vedením Maestra Gianandrea 
Noseda v spolupráci s Akademickým orchestrom 
a Ensemble BIT20 Oslo. Najlepší študenti budú 
môcť dirigovať počas medzinárodného festivalu 
Stresa 2006 3. septembra.
TERMÍN 28. augusta – 3. septembra 2006
MIESTO KONANIA Stresa, Veľká Británia
VEKOVÝ LIMIT do 30 rokov k 27. augustu 2006
POPLATOK 50 EUR (vstupný), 1000 EUR (aktívni 
účastníci), 250 EUR (pasívni účastníci)
UZÁVIERKA 31. mája 2006
INFO Segreteria of the Associazione Settimane 
Musicali di Stresa, Via Carducci, 38; 288 38 
stresa (VB), Italy, info@settimanemusicali.net, 
www.settimane musicali.net 

Infoservis
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Atmosféra zodpovedá, iba čas je iný. 

Erazmovský pobyt v Poľsku som ab-

solvovala koncom minulého roka, ale do-

mnievam sa, že ani január nevymazal silné 

hudobné zážitky. Nechaj prejsť časom, ten 
preosieva najlepšie, hovorí stará múdrosť. 

Nepreosial. Ostalo vo mne všetko. Popísané 

poznámky nevybledli, naopak, sila novem-

brovej hudobnej kultúry zmohutnela a pri-

pomenula kvality. Sadám k počítaču, spomí-

nam totálne, píšem selektívne.

Priznám sa, že som zažila dva poriadne 

šoky: úvodný a záverečný. Ten prvý bol neve-

domostný, keď som si naivne myslela, že Byd-

gošč patrí k menším mestám. Omyl – k niekoľ-

koSTOTISÍCovým. Navyše, hudobne je mesto 

nielen nesmierne vyspelé, ale aj vybavené. 

(Pozn. všetky navštívené koncerty boli bez-

nádejne vypredané!). Sídli tu  druhá najväčšia 

operná scéna v krajine – Opera Nowa,  Filhar-

monia Pomorska s Akademiou muzycznou 

vlastnia nielen spoločné námestie, ale aj park 

s bustami významných skladateľov. Z „našich“ 

je zastúpený Antonín Dvořák. Kultúrne spek-

trum mesta dotvára o. i. univerzita, múzeá, 

starobylá časť s kanálmi a letnými splavmi, 

dominantu centra tvorí niekoľkokilometrový 

gdaňský „bulvár“. Mnohé je podobné našim 

mestám – opravené budovy patria určite za-

hraničným spolupartnerom, tie „iné“ pripo-

mínajú časy socialisticky „blahobytné“. Byd-

gošč je však aj mestom secesie, dokonca sa tu 

nachádza celá ulica v tomto – pre mnohých 

dekadentnom – štýle. Pravým opakom bola 

a stále aj je poľská hudba. Dnes znie možno 

síce najpopulárnejšie kilarovsky, ale aj iní sú 

súčasní a módni. A okrem nich sa hrá na kon-

certoch skutočne celý svet.

Môj prvý koncertný kontakt sa usku-

točnil v reprezentatívnej sále Akademie 

muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 

a tvoril súčasť a zároveň aj vyvrcholenie 

medzinárodného festivalu bicích nástrojov. 

Bicie patria určite viac k pánskej populácii, 

preto dáma – aspoň pre mňa – pôsobila na 

plagáte prekvapujúco, ale aj atraktívne. Kreh-

ká a  pôvabná bicistka Marta Kilmasara 

(t. č. pôsobiaca ako štipendistka v Stuttgarte) 

poletovala a v balerínkach doslova tancovala 

nad batériami najrozličnejších bicích. Svojim 

výkonom nadchla a strhla na seba pozor-

nosť. Z množstva autorov (niektorí pre mňa 

celkom neznámi) nesporne s vavrínmi odi-

šiel Per Nørgard (I Ching), ktorého skladbu 

interpretka zahrala na miniatúrnom nástroji, 

inštalovanom na obvode tympanu. Netuším 

pomenovanie nástroja, krehkého vo  zvuku 

aj štýle, pripomínajúcom bon-sai. Klasik Ian-

nis Xenakis (Rebonds) bol pre auditórium 

nespochybniteľný s mimoriadnymi para-

metrami zvuku aj úderu, u mňa však zažiaril 

marimbovsko-impresionistický Keiko Abe 

(Va riations on Japanes Children´s Songs) 

a Eric Sammut (Libertango), silne pripomí-

najúci piazollovské tangá. 

Akademia muzyczna má okrem klasic-

kých koncertných priestorov aj extravilán. 

K nemu patrí napr. palác v Lubostroni (ex-

teriér aj interiér pripomína krásnohôrske ro-

tundové mauzóleum), kde sa konajú najmä 

komorné koncerty pod názvom Koncerty 
Palacowy. Domáca klaviristka Wieslawa 

Ronowska patrí k interpretkám s medzi-

národným renomé. Na historicky mimo-

riadnom koncerte – v ten večer bol najväčší 

národný poľský sviatok nezávislosti – preto 

pochopiteľne zneli iba poľskí romantickí au-

tori, s kráľom Fryderykom Chopinom. 

Na pódiu svetelná dobová štylizácia, ba-

rokové kreslo „pre“ ... a dva Steinwaye. Tak 

začínal cyklus koncertov Wtorek muzyczny. 

Program, určený nie na rozjímanie, senti-

mentálne snívanie, ale spoznávanie. Bacho-

va Kunst der Fuge v racionálnej, až prag-

matickej interpretácii, v dokonalej súhre 

klaviristiek. Medzinárodne skúsená Anna 

Stempin-Jasnowska (laureátka niekoľkých 

domácich i medzinárodných súťaží) a Ka-

tarzyna Rajsová (absolventka AM 1996) 

ponúkli nevšedný, výnimočný umelecký 

zážitok. Umenie fugy sa v ten večer stalo sku-

točným umením.

„Pieśń romantyczna“ tvorila súčasť opäť 

zabehnutého cyklu, tentokrát Wielkie cykle. 

Nezvyčajne na mňa pôsobili Cikánské melo-
die op.55 Antonína Dvořáka a pri Robertovi 

Schumannovi (Láska a život ženy alebo Miość 
i źycie kobiety op. 42) som si uvedomila, že 

akokoľvek skvelý preklad nemôže nahradiť 

originál. Na poľského Schumanna sa mi ani 

do konca skladby nepodarilo zvyknúť. Do-

jem vzápätí vylepšila autentická interpretácia 

Siete canciones populares espaňolos (Manu-

el de Falla). Katarzyna Nowak-Stanczy-

ková (soprán) a Urszula Jankowiaková 

(mezosoprán) sú aktívne nielen koncertne, 

ale aj na opernom pódiu a v pedagogickej 

sfére. Poslucháči, ktorí tvorili väčšiu časť obe-

censtva v aule akadémie, síce boli k svojim 

učiteľom divácky uznanliví, no v potleskoch 

aj kritickí.

Informator koncertowy ponúkal aj iné 

podujatia, žiaľ, nie s Filharmoniou pomor-

skou, ktorá bola v tom čase v zahraničí. Po-

dobný „osud“ stihol aj Operu Nova. Doma 

zostal iba jej šéf a dirigent Maciej Figas, ktorý 

ma aj napriek „fatalnemu“ dňu v stručnosti 

previedol repertoárom aj súčasným pôsobe-

ním súboru. Stav podľa neho nie je ideálny, 

ale umelecké výsledky s pozvaniami do za-

hraničia hovoria za všetko. A navyše hrajú 

svetový operný repertoár s domácimi aj hos-

ťujúcimi interpretmi.

Spomínaný posledný šok spôsobil abso-

lútny víťaz Medzinárodnej klavírnej súťaže 

F. Chopina. Poslucháč 3. ročníka Akademie 

muzycznej v Bydgošči Rafał Blechacz sa 

stal nielen miláčikom domáceho publika, 

ktoré mu po recitáli pripravilo frenetické 

ovácie (primátor mesta mu dal dokonca 

kľúč od nového domu a starosta z rodnej de-

dinky „svojmu Rafałovi“ daroval pozemok 

v lukratívnej štvrti – no comment!), ale do-

slova celého Poľska. Po tridsiatich rokoch sa 

stal absolútnym víťazom opäť Poliak! Vďaka 

prorektorke Anne Nowakovej a dekanke 

Vio lette Pzreczovej sa mi podarilo dostať 

k víťazovi do zákulisia. Krehký fenomenálny 

klavirista a majster pián ochotne a bez mana-

žéra (zatiaľ iba v područí otca) pre Hudobný 

život povedal:

„Mojím vzorom sú dvaja klaviristi 
Krystian Zimerman a Arthur Rubinstein. Tú-
žim raz dosiahnuť ich kvality. Samozrejme, 
že v repertoári dominuje Chopin, ktorého 
milujem a z jeho diela by som najprv chcel 
kompletne nahrať na CD Mazurky. Potom sa 
určite rozhodnem pre ďalšie opusy“.

Víťaz „Chopinky“ sa nezdráhal priznať, 

že zvykne mať aj trému a prezradil, že doma 

cvičí 5 – 7 hodín denne na svojich nástrojoch 

Yamaha a Steinway. Na otázku, či ho môže-

me v najbližšom čase počuť aj na Slovensku, 

však neodpovedal. Možno, že odpoveďou 

mal byť jeho chlapčenský úsmev.

Byť v správnom čase na správnom mies-
te, tvrdí jedna múdrosť. Podarilo sa mi to 

a som skutočne veľmi rada. Umelecký záži-

tok z mladučkého klaviristu bol pre mňa ur-

čite nabitím batérie do najbližších mesiacov. 

Napokon, ak mi výkon Rafała Blechacza bude 

chýbať, mám CD. Poliaci totiž promptne vy-

dali kolekciu všetkých kvalitných semifinalis-

tov a finalistov. Bydgoščské reminiscencie sa 

tak môžu stať aktualitou kedykoľvek.

Mária Glocková �

Oneskorené reminiscencie
na poľskú hudbu

R. BLECHACZ A JEHO PROFESORKA 
K. POPOWAOVÁ – ZYDROŃ./Foto archív
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MIDEM – 40. ročník medzinárodného 
veľtrhu hudobného priemyslu

Jubilejný 40. ročník veľtrhu bol nespor-

ne po každej stránke jedným z najlep-

ších a najúspešnejších. Počet aktívnych účast-

níkov –z roka na rok narastajúci – takmer 

dosiahol symbolických desaťtisíc (9 798, čo je 

oproti minulému roku nárast o 5%).

Počet vystavujúcich firiem z 93 krajín 

stúpol oproti MIDEMu 2005 o 6% s počtom 

4 634, pričom najmarkantnejší vzostup pre-

ukázal hudobný priemysel z USA (oproti vla-

ňajšku o 35%), zo Španielska (o 23%), Fran-

cúzska a Belgicka (oboje o 8%).

Konferenčný program MidemNet Forum 

zaznamenal dokonca nárast účastníkov až 

o 32% (1 206) a prvýkrát v dejinách MIDEM 

konferencie trvali viac ako dva dni. Stretlo 

sa na nich vyše 1 200 profesionálov, ktorí si 

vypočuli referáty vedúcich osobností sve-

tového hudobného priemyslu, medzi nimi 

predsedu EMI Group Erica Nicoliho a pre-

zidenta Starbucku Kena Lombarda. Sloven-

ský národný stánok na 40. ročníku veľtrhu 

MIDEM organizačne pripravilo Hudobné 

centrum, spolu s ktorým sa v ňom na veľtrhu 

zúčastnili zástupcovia firiem Diskant a He-

vhetia, prostredníctvom svojich produktov aj 

Hudobný fond. 

Dominantnou krajinou na tohtoročnom 

MIDEM bolo Fínsko. V posledných rokoch 

fínsky hudobný priemysel prudko vzrastal, 

čo sa odzrkadlilo aj na exportnej sile fínskej 

hudby. Práve minulý rok bol mimoriadne 

úspešný pre popredných fínskych hudobní-

kov, ktorí sa významne presadili v zahraničí 

(najmä The Rasmus, Nightwish, HIM a Apo-

calyptica). Fínsko zorganizovalo v spoluprá-

ci s MIDEM a s menovanými umelcami Otvá-

rací večer pod názvom Come Hear. Finland. 
40th Anniversary Opening Night Party. 

Slávnostné podujatie na oslavu 40. výročia 

založenia každoročného veľtrhu hostil za-

kladateľov tria Live Aid and Live 8 (Sir Bob 

Geldof, Harvey Goldsmith, John Kennedy), 

ktorí sa stali „MIDEM osobnosťami roka“. 

Triu bola zároveň udelená prestížna cena Mi-

nisterstva kultúry Francúzska. Rovnakú cenu 

získala aj riaditeľka MIDEM Dominique Le-

guernová. 

Veľký záujem návštevníkov istotne pod-

mienil aj množstvo veľkolepých jubilejných 

podujatí, z ktorých najviditeľnejším bol tzv. 

Mozartov hudobný oblak (okázalé pyrotech-

nické divadlo kombinované s rozsiahlou 

multimediálnou vizuálnou a zvukovou show, 

prezentovanou Rakúskom v spolupráci s MI-

DEM), ktorý mal na Azúrovom pobreží pri-

pomenúť i osláviť 250. výročie narodenia 

Wolfganga Amadea Mozarta. 

Mimoriadnou udalosťou bola aj fran-

cúzska predpremiéra filmu Jamesa Man-

golda Walk the Line, o živote Johnnyho 

Casha. MIDEM – edícia Classique & Jazz vo 

svetovej premiére premietla aj prvú operu 

Lorina Maazela 1984 (vychádzajúcu z ro-

mánu Georgea Orwella 1984), za účasti au-

tora i sólistov, ktorí stvárnili hlavné postavy 

v predstaveniach v Kráľovskej Opere Covent 

Garden v máji roku 2005, kde vznikol aj jej 

filmový záznam. 

Podstatnou zložkou festivalovej agendy 

bola živá hudba, pričom koncertný program 

bol nabitý. Spomenúť možno aspoň niekoľ-

kých, ktorí sa postarali o „hviezdne“ okami-

hy v očiach nadšeného obecenstva: Bebe 

(Španielsko), Nizlopi (Veľká Británia), Raul 

Paz (Kuba), či renomovaný anglo-indický 

hudobník Talvin Singh. Mladé talenty sa 

vo svetle reflektorov ocitli už v spomenu-

tom programe Come Hear. Finland, ako aj 

v rámci podujatí The British at MIDEM, Co-
nicbids presents MIDEM Buzz Bands a CQ-
FD. V kluboch znela aj elektronická a klubo-

vá hudba. Vyvrcholením pre klasickú hudbu 

a jazz boli koncerty Festivalu nezávislých 
značiek, recitály laureátov medzinárodných 

súťaží, dva večery medzinárodných objavov, 

jazzové kluby MIDEM a IJFO (International 

Jazz Festivals Organisation). Mimoriadny 

koncert s tvorbou Bélu Bartóka a Györgya 

Kurtága, na ktorom vystúpili huslisti Bar-

nabás Kelemen, Katalin Kokasová a kla-

virista Gábor Csalog, pripomenul výročie 

narodenia oboch skladateľských osobností. 

Györgyovi Kurtágovi bola udelená špeciál-

na cena MIDEM Special Award za celoživot-

né dielo.

Viaceré z ceremoniálov odovzdávania 

cien na medzinárodnej úrovni pritiahli po-

zornosť návštevníkov i médií: siedmy ročník 

NRJ Music Awards, druhý ročník MIDEM 

Classical Awards (MIDEM ceny v oblasti 

vážnej hudby), European Border Brea-

kers Awards (Európska cena rušiteľov hra-

níc) a International Relevations of the 

Year (Medzinárodné objavy roka).

24. januára sa uskutočnil 2. ročník sláv-

nostného odovzdávania cien MIDEM Clas-

sical Awards. Ocenených bolo 12 CD no-

sičov a tri DVD, nahraných v roku 2005 pod 

štrnástimi medzinárodnými značkami. Fran-

cúzske značky Alia Vox a Harmonia Mundi 

získali po dve ceny, pričom Alia Vox získala 

dve ocenenia nahrávkou: Cervantes: Don 

Quijote de la Mancha so súbormi Hes-

p rion XXI, La Capella Reial de Catalu-

nya a so sólistkou Montserrat Figueras, 

umeleckým vedúcim Jordim Savallom, v 

kategórii starej hudby, okrem toho získala 

cenu „Najlepšia nahrávka roka“. Harmo-

nia Mundi sa stala „Značkou roka 2005“ 

a obdržala aj víťaznú cenu v kategórii 

barokovej hudby za oratórium Saul Geor-

ga Friedricha Händla v interpretácii 

súboru Concerto Köln, zboru RIAS-Kam-

merchor a vokálnych sólistov Rosemary 

Joshuaovej, Emmy Bellovej, Laurence Zazza, 

PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÉS 
NA CROISETTE AKO DEJISKO VEĽTRHU/Foto: O. Smetanová
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Jeremy Oven dena, Gidon Saksa, pod ve-

dením René Jacobsa. V kategórii vokálnych 

recitálov si cenu odniesla značka Hänssler 

Classic za nahrávku Charles Koechlin: 

Vocal works with orchestra v podaní nem-

eckej sopranistky Juliane Banseovej, 

ktorú sprevádzal SWR Vokalensemble 

a Stuttgart Radio Symphony Orches-

tra po taktovkou Heinza Holligera. 

Francúzska značka Naïve získala cenu 

v kategórii „Najlepšie zborové dielo“ za CD 

Arnold Schönberg: Friede 
auf Erden, Farben, etc, ktoré 

nahral Accentus Chamber 

Choir po vedením Laurencea 

Equilbeya a Ensemble Inter-

contemporain s dirigentom 

Jonathanom Nottom. Víťazom 

v kategórii sólový nástroj sa 

stal čembalista Gustav Leon-

hardt za nahrávku William 

Byrd: Harpsichord Music, 
v realizácii Alpha. Cena za 

najlepšiu nahrávku komornej 

hudby patrí kvartetu Belcea 

String Quartet za CD Benja-

min Britten: String quartet 
n°1, 2 and 3 a Three Diver-
timento, ktoré nahrala EMI 

Classics. V opernej kategórii 

triumfovala značka Virgin 

Classics s nahrávkou Baja-
zet Antonia Vivaldiho v in-

terpretácii slávneho súboru 

Europa Galante Ensemble, 

pod umeleckým vedením Fa-

bia Biondiho. Za „Najlepšiu 

nahrávku súčasnej hudby“ si 

cenu odniesla švédska značka 

BIS za Nordic Spell: Aho, 
Tomasson, Lindberg. V ka-

tegórii reedícia (archívna) 

historická nahrávka získala 

najvyššie ocenenie značka 

Orfeo za sadu CD s diela-

mi Ludwiga van Beetho-

vena v prevedení klaviristu 

Rudolfa Serkina, Zboru 

a Symfonického orchestra 

Bavorského rozhlasu pod 

taktovkou Rafaela Kubelí-

ka. Vydavateľstvo Deutsche 

Grammophon zvíťazilo 

v kategórii koncertnej liter-

atúry za CD s kompletom koncertov Bélu 

Bartóka, so sólistami Krystianom Zimer-

manom, Leif Ove Andsens, Hélene Grimau-

dovou a dirigentom Pierre Boulezom. Súbor 

CD so Symfóniami Dmitrija Šostakoviča 

priniesol značke Capriccio víťazstvo v ka-

tegórii symfonických diel. V kategórii DVD 

nahrávky opery alebo baletu vyhrala značka 

Opus Arte za Les Indes Galantes Jean-

Philippe Rameaua. Značka TDK bola 

ocenená v kategórii koncertov za Günter 
Wand Edition/Part 1 a napokon Allegro 

Films/Opus Arte zvíťazili v kategórii do-

kumentov za We Want The Light. 

V priebehu večera boli odovzdané aj 

tri špeciálne ceny: prvá z nich – Outstan-

ding Young Artist (Vynikajúci mladý ume-

lec) – patrí mladému belgickému huslistovi 

Yossifovi Ivanovovi, ktorého prezento-

val Claudio Bohorquez v spolupráci s Inter-

national Artist Managers’ Association (IAMA; 

Medzinárodná asociácia umeleckých ma-

nažérov). Ďalšiu cenu – Artist of the Year 

(Umelec roka) – získal dirigent Mariss Jan-

sons. Napokon špeciálnu cenu za Lifetime 

Achievement (Celoživotné dielo) odovzdala 

Christa Ludwig slávnemu barytonistovi Die-

trich Fischer-Dieskauo vi. Po rota udelila 

navyše aj mimoriadnu cenu CD/DVD na-

hrávke The Romantic Cello Concerto 1 v in-

terpretácii BBC Scottish Symphony Orches-

tra, realizovanej pod značkou Hyperion.

Slávnostný večer spestrili vystúpenia 

sólistov (Juliane Banse, Sharon Bezaly, Yossif 

Ivanov a Alban Gerhardt) v sprievode orches-

tra Salzburger Kammersolisten pod vedením 

koncertného majstra Lavard Skou-Larsena.

MIDEM v spolupráci so Sacem, FCM 

a French Music Export Office už po štvrtý 

krát organizoval Festival nezávislých zna-

čiek, v rámci ktorého odznelo šesť hodino-

vých koncertov, na ktorých sa predstavili: 

Delphine Lizé, klavír (Intrada), Nemanja Ra-

dulovic, husle (Ambroisie-Naïve a Transart 

Live), Quatuor Ysae, sláčikové kvarteto (Ysae 

Records) a Miki Škuta, klavír (Hevhetia). 

V oblasti jazzu sa prezentovali dve značky 

– LaBorie a Passavant – v priebehu MIDEM 
IJFO Jazz Clubu. Vďaka Hudobnému cen-

tru na tomto ročníku veľtrhu po prvýkrát 

vystúpil jeden z popredných 

umelcov slovenského hu-

dobného života. Dobre nav-

štívený koncert Mikiho Škutu 

(program rovnaký ako na CD, 

ktoré nahral pre Hevhetia Re-

cords: Goldbergove variácie J. 

S. Bacha) mal vynikajúci ohlas 

v radoch odbornej i laickej ve-

rejnosti.

Zdôrazňujúc dôležitosť 

veľtrhu MIDEM ako stretnutia 

pre medzinárodný hudobný 

priemysel, sa v Cannes usku-

točnilo stretnutie siedmich 

ministrov kultúry európskych 

krajín a delegátov minister-

stiev kultúry z ďalších ôsmich 

krajín Európy, za účelom dis-

kusie o kľúčových otázkach 

týkajúcich sa hudobného 

priemyslu. MIDEM bol tak-

tiež miestom zverejnenia dô-

ležitých rozhodnutí v oblasti 

hudobného priemyslu. Za 

prezidenta WIN (Worldwide 

Independent Network) bola 

zvolená Alison Wenhamová, 

spoločnosť Universal predsta-

vila svoju novú paneurópsku 

značku Apollo, EMI Music 

Publishing sa dohodla s brit-

skou spoločnosťou ochrany 

autorských práv MCPS-PRS 

a nemeckou GEMA o paneu-

rópskej licenčnej zmluve, 

francúzska telekomunikačná 

spoločnosť SFR oznámila prvý 

neobmedzený „balík“ na stiah-

nutie hudby, a RealNetworks 

predstavila svoj portál Real-

Music...

MIDEM je mostom k roz-

ličným obchodným príležitostiam, k naj-

novším trendom pre nezávislé i veľké nahrá-

vacie spoločnosti, vydavateľov, distribútorov, 

hudobníkov profesionálov, agentov, pro-

ducentov i ochranno-právne spoločnosti. 

Každý hudobný žáner má na veľtrhu svoje 

reprezentačné zastúpenie; táto mnohostran-

nosť a kvalita priťahuje aj odberateľov hu-

dobného priemyslu z iných odvetví, vrátane 

technológie, reklamy, TV, video a filmovej 

produkcie, ako aj zástupcov rozhlasu, tlače, 

televíznych a online-médií. 

Astrid Rajterová �

SLOVENASKÝ STÁNOK S M. KOLÍNSKYM AKO ZÁSTUPCOM 
VYDAVATEĽSTVA DISKONT/Foto: O. Smetanová

J. SAVALL PRI PREBERANÍ 
CENY/Foto: O. Smetanová
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Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku

Rudolf Macudzinski (1907-1986)

František Pergler

„Bol to veľký profesionál s obrovskou hudobnou kapacitou i neobyčajným zmyslom pre humor...“ – sú obvykle prvé 
slová, ktorými si zaspomína na profesora Macudzinského asi každý, kto osobne poznal tohto významného predstaviteľa 
slovenskej hudobnej kultúry 20. storočia – klaviristu, skladateľa a pedagóga VŠMU. Nedávno sme si pripomenuli 
20 rokov od jeho smrti (2. februára 1986). 

5. časť

Pôvod a hudobné vzdelanie
Rudolf Macudzinski pochádzal z poľsko-

-nemeckej rodiny. Jeho otec bol potomkom 

starej poľskej šľachty, ktorej rodokmeň siaha 

až do 17. storočia. Matka bola dcérou nemec-

kého dôstojníka z Porýnska. 

Z hudobno-historického hľadiska je zau-

jímavá osobnosť otca – Adama Macudzinské-

ho, ktorý bol absolventom husľovej triedy 

slávneho brahmsovského interpreta Josepha 

Joachima na Vysokej hudobnej škole v Berlí-

ne. Pôsobil ako koncertný majster symfonic-

kých telies v Hamburgu a v Brne, dlhé roky 

účinkoval i v orchestri Bayreuthských sláv-

ností (pod vedením legendárnych dirigen-

tov, ako A. Toscanini, G. Mahler, F. Steinbach 

a i.), čo mu prinieslo rad cenných hudob-

ných kontaktov. V komornom obsadení hral 

o. i. aj s M. Regerom (v rodinnej pozostalosti 

sa zachovala aj ich korešpondencia). 

Rudolf Macudzinski sa narodil 29. apríla 

1907, v čase krátkodobého pôsobenia otca 

na juhu vtedajšej rakúsko-uhorskej monar-

chie – v talianskej Abbazii (dnešná chorvát-

ska Opatija). Dostalo sa mu vynikajúceho 

všeobecného i hudobného vzdelania i prís-

nej domácej výchovy. Od roku 1908 sa rodi-

na Macudzinských natrvalo usadila v Brne. 

Mladý Rudolf tu študoval na nemeckej ľu-

dovej škole a reálnom gymnáziu. Hudobné 

základy získal na brnianskej Varhaníckej ško-

le, kde bola jeho prvou učiteľkou Ludmila 

Tučková (prvá interpretka Janáčkovej Sonáty 
1. X. 1905). Vtedajší riaditeľ školy Leoš Janá-

ček ho ako 12-ročného počul hrať Mozartov 

Klavírny koncert d mol. Talentom mladého 

klaviristu bol tak nadšený, že ho preradil na 

konzervatórium ako mimoriadneho žiaka 

do triedy renomovaného pedagóga Vilé-

ma Kurza. Majster Janáček Macudzinského 

osobne zasvätil do základov hudobnej te-

órie a kompozície (v Archíve Hudobného 

múzea na Hrade sa v Macudzinského pozo-

stalosti z tohoto obdobia nachádza cvičný 

zošit, v ktorom sú Janáčkove vlastnoručne 

ceruzkou vpísané kompozičné korekcie har-

monických príkladov). Tieto vzácne hodiny 

navštevoval Macudzinski spolu s  neskorším 

známym českým klaviristom Rudolfom Fir-

kušným.

Po ukončení konzervatória pokračoval 

v štúdiu klavíra u  Kurza na Majstrovskej škole 

v Brne a neskôr v Prahe. Súčasne sa venoval 

i štúdiu práva. V roku 1929 absolvoval naraz 

Majstrovskú školu pražského konzervatória 

a Právnickú fakultu Masarykovej univerzity 

v Prahe. V. Kurz zhodnotil Macudzinského 

interpretačné kvality v niekoľkých riadkoch 

jeho absolventského diplomu: „Pán Rudolf 
Macudzinski je klaviristom s vysokou inte-
ligenciou a zdravým temperamentom, má 
znamenitú techniku a nikdy nezlyhávajúcu 
pamäť. Je to vynikajúci umelec, od ktorého 
možno pri jeho mladom veku veľa očaká-
vať...“ 

Príchod na Slovensko
Ešte počas štúdií v Prahe sa Macudzinski 

zoznámil s prvou slovenskou žiačkou Vilé-

ma Kurza, mimoriadne talentovanou kla-

viristkou Sylviou Halmošovou. Keďže mu 

učarovala nielen jej bezchybná interpretácia 

Čajkovského Klavírneho koncertu b mol 
s Českou filharmóniou, ale aj šarm interpret-

ky, vznikol medzi nimi blízky vzťah, ktorý sa 

potvrdil manželským zväzkom ako aj rozhod-

nutím žiť a pôsobiť na Slovensku. Súčasne sa 

zrodila umelecká dvojica, ktorá si vydobyla 

významné miesto nielen v slovenskom hu-

dobnom živote, ale aj v európskom meradle. 

Macudzinski neskôr takto úprimne opísal 

svoj návrat k slovanstvu: „...poľský národ mi 
dal pôvod a meno, nemecký národ materin-
skú reč a všeobecné vzdelanie, český národ 
mi dal vynikajúce hudobné vedomosti a slo-
venský národ najlepšiu ženu na svete...“.

Od roku 1930, kedy sa obaja usadili 

v Bratislave, začína sa odvíjať ich čulá spo-

ločná koncertná aktivita. Macudzinski prijal 

miesto klaviristu a dramaturga v Slovenskom 

rozhlase a spolu s manželkou založili aj vlast-

nú súkromnú hudobnú školu, ktorá niesla 

názov „Klavírna škola Rudolf a Sylvia Macu-
dzinski“. V rozhlase pracoval až do skončenia 

vojny v roku 1945 – koncipoval dramaturgiu 

rozhlasových hudobných programov, nespo-

četnekrát sólovo účinkoval vo vysielaní, pri-

čom uvádzal množstvo slovenských premiér 

klavírnych skladieb. Neskôr sám uviedol: 
„...Za 15-ročného pôsobenia v rozhlase nebo-
lo jedinej skladby ako aj rukopisnej novinky, 
ktorej klavírny part som sám nehral do vysie-
lania, či ktorú som ako referent nezaradil do 
programu.“ (*1) V tom čase bolo rozhlasové 

vysielanie realizované len „naživo“, čo vyža-

dovalo stopercentnú koncertnú formu klavi-

ristu a maximálnu intonačnú čistotu hry. 

Druhej svetovej vojne, ktorá bola u nás 

spätá s existenciou tzv. Slovenského štátu, 

musel Macudzinski z rozhlasu odísť (na istý 

čas i z koncertného pódia). Svoju prácu 

v rozhlase totiž počas celého obdobia vyko-

nával s profesionálnou pedantnosťou jemu 

vlastnou, avšak práve to sa mu stalo osud-

ným – po vojne bol zo strany nového vede-

nia obvinený, že „svojím umením v podstate 

slúžil fašistickému štátu“...(1)

Nasledujúce roky bol korepetítorom 

v SND, ako aj v súkromnej triede známej vo-

kálnej pedagogičky Anny Korínskej. 

Pedagogická činnosť na VŠMU 
Macudzinského pôsobenie na VŠMU sa da-

tuje od roku 1951, keď spočiatku pôsobil 

ako pedagóg klavírnej praxe. O dva roky 

začal pracovať so svojím prvým študentom 

v hlavnom predmete – Jurajom Mašindom. 

Po odchode Frica Kafendu do dôchodku 

viedol v poslednom roku ašpirantského 

štúdia Evu Fischerovú-Martvoňovú. Ďalším 

žiakom bol Ľudovít Marcinger a po odchode 

Anny Kafendovej z VŠMU dokončila u Macu-

dzinského štúdium Klára Havlíková. Už prví 

Macudzinského absolventi sa svojou ume-

leckou a pedagogickou činnosťou zaradili 

k popredným osobnostiam rozvíjajúceho sa 

hudobného života na Slovensku. Po nich pri-

šli ďalší a ďalší žiaci, bez ktorých by sme si už 

dnes slovenský hudobný život ani nedokáza-

li predstaviť: Ida Černecká, Daniela Varínska, 

Foto archív

hz_03.indd   27 1. 3. 2006   12:59:31



28 Hudobný život 3 / Štúdie � Komentáre

Stanislav Zamborský, ktorí sú všetci už profe-

sormi na VŠMU. Koncertne sa uplatnili Pavol 

Kováč i Alexander Cattarino. Vynikajúcimi 

pedagógmi na konzervatóriách sa okrem 

Juraja Mašindu stali Peter Čerman, Dagmar 

Dubenová a i... K Macudzinského popred-

ným ašpirantom sa zaradila klaviristka Tatia-

na Fraňová... V hlavnom predmete na VŠMU 

Macudzinski pôsobil do roku 1975, potom 

až do roku 1982 už ako externý pedagóg sa 

venoval ašpirantom a vyučovaniu komornej 

hry.

Interpretačná činnosť
Macudzinského zásadný profesionálny prí-

stup k interpretácii, mimoriadne klaviristické 

dispozície, pohotovosť a pamäťová kapacita 

mu otvorili dvere na významné koncertné 

pódiá. Stal sa nielen zdatným sólistom, ale 

najmä výborným komorným interpretom, 

o čom svedčia i zvučné mená jeho komor-

ných partnerov: huslisti Henri Marteau, Wan-

da Wilkomirska, Ede Zathureczky, čelistka 

Anja Thauerová, z našich napr. čelista Albín 

Berky či huslistka Andrea Šestáková. 

Spomedzi nich sa osobitne vyníma spo-

lupráca so svetoznámym francúzskym huslis-

tom Henri Marteauom (1874-1934), ku ktorej 

sa viažu zaujímavé historické súvislosti: Tes-

ne pred skončením brnianskeho konzerva-

tória sa Macudzinski dostal do inšpirujúceho 

prostredia bayreuthských letných slávností. 

Tu sa prostredníctvom svojho otca zoznámil 

s významnými hudobnými osobnosťami. Po-

čas slávností vystúpil 17-ročný Macudzinski 

na reprezentatívnom hudobnom stretnutí 

umelcov vo vile Cosimy Wagnerovej – dcéry 

Franza Liszta a manželky Richarda Wagnera. 

V jej prítomnosti zahral dve Lisztove maj-

strovské etudy – La Campanellu a Un sospi-
ro, za ktoré si vyslúžil osobný obdiv vtedy už 

90-ročnej Lisztovej dcéry. Jeho talent neušiel 

pozornosti prítomného Henriho Marteaua, 

ktorý ho oslovil s ponukou umeleckej spolu-

práce. Pre 17-ročného mladíka to znamenalo 

mimoriadne uznanie hudobných kvalít od 

umelca, ktorý bol na vrchole svetovej kariéry. 

Ich spoločné účinkovanie trvalo štyri roky. 

Viackrát podnikli koncertné turné po Eu-

rópe, severnej Afrike a Malej Ázii (spolu 125 

koncertov...). Toto obdobie je podrobnejšie 

zachytené vo vzájomnej korešpondencii, 

ako aj v knihe manželov Marteauovcov, ktorí 

si Macudzinského zjavne obľúbili a familiár-

ne ho tu nazývajú – „Maki“.(2)

Zo sólistických vystúpení Macudzinské-

ho hodno spomenúť jeho vzťah k menej zná-

mym a frekventovaným dielam. Propagoval 

Koncert pre klavír a orchester g mol od An-

tonína Dvořáka, klavírne koncerty Josepha 

Marxa, Cyrila Scotta a i... Výrazný bol tiež 

jeho vzťah k súčasnej slovenskej tvorbe. Zo 

skladieb s orchestrom premiéroval Cikkero-

vo Concertino, ktoré mu skladateľ dedikoval, 

ďalej Kardošov Klavírny koncert a mnohé 

iné diela. 

Spolu s manželkou ako prví uviedli Jaz-
zovú sonátu pre dva klavíry od Alexandra 

Moyzesa a mnohé pôvodné slovenské diela. 

Počas viac než polstoročného spoločného 

účinkovania v klavírnom duu nespočetne 

raz vystúpili doma i v zahraničí a nahrávali 

pre Supraphon, Opus a rozhlasovú fonoté-

ku. Nasledujúca kritika patrí k najcharakte-

ristickejším spomedzi množstva odborných 

hodnotení dua: „...perfektný súzvuk, pričom 
každý z klaviristov predviedol brilantnú 
techniku, v ktorej dominovala čistota a pre-
cíznosť, jemné nuansy a muzikálnosť. Z toho 
súladu vznikol dojem, akoby hral jeden člo-
vek...“ (3)

Macudzinski – pedagóg
Profesor Macudzinski bol typom neobyčajne 

iniciatívneho, ambiciózneho, svedomitého, 

presného a náročného pedagóga. Jeho meno 

sa v slovenskej klavírnej pedagogike stalo sy-

nonymom vysokej umeleckej profesionality, 

technickej precíznosti a širokého muzikant-

ského rozhľadu. V umeleckej i pedagogickej 

praxi sa opieral o metodické zásady Viléma 

Kurza – neprevzal však známu metódu „pre-

rábania rúk“, ktorú kedysi u svojho pedagó-

ga sám zažil. Tvrdil, že: „...Každá ruka – ak je 
od základu správne školená – vedie svojho 
hudobne nadaného majiteľa k zaslúženému 
stupňu pianistického prejavu...“ (4) Kurzov 

vplyv sa u Macudzinského najviac prejavil 

v oblasti vedomej profesionálnej umeleckej 

prípravy žiakov, v racionálnom prístupe pri 

práci na skladbách i v oblasti komplexnej vý-

chovy všestranne zameraných hudobníkov. 

Ako interpret a súčasne komponista vy-

chádzal v učebnom procesel z rešpektovania 

hudobného zámeru autora. Žiadal, aby všet-

ky súčasti zápisu boli dôsledne dodržiavané, 

pričom nepripustil argumentáciu „...iní to 
tak hrajú“. Podobné nedostatky komentoval 

vo svojej materinskej reči slovami: „Tradition 
ist Schlamperei“, pod čím sa rozumie, že 
„z tradície pramení povrchnosť...“ (5) 

K jeho predstave profesionálnej inter-

pretácie patrila predovšetkým požiadavka 

absolútne čistej, vyrovnanej a kvalitnej hry, 

prehľadnej formovej architektúry, zreteľnej 

harmonickej štruktúry. Tomuto ideálu slúžili 

prostriedky klavírnej interpretácie – vyrov-

naná prstová technika, pregnantná akordic-

ká hra, prepracovaná pedalizácia, zreteľne 

odlíšená artikulácia, jasné a logické frázova-

nie, ale aj precízna rytmická kresba, vopred 

stanovené adekvátne tempo, premyslená 

agogika a rubato v rámci štýlových zásad 

– to boli požiadavky, ktoré nikdy nezostali 

v Macudzinského pedagogickej práci nedo-

tiahnuté alebo ponechané náhode „pódiovej 

inšpirácie“. Precíznosť v otázke vypracovania 

základnej „muzikantskej gramatiky“ považo-

val za prioritu číslo jedna. Do tejto oblasti aj-

pedagogicky najvýraznejšie zasahoval, kým 

osobný tvorivý vklad ponechával na indivi-

duálnu hudobnú predstavu a fantáziu žiaka. 

Samozrejmosťou bola požiadavka rých-

leho a  spoľahlivého štúdia. Na hodinách 

sa hralo iba spamäti. Prvou podmienkou 

bolo bezchybne zvládnuť „text“ diela, čo 

okrem správnych nôt a rytmu spolu s kom-

pletným artikulačným a dynamickým zna-

čením skladateľa automaticky znamenalo aj 

osvojenie si formovej a harmonickej štruktú-

ry. Macudzinski taktiež od svojich študentov 

vyžadoval pohotové naštudovanie značného 

repertoáru. Mal neobvyklý prehľad v oblas-

ti svetovej klavírnej tvorby. Často navrhoval 

dramaturgicky objavné diela. Je známy i jeho 

osobitný vzťah k tvorbe J. N. Hummela, ktorú 

pravidelne zaraďoval do učebného plánu.

Umeleckú výchovu dával neraz do súvis-

losti s ich komplexným muzikantským 

vývojom. Závažnú funkciu pripisoval ko-

mornej hre a hre z listu. Sám ako vynikajúci 

komorný hráč – vychoval celý rad mimo-

riadne pohotových a kvalitných, všestranne 

zameraných klaviristov a vyhľadávaných 

komorných partnerov. (Marcinger, Varínska 

a i...). 

Jeho pedagogickým snom bolo vychovať 

klaviristu, ktorý by sa uplatnil i na význam-

ných zahraničných pódiách. V tejto súvislos-

ti sa nám vynára Macudzinského predstava 
„ideálneho žiaka“: fyziologické dispozície 

(veľká ruka s pevnými a pohyblivými prsta-

mi), výborná pamäť, pohotovosť, spoľahli-

vosť pri interpretácii v každej situácii, schop-

nosť čistej, muzikálnej a výraznej hry. 

Macudzinského pedagogické myslenie 

charakterizuje tiež ideál absolútne čistej 

hry. Vo svojich požiadavkách zašiel až tak 

ďaleko, že pod čistotou hry zavše rozumel 

nielen čisto „trafiť“ klávesu a zahrať správny 

tón, ale trafiť klávesu „presne v strede“... (6) 

Macudzinského lipnutie na bezchybnej, do-

konale čistej hre vyplývalo i z profesionálnej 

nevyhnutnosti – najmä z jeho skúseností 

z nahrávacej praxe v rozhlase, kde sa v tom 

čase robili nahrávky, bez strihov. Čistota hry, 

zvukov vyrovnanosť a presný rytmus boli 

v podstate zárukou technicky dokonalej 

nahrávky. Macudzinski však postrehol ne-

úprosný interpretačný trend vo svete, ktorý 

potvrdzoval oprávnenosť tejto, ako aj vyššie 

spomínaných interpretačných požiadaviek: 

R. MACUDZINSKI NA KARIKATÚRE 
V. KOŘÍNKA./Archív HM-SNM
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„...obrovská konkurencia pri častých medzi-
národných súťažiach... núti hráča k posled-
nému vypätiu síl čo do krajnej čistoty a bez-
chybnosti hry i do suverénneho ovládnutia 
štýlových a všetkých ostatných interpretač-
ných požiadaviek pri ešte aj kvantitatívne 
značne rozsiahlom repertoári...“ (4) 

Skúsenosti z vlastného hudobného štú-

dia a koncertnej praxe napokon zhrnul aj do 

slávnej rovnice – „receptu“ na úspešnú ka-

riéru klaviristu: „Správne myslenie, klaviris-
tická ruka a dobré nervy = cesta k úspechu.“ 
(7) Objasnenie pojmu „správne myslenie“ 
sa skrýva v nasledovných Macudzinského 

vetách: „Nezastávam názor, že treba nad-
merne cvičiť, aby sa niekto stal klaviristom. 
Ubíjanie cvičením je zbytočné. Čo však po-
kladám za nevyhnutné, je logika cvičenia 
– teda nie koľko, ale ako.“ (8)

Pracovnú atmosféru hodín Macudzinski 

často spestroval svojím povestným humo-

rom, ktorý ešte dodnes rezonuje v spomien-

kach jeho bývalých žiakov a kolegov. Študen-

ti tým dosiahli značné psychické uvoľnenie a 

nepristupovali k interpretácii príliš úzkostli-

vo. Ak sa žiakovi na hodine niekedy nedarilo, 

nikdy neprejavil podráždenosť, väčšinou to 

zobral s úsmevom. Takýto prístup bolo mož-

né uplatniť len pri zodpovednom vzťahu k 

štúdiu a vyspelej pracovnej morálke žiaka, čo 

bolo však v jeho triede samozrejmosťou. Ma-

cudzinski bol praktickým človekom i hudob-

níkom a v tomto smere pripravoval aj svojich 

žiakov na život klaviristu. Spomedzi jeho 

známych, hudobný život charakterizujúcich 

bonmotov, k tým najvýstižnejším patrí vý-

rok: „najlepší prstoklad je dobrý „lakeť“...“ (6) 
Svedčí nielen o jeho zmysle pre humor, ale aj 

o zdravom nadhľade pri uplatnení vlastných 

umeleckých či pedagogických ambícií. 

Macudzinski sa po celý život venoval 

aj skladateľskej činnosti. Komponoval 

skladby pre klavír, pre dva klavíry, komorné, 

orchestrálne, vokálne i koncertantné diela. 

Revidoval viacero titulov detskej inštruk-

tívnej literatúry, dodnes veľmi obľúbených 

v elementárnom vyučovaní. Vrodené logic-

ké myslenie ho priviedlo taktiež k niektorým 

originálnym hudobným experimentom, či 

dokonca vynálezom. Osobitnú pozornosť si 

zasluhuje model univerzálnej notovej osno-
vy s atypickým grafickým notopisom, ktorý 

umožňuje vysoký stupeň presnosti notové-

ho záznamu najmä vo vzťahu k časovej or-

ganizácii hudby. Svoj objav rozpracoval aj do 

podoby metodickej príručky pod názvom 

Grafická škola prítomnosti. Pre klaviristov 

má praktický význam Macudzinského zjed-
nodušenie označovania klavírnych prstok-
ladov založené na princípe jednoduchých 

skratiek (namiesto zaužívaného numerické-

ho značenia), ktoré použil vo svojom Štúdiu 
stupníc na klavíri.

František Pergler �

Pramene
1. Písomné materiály z Archívu VŠMU. 

2. Marteau, Blanche a Henri: „Siegeszug einer 

Geige“, Hans Schneider, Tutzing 1971.

3. Gabriel-Marie, Jean: Le Provencal, Marseille, 

3. 12. 1969.

4. Macudzinský, Rudolf: „Cesty a ciele nášho 

pianistického dorastu“, In: Zborník „Desať ro-

kov VŠMU“, vyšiel nákladom VŠMU v Sloven-

skom vydavateľstve krásnej literatúry, r. 1959.

5. Macudzinský, Rudolf: „Stále živé spomien-

ky“, In: Hudobný život 1974 č. 17 str. 3.

6. Osobné rozhovory s bývalými absolventmi 

R. Macudzinského: Idou Černeckou, Stani-

slavom Zamborským a Petrom Čermanom.

7. Kostra, Stanislav: Moje spomienky na Prof. 

Macudzinského (súkromný písomný mate-

riál poskytnutý E. Fischerovou).

8. Hudobný život 1972, č. 9, str. 3 „Pohľad na 

cestu...“ (Rozhovor s R. Macudzinskim).

9. In: Bratislava (časopis), VIII. roč. 1981 č. 2, 

str. 56-59 „A potom príde hudba“ rozhovor 

s manželmi Macudzinskými.

10. Macudzinský, Rudolf: „Zo spomienok“ (se-

riál článkov) Hudobný život 1974 č. 1-5.

11. Macudzinská, Sylvia: osobný album umelec-

kej činnosti.

12. Macudzinský, Rudolf: „V oddanosti a láske“, 

In: Slovenská hudba 1964 č. 5 str. 238-240.

13. Hudobný život 1977 č. 10 str. 7 (V. Čížik).

14. Kurz, Vilém: „Technické základy klavírní 

hry“, Praha, 1924.

15. Archív Hudobného múzea, Slovenské ná-

rodné múzeum MUS LXIX.

16. Bratislavský večerník 11. 12. 1987, „Koncert-

ná spomienka“ – rozhovor so Sylviou Ma-

cudzinskou.

17. Čížik, Vladimír: „Slovenskí koncertní umel-

ci“, Slovenský hudobný fond, Bratislava 

1974.

18. Osobné rozhovory s Macudzinského sú-

časníkmi: Miloslavom Starostom, Dušanom 

Martinčekom.

19. Osobný rozhovor so Sylviou Macudzin-

skou.

Poznámky
1 Ideál bezpreklepovej, čistej hry sa formoval 

u Macudzinského už počas štúdií u V. Kur-

za v Brne. Dokumentuje to i nasledujúca 

úsmevná epizóda z koncertu Sylvie Halmo-

šovej v roku 1926, ktorú jej neskorší manžel 

– Macudzinski opísal nasledovne: „Sylvia 

Halmošová bola veľký talent, ale aj tak som 

si povedal, že si pôjdem na jej absolventský 

koncert vypočuť Griega (Klavírny koncert 

a mol) s papierikom a ceruzou v ruke, a že 

pri každom chybnom mieste si urobím čiar-

ku. Koncert skončil a ja som mal papierik 

úplne čistý, nepopísaný, zato hlavu plnú jedi-

nej myšlienky : je vynikajúca...“ (9)

LEGENDÁRNE KLAVÍRNE DUO S. A R. MACUDZINSKÍ./Foto archív
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Vážený pán predseda Rady Slovenskej hu-

dobnej únie, milí kolegovia, členovia Pred-

stavenstva Spolku slovenských skladateľov!

Po dlhodobej a zrelej úvahe si Vám do-

voľujem oznámiť, že dňom 6. februára 2006 

abdikujem na funkciu predsedu SSSk, člena 

Predstavenstva SSSk a člena Rady Slovenskej 

hudobnej únie.

Súčasne si Vám dovoľujem oznámiť, že 

naďalej nemienim vykonávať úlohu drama-

turga koncertov nášho spolku. Dovoľujem 

si Vás oboznámiť so skutočnosťou, že do 

konca sezóny 2005/2006 som pripravil dra-

maturgiu nedeľných matiné v Mirbachovom 

paláci, ako aj základné podklady do konca 

kalendárneho roku 2006 tak, ako boli schvá-

lené na zasadnutí Predstavenstva spolku dňa 

3. februára 2006.

Dôvody, ktoré ma viedli k tomuto roz-

hodnutiu sú širokospektrálneho charakteru:

1. Takmer 42 rokov som sa podieľal na dra-

maturgii zväzových a od roku 1990 spol-

kových koncertných podujatí, pričom 

posledných 16 rokov prakticky sám, s ve-

domím, že robím dobro pre celú našu 

hudobnú kultúru, bez nároku na akékoľ-

vek ocenenie. V súčasnosti už považujem 

za neúnosné, aby som riešil rozpory me-

dzi finančnými požiadavkami interpre-

tov (podotýkam, že plne oprávnenými) 

a možnosťami financovania prostried-

kami, ktoré nám „s patričným oneskore-

ním“ prideľuje Ministerstvo kultúry.

2. Od roku 1990 som dramaturgicky, kon-

cepčne a administratívne zabezpečoval 

festivaly Nová slovenská hudba. Dopo-

siaľ som mal istotu, že ako spolok nej-

deme do rizika a že primerané finančné 

prostriedky budú prostredníctvom MK 

SR zabezpečené. Táto istota je v súčas-

nosti iluzórna.

3. V rokoch 1986 a 1996 som sa podieľal 

výrazným spôsobom na koncepcii, prí-

prave a realizácii Roku slovenskej hudby. 

Súčasná „floskula“ o Roku slovenskej 

hudby 2006 sa mi javí absurdná, stav pri-

pravenosti za nulový, pričom považujem 

za urážku nielen za Spolok slovenských 

skladateľov, ale i urážku celej Únie, že 

oficiálne ako právnické inštitúcie, za-

stupujúce široké skladateľské spektrum 

a spektrum muzikologické, sme neboli 

prizvaní k prípravným rokovaniam.

4. Depresívne na mňa pôsobí stupeň pasi-

vity, až akejsi rezignácie členskej základ-

ne na činnosť našej inštitúcie, ako priamy 

odraz spoločenskej, ekonomickej a mo-

rálnej situácie na Slovensku. Naviac, pre-

sadzovanie osobných záujmov nad záuj-

my celku mi boli vždy vzdialené a s touto 

situáciou sa nemôžem stotožniť. 

5. Som nesmierne zarmútený nad úbytkom 

novej tvorby našich skladateľov, pričom 

niektoré aktivity najmladšej generácie 

vítam, no nepovažujem ich v celospolo-

čenskom kontexte za dostatočné. Situáciu 

vnímam opäť ako relevantný odraz súčas-

ného celospoločenského marazmu.

6. S obavami konštatujem stav ohrozenia 

kultúry národa, v tom až dehonestujúci 

spôsob negovania výsledkov práce ge-

nerácií na inštitucionalizácii slovenskej 

hudobnej kultúry. (Likvidácia OPUS-u, 

rušenie profesionálnych i neprofesionál-

nych orchestrálnych telies – Nová scéna, 

SĽUK, VUS, OĽUN, Tanečný orchester 

SRo, Lúčnica a pod.) Evidentná snaha je 

o likvidáciu Hudobného fondu, omylom 

bolo zrušenie agentážnej činnosti sekcie 

Slovkoncert v rámci Hudobného centra 

a napokon rafinované utlmovanie čin-

nosti umeleckých zväzov (spolkov) posu-

nutím do polohy „občianskych združení“. 

To všetko postupne umŕtvuje hudobnú 

obec ako celok, tú obec, ktorá má v du-

chu vyššieho princípu povinnosť spolu-

vytvárať kultúrne povedomie národa.

Prosím Vás, vážení a milí kolegovia, aby 

ste s pochopením prijali moje rozhodnutie, 

už aj vzhľadom na môj vek, zdravotné prob-

lémy, s ktorými sa musím v poslednej dobe 

vyrovnať, ako aj na problémy „starodôchod-

cu“ – s finančnými problémami.

Verím, že eventuálnym kooptovaním 

schopných, ochotných a zanietených mlad-

ších členov do Predstavenstva spolku a zvo-

lením nového predsedu sa podarí vytvoriť 

zvrat v tých aktivitách, ktoré sú nevyhnutné 

pre udržanie existencie „Homo politicus“ 

v kontúrach 21. storočia.

S úprimným pozdravom

Pavol Bagin �

Milý Paľo,

po informácii o Tvojej abdikácii z postu pred-
sedu Spolku slovenských skladateľov, do kto-
rého si bol pred necelým rokom zvolený, Ti 
chcem v prvom rade vysloviť poďakovanie za 
Tvoju dlhoročnú umeleckú a organizátorskú 
prácu vo sfére slovenskej hudobnej kultúry. Je 
neodškriepiteľnou pravdou, že Tvoje viac ako 
štyridsaťročné pôsobenie v tejto sfére je spoje-
né s mnohými politickými zmenami, ktoré tak 
poznačili náš život. Pamätám si Ťa na mieste, 
ktoré teraz zastávam, ako si sa s veľkou dáv-
kou vtedy možnej diplomacie usiloval krok za 
krokom zmierňovať kruté dôsledky vylúčenia 
svojich generačných vrstovníkov z umelecké-
ho života, pamätám si Ťa ako šéfa Opery, kde 
v zbore pôsobila aj moja nebohá sestra Eva, 
s úprimnou snahou o objektívny pohľad na 
dobu, kedy neboli akceptované moje predsta-
vy o podobe súčasnej hudby, hľadám cestu 
k pochopeniu ľudí, ktorí vtedy rozhodovali. 

Viem, čo si prežíval v čase po novembri 1989. 
Samozrejme budem spomínať na dlhé disku-
sie s Tebou o bolestiach slovenskej hudobnej 
kultúry v rokoch, keď si denne prichádzal na 
Michalskú raz ako tajomník Spolku, inokedy 
ako generálny riaditeľ vtedy ešte Národného 
hudobného centra – po celoživotných skúse-
nostiach už človek viac vníma názory a naj-
mä činy, menej kreslo, na ktorom ten či onen 
sedí. Často sme mali rôzny pohľad na veci, ale 
v záujme o dobrý výsledok, a tým bola vhod-
ná prezentácia slovenskej tvorby na koncer-
toch, sme hľadali dohodu. Jedno je zrejmé 
– hudobná tvorba má úroveň len vtedy, ak je 
pre ňu vytvorený priestor. Cesta násilia je jed-
noduchá: všetko zrušiť, a na temnom pozadí 
sa odrazu zaskvejú dve-tri mená tých, ktorým 
takýto stav vyhovuje. Zažili sme to viackrát, 
dlho to nevydrží. Dať priestor každému, kto si 
to zaslúži, je namáhavejšie a v dnešnej dobe 
zložitejšie, pretože už neplatí, že slovenská 
hudobná tvorba rovná sa Spolok slovenských 

skladateľov. Stále nástojčivejšia je však otáz-
ka, čo ak onedlho po vyčerpávajúcich skúse-
nostiach s rôznymi Vyvolenými Osobnosťami 
dnešnej pseudokultúry zistíme, že slovenská 
hudba nevie alebo dokonca ani nemôže exis-
tovať bez toho Spolku, ktorému dnes mnohí 
nevedia prísť na meno? Spolky – čertove vol-
ky, hovorili kedysi staré mamy. Uvidíme...

Je to priam neuveriteľné, že poslednou 
akciou Spolku skladateľov pod Tvojím vede-
ním bol môj jubilejný koncert. Je v tom sym-
bol, určite vieš, aký, a nezabudnem na to.

Priznám sa, že Tvoje zvolenie do funkcie 
predsedu som vnímal ako signál, že Spolku 
dnes chýba osobnosť v aktívnom veku, ktorá 
by dokázala integrovať rôznorodé záujmy čle-
nov a zároveň nezabudnúť na minulosť. Nie je 
to dobrý signál, a určite treba o tom hovoriť na 
jeho pôde, na pôde Hudobného centra, možno 
i na verejnosti, ak ju to bude vôbec zaujímať. 

Vďaka za všetko dobré, čo si vykonal, 
a pre ďalšie roky veľa zdravia želá

Tribúna
Na požiadanie pána Pavla Bagina uverejňujeme jeho abdikáciu na funkciu predsedu a člena Predstavenstva Spolku 
slovenských skladateľov, ako aj člena Rady Slovenskej hudobnej únie. Prvou a predpokladáme, že nie poslednou 
reakciou je následný list profesora Vladimíra Bokesa. 

Prof. Vladimír Bokes
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Pri počúvaní diel Ladislava Kupko-

viča si treba spomenúť na všetky sú-

vislosti toho, čo počujeme. Je veľmi jedno-

duché, ak jeho sláčikové kvarteto, tak ako ho 

hrajú Moyzesovci, alebo cyklus klavírnych 

prelúdií v perfektnej interpretácii Dany Ša-

šinovej zhodnotíme konštatovaním, že ide 

o návrat k schubertovskému alebo k men-

delssohnovskému romantizmu, že Kupko-

vič sa v nemeckej emigrácii vrátil k bieder-

meieru a (tentokrát) v ňom vidí budúcnosť 

hudby... Biedermeier je iba v prvom pláne. 

Cez ornamenty v jeho štruktúre presvitá skú-

senosť hudobníka, tvoriaceho v dvadsiatom 

a dvadsiatom prvom storočí. Samozrejme, 

nie vždy a všade, na tie miesta v skladbe si 

treba raz kratšie, inokedy dlhšie počkať. Bol 

by som rád, keby si tento moment povšimli 

všetci Kupkovičoví poslucháči.

Pamätám si rok 1958, vtedy sa po pr-

výkrát dostali do mojej pozornosti Ilja Zel-

jenka a Peter Kolman, ako mladí skladatelia, 

ktorí sa dostali pod vplyv „západnej buržo-

áznej hudby“. Neviem už, či to bolo v novom 

časopise Slovenská hudba alebo v akýchsi 

zväzových materiáloch, ktoré moja mamin-

ka často priniesla domov. Mal som 12 rokov. 

Krátko potom som počul o 

Kupkovičovi aj niečo v tom 

zmysle, že „...ale, to je taký 

šarlatán...“.

Pre tvorivého umelca 

je dôležitý moment uve-

domenia si príslušnosti 

k prostrediu. Mladý sklada-

teľ prejavuje svoj talent tým, že súhlasí nie so 

všetkým, čo stretáva, že s tým polemizuje, že 

to odmieta. Predkladá vlastné názory – a to 

oveľa neskôr sám zbadá, že jeho práca svo-

jím spôsobom nadväzuje na to, čo odmietal. 

A ešte niečo charakteristické pre nás. Až po 

rokoch zisťujeme, že miesta, po ktorých cho-

díme, ktoré míňame zarána takmer nevšíma-

vo, sú miestami, ktorými chodila história. Tu 

hral Mozart, tu Liszt, tu na Klariskej študoval 

Bartók a Dohnányi...

Hudba dneška bola liečbou šokom. 

Myslím, že som nechýbal na žiadnom z ich 

koncertov v Bratislave. Tie reči o šarlatánstve 

boli naozaj nemiestne. Málokto mal také ve-

domosti napríklad o dielach A. Weberna ako 

Ladislav Kupkovič.

Ročník 1936. L. Kupkovič, D. Martinček, I. 

Parík. Tri legendy, tri rôzne osudy. Sedemde-

siatnik Ladislav Kupkovič 

prešiel klasickým oblúkom 

od avantgardistického búr-

liváka (povestné škrabanie 

gongov odvtedy takmer 

zovšednelo) k bodrému 

(a rovnako dobrému) tra-

dicionalistovi či konzerva-

tívcovi. Aj keď neviem, možno sa bude búriť 

proti tomuto označeniu, veď teraz je práve 

toto avantgardou, bude namietať. A možno 

to ani oblúk nebol, všetci starší si pamätáme 

na ten zlom so Suvenírom.

Pred desiatimi rokmi som mal možnosť 

vypočuť si v zahraničí viacero komorných 

skladieb E. Dohnányiho. Veď to je presne ten 

istý svet, nie biedermeier, ale stará Bratislava. 

Dodnes spomínam na rok 1966, na zvý-

šený hlas profesora Moyzesa a na moju náv-

števu u Laca Kupkoviča na Astrovej ulici. To 

bola škola!

A potom Hatrík zorganizoval tú besedu 

(1969) Istota hľadania či hľadanie istoty na 

Zväze. ...A kde je Kupčok? Ó, ten sa už nevráti!...

A vrátil sa. 

Všetko najlepšie, Laco, veľa zdravia

 Vladimír Bokes �

Jubileá...
Ladislav Kupkovič (17. 3. 1936)

Bolo to presne pred desiatimi rokmi. 

Možno celkom presne na deň. Snežilo, 

tak ako dnes a ja som pomedzi ťažké vločky 

kráčala hore tými najstrmšími bratislavský-

mi ulicami. Pripraviť rozhovor s jubilantkou, 

päťdesiatničkou Danielou Varínskou. Urče-

nú adresu som našla ľahko. Nad tým domom 

sa totiž vznášalo čosi ako opar, oblak nasýte-

ný hudbou klavíra. Pasáže, 

opäť a opäť prehrávané, 

korigované a „usádzané“ 

ma priviedli do výšin akejsi 

tajomnej, priam jeffersov-

skej nedobytnej veže. Ne-

odbytne naplnenej farbami 

klavíra.

Bolo to naše prvé 

osobné stretnutie. Danku 

Varínsku som dovtedy vní-

mala len cez jej umenie. 

Cez množstvo koncertných 

produkcií, sólových, kon-

certantných, komorných, 

v kreáciách skladieb auto-

rov, naprieč mapou a his-

tóriou klavírnej hudby – od starých, dobovo 

interpretovaných opusov až po najnovšie, 

veľakrát premiérovo stvárňované skladby, 

rovnako v interpretačných súvislostiach 

s viacerými inštrumentálnymi kombinácia-

mi... Dlhý zoznam doplní množstvo nahrá-

vok počnúc „klasickými“ mg kotúčmi, cez 

čierne elpéčka až po dnešné strieborné dis-

ky... Vedela som o nej aj ako o zdatnej peda-

gogičke, s naozaj reprezentatívnou vzorkou 

odchovancov. Ten sumár neklamných hod-

nôt vo mne vzbudzoval rešpekt, azda obavy, 

také celkom prirodzené, aké v nás vyvoláva 

tichý obdiv... 

O chvíľku, vpadnúc do 

jednej z rozpracovaných 

beethovenovských pasáží, 

som sedela v malej izbe, 

ktorej dominoval – ako inak 

– klavír. A začal sa odvíjať 

dialóg. Danka rozprávala 

o svojich cestách k hud-

be, o prvých úspechoch, 

o víťazstvách, aj prehrách, 

hovorila o umení, o svojich 

zásadách, plánoch, náde-

jách, sklamaniach... Presne 

si spomínam, ako na mňa 

vtedy zapôsobila, ako mi 

priam znela hudba z kaž-

dého jej vypovedaného slova. Z misky sme 

lúskali lieskovce a za oknom padali v jedno-

značných vertikálach chumáče snehu. Až „po 

uši“ prikrývali predjarnú Bratislavu. A mne 

sa ani po pár hodinách nežiadalo opustiť tú 

asketicky pôsobiacu a predsa neodolateľne 

pestrú, životom a hudbou preplnenú „vežu“. 

Pocítila som totiž, že od tej chvíle neobdivu-

jem len skvelé umenie klaviristky, ale získal si 

ma Človek. Krehká dáma, skromná, vnímavá, 

navonok prísne pôsobiaca, no vskutku vyža-

rujúca noblesu aj šantivú hravosť, no najmä 

– prihovárajúca sa pravým Človečenstvom. 

Na jej tvorivom zozname odvtedy pribu-

dlo množstvo naštudovaných a predvede-

ných opusov, koncertov, nahrávok, ocenení, 

uznaní, úspechov...

A mne sa okrem iného, priznám sa, od 

tých čias podarilo zopakovať tiež niekoľko 

„vpádov“ do jej rozpracovaných pasáží.. 

Naposledy pred rokom, pri pracovnej náv-

števe jej jubilujúceho manžela, profesora Je-

linka. Opäť – uzavretá v takmer nedobytnej 

miestnosti s dominujúcim klavírom – bola 

pohrúžená do vybrusovania, korigovania, 

doťahovania... Pracovala, mysľou aj duchom 

pretransponovaná do svojho sveta, do sveta 

hudby... Pochopila som, že podobné „svet-

ské“ vpády Danku nemôžu vyrušiť. S rovna-

kým zaujatím a sústredenosťou sa vždy vráti. 

Aby pokračovala na svojej krásnej ceste hud-

bou.

Pre radosť všetkých priaznivcov a obdi-

vovateľov jej umenia...

Lýdia Dohnalová �

Daniela Varínska (8. 3. 1946)

Foto archív

Foto archív

hz_03.indd   31 1. 3. 2006   12:59:33



32 Hudobný život 3 / Médiá

Slovenská televízia ponúkla v rám-

ci celosvetového projektu 24 hodín 

s Mozartom – v deň 250.výročia narodenia 

W. A. Mozarta dva diely zahraničného do-

kumentárno-umeleckého profilu skladateľa 

pod názvom Kto bol Mozart (1. časť na STV 

dvojka, 2. časť v ten istý a druhý deň predpo-

ludním na tom istom programe – repríza 2. 

časti profilu). 

Mnohé hudobné centrá a desiatky televí-

zií sa v deň mozartovského jubilea napojili na 

priamy prenos slávnostných mozartovských 

gala koncertov. Tí, čo mali pre hudbu rezervo-

vaných cca 4 a pol hodiny, mohli sa napríklad 

prostredníctvom ČT 2 (v menšom časovom 

rozsahu aj na ORF 2, resp. M 2) pripojiť na at-

mosféru prenosu z koncertov vo Viedni, Pra-

he a Salzburgu, teda z miest spojených s Mo-

zartovým životom. Ďalšie televízne programy 

ponúkli prenosy z iných metropolí, resp. z 

podujatí a spomienok, uskutočnených v ten-

to deň. Na MTV napríklad bolo živé vysielanie 

z Pekingu; „umelecky vyberaný“ TV program 

Arte prenášal jubilejný galaprogram Mozart, 

s lákavými menami interpretov... 

Rozhodla som sa pre ČT 2, kde z praž-

ského štúdia komentoval medzinárodný troj-

koncert z Viedne, Prahy a Salzburgu muziko-

lóg Jiří Pilka. Jeho stručné, presné, hudobnú 

produkciu subjektívnymi poznámkami ne-

rušiace vstupy boli ukážkou toho, ako mož-

no moderne, aktuálne komentovať podobnú 

akciu. Pilka totiž ponechal divákovi priestor 

na vytvorenie si vlastného zážitku. Správne 

predpokladal, že na vyše štyri hodiny Mozar-

tovej hudby si k televíznej obrazovke sadne 

nie náhodný, ale skôr poučený divák. 

Ten mal čo pozerať – a najmä počúvať... 

Z viedenského Stefansdomu znela po-

čas hodinového prenosu sugestívne najmä 

Mozartova Korunovačná omša KV 317 za 

spoluúčasti svetoznámych Wiener Sänger-

knaben a Ave verum corpus KV 618 pre 

miešaný zbor. 

Praha, spojená s Mozartovým menom naj-

mä legendárnym úspechom Figarovej svad-
by a premiérou Dona Giovanniho(1787), 

pripravila koncert Českej filharmónie pod 

taktovkou rakúskeho dirigenta Manfreda 

Honecka. Bol výnimočne v Stavovskom di-

vadle, kde prvýkrát zaznel Don Giovanni. Na 

úvod – ako ináč – hrala ČF predohru k Dono-
vi Giovannimu KV 527, nasledoval virtuózny, 

v druhej časti romantizmus anticipujúci Kon-
cert pre klarinet a orchester KV 622 s vynika-

júcou izraelskou klarinetistkou Sharon Kam 

a koncert uzavrela Pražská symfónia KV 504 

(prvý raz ju predviedli tiež v Prahe r. 1787). Zo 

Salzburgu diváci sledovali nielen dokument 

z rodného domu Mozarta, s novodobou kon-

cepciou interiéru múzea, ale aj atmosférou 

dýchajúce ulice rodného mesta skladate-

ľa– a napokon prenos zo salzburského Kon-

zerthausu. Dirigent Riccardo Muti, Wiener 

Philharmoniker, Wiener Singverein a só-

listi – vynikajúca Japonka, klaviristka Mitsudo 

Uchidaová, fenomenálna mezzosopranistka 

Cecilia Bartoliová a barytonista Thomas 

Hampson pripravili vyše dvojhodinový kon-

cert. Zaznel v ňom Mozartov majestátny, cito-

vý a  iskrivý Klavírny koncert C dur KV 467 

s klaviristkou, upútala dôvernou znalosťou 

európskej tradície a mozartovského štýlu. Ani 

sme nedýchali pri dramatickej scéne a ronde 

z opery Idomeneus vo vášnivom, ekvilibris-

ticky zvládnutom  parte mezzosopránovou 

koloratúrou Ceciliou Bartoliovou. Známe 

moteto pre soprán a orchester Exsultate, jubi-
late KV 165 v interpretácii tejto svetoznámej 

divy podčiarklo Mozartovu symbiózu náro-

kov na spevácku dokonalosť a zdanlivo ľahkú 

výpoveď. Veľké okamžiky salzburského veče-

ra gradovali Haffnerovou symfóniou D dur 
KV 385, ale aj ďalšími vystúpeniami – áriou 

Figara z 3. dejstva opery Figarova svadba, po-

pulárnym duetom Zerliny a Dona Giovanni-

ho z l. dejstva Mozartovej opery a záverečnou 

zborovou scénou z Čarovnej flauty v doko-

nalom podaní Wiener Signvereinu... 

Doznievanie zážitkov z prenosu koncer-

tov (Viedeň – Praha – Salzburg) na počesť 

250. výročia narodenia Mozarta bolo pre 

milovníkov hudby – napriek januárovému 

termínu – asi vrcholnou udalosťou roka. 

Pochybujem totiž, že v nastávajúcich mesia-

coch sa podarí v jeden deň zažiť toľko inter-

pretačných osobností a mozartovskej krásy, 

ako to bolo (v deň veľkého Mozartovho ju-

bilea. Človeku sa žiadalo zvolať s niektorými 

zahraničnými návštevníkmi Salzburgu:„Hap-

py birthday, Amadeus!“ 

Terézia Ursínyová �

Happy birthday, Amadeus...

V jednej zo svojich Páleníc Boris Filan 

– na rozdiel od trefne komentovaných 

televíznych silvestrovských estrád 60. rokov 

tvrdil, že v rozhlasových programoch 50. 

rokov po celý deň z rádia znela iba ľudová 

hudba. Je to v popisovaní atmosféry rovna-

ké „umelecké zveličenie“, aké charakterizuje 

dnešný český film v pertraktovaní obdobia 

komunizmu. Keďže som o nejaký ten rôčik 

starší, viem, že rozhlasové silvestre onoho 

obdobia boli takými, akými mohli byť vzhľa-

dom na dobu, politickú situáciu aj neroz-

vinutosť našej populárnej kultúry. Predsa 

však popri ľudovkách z éteru zaznievala aj 

Chaplinova Táto pieseň pôjde v šíru diaľ 
v podaní Jozefa Borároša, prvé hity Melá-

nie Oláryovej, Bey Litmanovej a Gabriely 

Hermelyovej, z Čechov Rudolf Cortés a ses-

try Alanové, vypomáhali aj operetní (Jozef 

Kuchár) a operní speváci (Bohuš Hanák 

s Piesňou tuláka, Andrej Kucharský s rus-

kou Serdce). Hovorenému slovu, v ktorom 

povinne popri humore musela byť aj satira 

(napríklad piesne v podaní Martina Gregora 

reagujúce na pád francúzskej vlády: Mendes 
France – stratil glanc alebo vysmievajúce sa 

túžbam malomeštiakov Povedzte mi, prosím 

vás, prečo nie je ananás) dominovali skeče 

Fera Dibarboru. V nasledujúcom desaťročí 

relatívnej slobody rozhlasová zábava a popu-

lárna hudba pokročili o míľový krok vpred, 

no predsa sa v masmédiách ako-tak darilo 

popri komercii aj ozajstnému umeniu.

Rovnako protirečivo ako spomínaná Pá-
lenica na mňa zapôsobila relácia Takú hud-
bu mám rád vysielaná v repríze začiatkom 

februára na Rádiu Devín. Hudobný a oper-

ný kritik Miloslav Blahynka v nej síce hovo-

ril zaujímavo, no redaktor až priveľmi často 

smeroval svoje otázky do sféry populárnej 

hudby a zo siedmich hudobných úryvkov 

len dva patrili hudbe vážnej. Ostatné síce 

neboli bežnou komerčnou produkciou (Bea t-

les, Mercury, Bernstein), ale aj tak šiel tento 

výber jasne v intenciách novej politiky Rádia 

Devín, nadbiehania publiku. Tento trend je 

už ustálený. Ak zachytíme na vlnách éteru 

reláciu s Martinom Babjakom, môžeme si 

byť istí, že rozhovor s ním nebude prerušený 

ukážkou nejakej opernej árie, ale pesničkou 

naspievanou spoločne s Paľom Haberom, 

ba aj rozhovor s Petrom Dvorský musí byť 

prerušovaný pesničkami anglosaskej pop 

music. Poslucháči vraj vážnu hudbu (a vôbec 

občania kultúru) nechcú. Bodaj by ju aj chce-

li, keď ju v masmédiách (ktoré sú dnes pre 

vytváranie vkusových preferencií rozhodujú-

ce) dostávajú len po omrvinkách. 

Recept na to, ako prelomiť tento trend čo-

raz väčšieho odcudzovania sa más od ozajst-

nej kultúry nie je jednoznačný. Na rozdiel od 

niektorých „puristov“, ktorí odcudzujú aj Pa-

varottiho koncerty s hviezdami populárnej 

hudby a vyspevovanie talianských canzonet 

namiesto árií na námestiach, nie som strikt-

ne proti „miešaniu žánrov“. Ale to komerčné 

a populárne musí byť len barličkou a nie 

naopak. Napríklad v relácii talianskej televí-

zie venovanej čerstvému sedemdesiatnikovi 

a najväčšiemu barytonistovi posledných de-

saťročí Renatovi Brusonovi, spevák odspieval 

popri áriách aj jednu z pesničiek Domenica 

Modugna a s komikom Albertom Sordim si 

polovážne, poloparodicky zaspieval dueto 

Rigoletta a Sparafucilleho z Verdiho opery. 

Bohužiaľ, u nás prevláda názor, že akákoľvek 

snaha o estetickú výchovu je nanucovaním, 

čo prirodzene neplatí pre komerčnú tvorbu, 

ktorá sa nám nanucuje bez zábran. Ó Tempo-
re, ó Móres.

Vladimír Blaho �

Ako sme sa zabávali
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kvarteto
� vzniklo na jeseň 2001 na pôde Vysokej školy múzických umení v Bratislave
� členovia študovali komornú hru u M. Karlíkovej
� zúčastnilo sa interpretačných kurzov s členmi Hagen Quartet, Alban Berg Quartet, Bartók 

Quartet, Smetana Quartet, Amadeus Quartet, Quatuor Mosaïques
� 2002 – 2. Thomastik – Infeld cena počas medzinárodnej letnej akadémie Prague – Wien 

– Budapest za interpretáciu Šostakovičovho kvarteta
� pravidelne účinkuje na festivaloch súčasnej hudby na Slovensku aj v zahraničí (Melos 

– Étos, Nová slovenská hudba, Ostravské dny nové hudby)
� vystupuje na koncertoch Štúdia mladých v Slovenskom rozhlase
� úzko spolupracuje so združením mladých súčasných skladateľov SOOZVUK
� uvádza diela svojich súčasníkov aj diela staršej generácie
� 2005 – nadviazanie spolupráce s kompozičnou triedou M. Jarrella na Universität für Musik 

und darstellende Kunst vo Viedni
� 2005 – samostatný recitál v rámci BHS (o. i. premiéra skladby J. Hatríka Dolcissima mia 

vita)
� 2005 – slovenská premiéra skladby Different Trains od S. Reicha na Melos – Étos 
� členovia nadobúdajú interpretačné skúsenosti aj účinkovaním v SKO Bohdana Warchala či 

novovzniknutom súbore súčasnej hudby Melos Ethos Ensemble

� Ako kvarteto ste sa združili v rám-

ci vášho vysokoškolského štúdia. Čo vás 

k tomu viedlo?

Táto myšlienka v nás driemala už dávnej-

šie, hrať sme spolu začali už na konzervató-

riu v Košiciach, kde traja z nás študovali (Ma-

rek a Peter Zwiebelovci, Peter Mosorjak). Po 

príchode do Bratislavy sme chceli pokračo-

vať, no chýbal nám violončelista. Na vysokej 

škole, už ako študenti komornej hry u pani 

profesorky Karlíkovej, sme sa spoznali s An-

drejom Gálom, ktorý vyštudoval Konzerva-

tórium v Bratislave a zistili sme, že my štyria 

si vyhovujeme nielen po muzikantskej strán-

ke, ale aj ľudsky. Začali sme spolu hrať a zdá 

sa, že aktuálne zoskupenie nám svedčí zatiaľ 

najlepšie. Spočiatku sme sa komornou hud-

bou zaoberali viac-menej pre radosť, postup-

ne nás zaujímala čoraz viac a napokon sme 

sa rozhodli vložiť do toho maximum a začali 

sme sa kvartetu venovať intenzívne.

� Jediným profesionálnym sláčiko-

vým kvartetom u nás bolo donedávna 

Moyzesovo kvarteto. V poslednom čase 

sa však začali presadzovať aj ďalšie, 

mladšie zoskupenia. Vy ste sa takisto 

postupne pretransformovali na profesio-

nálne teleso a v súčasnosti vás možno 

vidieť, resp. počuť na najvýznamnej-

ších hudobných festivaloch a poduja-

tiach. V čom vidíte tento obrat, vyskytla 

sa priaznivejšia situácia, či sa sformova-

li „silnejšie“, perspektívnejšie skupiny 

hudobníkov?

Prácu Moyzesovho kvarteta si mimoriad-

ne vážime, berieme si od nich príklad a ur-

čite by sme sa mohli od nich veľa naučiť. Je 

to kvarteto, ktoré má svoju históriu a pre slo-

venskú hudbu znamená veľmi veľa. Skutoč-

nosť, že prichádzajú aj mladšie kvartetá, však 

vnímame ako prínos a takisto sa snažíme 

rozšíriť kvartetový repertoár, hrávaný v sú-

časnosti na Slovensku. Na to, aby sa sláčikové 

kvarteto presadilo, musí niečím zaujať, čo je 

niekedy pomerne náročné. V prvom rade sa 

musia zísť ľudia, ktorých spája vzťah ku ko-

mornej hre a hlavne spolu vydržať. Hrať na 

dobrej úrovni je jedna vec, no dôležité je, 

aby sa o tom dozvedela aj verejnosť. V sú-

časnosti už však existuje viacero festivalov, 

viac príležitostí prezentovať sa. Tiež je pod-

statné, že sa orientujeme na súčasnú hudbu 

a robíme osvetu aj novším dielam. Sme radi, 

že ako mladé kvarteto sme mohli účinkovať 

aj na veľkých festivaloch, ako BHS, či Melos 

– Étos. Chceli by sme naplno využiť každú 

príležitosť, vždy sa snažíme hrať, ako najlep-

šie vieme. 

� Váš repertoár má široký štýlový 

a žánrový záber. V poslednom čase sa 

však vaše meno spája skôr s festivalmi 

súčasnej hudby (Melos-Étos, Nová slo-

venská hudba, Orfeus). Znamená to, že 

vám viac vyhovuje nová hudba, alebo 

to je podmienené príležitosťami? A ako 

vnímate klasický repertoár?

Ťažko povedať, či je nám súčasná hudba 

bližšia. Máme prirodzenú zvedavosť o nové 

obzory, možnosti, snažíme sa novú hudbu 

pochopiť, hľadať jej podstatu. Jej interpretá-

ciou prezentuje kvarteto nielen seba, ale aj 

skladateľa. Naštudovať a interpretovať starú 

hudbu, „klasikov“, je o niečo náročnejšie. Je 

veľa súborov, ktoré majú klasický reperto-

ár natoľko zažitý a obohraný, a informácie 

o ňom majú natoľko prehĺbené, že pre nás 

ako mladé kvarteto nie je zatiaľ jednoduché 

vyrovnať sa im. Na starej hudbe sa človek učí 

takzvanému „kvartetovému umeniu“. Súčas-

né diela nás posúvajú ďalej, no tvorba, či už 

Haydna, Mozarta, Beethovena alebo hudba 

romantizmu je práve tá, na ktorej sa hudob-

ník učí a zdokonaľuje. Súčasnú hudbu prefe-

rujeme aj preto, že na jej interpretáciu je viac 

príležitostí. Veríme však, že možnosť zahrať 

si aj klasiku časom príde, v budúcnosti by 

sme sa ňou chceli určite zaoberať viac. 

� Zúčastnili ste sa na rozličných in-

terpretačných kurzoch pod vedením 

členov významných sláčikových kvar-

tet. Ako vnímate podobný druh zdo-

konaľovania? Čo vám priniesli získané 

skúsenosti, čím prispeli k skvalitneniu 

hry v kvartete?

Viaceré kurzy boli zároveň súťažné, čím 

sme mali možnosť porovnať sa aj so zahra-

ničnými kvartetami. Aj keď pocit súťaživosti 

často nepatrí k tým najpríjemnejším a žiaľ, 

ani hodnotenie nemusí byt vždy spravodlivé, 

to, že sme získali cenu, pre nás predstavovalo 

určitú motiváciu, pretože ocenenie, že niečo 

robíme dobre, bolo príjemné aj z dôvodu, 

že kurzov sa zúčastňujú kvartetá z celého 

sveta. Naša práca tu bola „otestovaná“ najpo-

volanejšími. Ďalej sme zistili, že každý sa na 

hru v kvartete pozerá inak. Z názorov členov 

svetoznámych kvartet, sme si niektoré, nám 

bližšie, osvojili. Urobili sme si obraz, čo asi 

je podstatné a čo menej. Učili nás, ako treba 

narábať so zvukom, s harmóniou. Blízky nám 

bol napríklad spôsob práce pána Schmidta 

z Hagen Quartet. Spoznali sme, ako sa dá 

lepšie porozumieť kvartetu ako forme, ako 

možno chápať isté súvislosti v partitúre, „čítať 

medzi riadkami“, aj to, ako by sme mali pri 

hre rozmýšľať. Snažili sa nám pomôcť po-

rozumieť dielu, nájsť spoločnú myšlienku, 

spoločný ideál. Často sa stáva, že vzniknú rôz-

ne predstavy o finálnej podobe skladby, tre-

ba však nájsť kompromis, ideálny stav, ako by 

dielo mohlo pre všetkých optimálne vyznieť.

� Spolupracujete so skladateľmi na 

Slovensku aj v Rakúsku a pravidelne 

uvádzate premiéry mladých skladate-

ľov. Boli vám niektoré z nich venované?

Juraj Vajo nám venoval klavírne kvinteto, 

ktoré sme hrali s Ivanom Buffom. Častejšie 

sa ale stáva, že nás požiadajú, aby sme dielo 

naštudovali, čomu radi vyhovieme, napo-

kon, vždy máme záujem obohatiť si reper-

toár o nové dielo. Na BHS nás pán Hatrík 

oslovil so skladbou Dolcissima mia vita, čo 

snáď trochu vyplývalo aj z charakteru diela. 

Každú skladbu sa však snažíme cvičiť, študo-

vať a interpretovať tak, ako keby bola písaná 

pre nás...

� Na poslednom ročníku Melos 

– Étos ste úspešne interpretovali sklad-

bu Different Trains od Steva Reicha. Ako 

vám vyhovuje štýl minimal music?

Keď sme skladbu začínali cvičiť a niekde 

sme spomenuli, že ideme hrať Different 

Zwiebelovo kvarteto
Marek Zwiebel – 1. husle (1983)
Peter Mosorjak – 2. husle (1981)
Peter Zwiebel – viola (1981)
Andrej Gál – violončelo (1978)
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Trains, každý nám želal veľa šťastia. Na-

pokon sme to zvládli, dokonca sám autor 

ocenil naše naštudovanie a vynikajúcu in-

terpretáciu, navyše za relatívne krátky čas. 

Minimal music je predsa len odlišná, je 

potrebné cítiť pulzáciu, ktorú v sebe má, 

a kedže jej proces prebieha na dlhých úse-

koch, treba ju aj udržať. V skladbe Different 
Trains hrajú dôležitú úlohu aj výpovede 

osôb, nahrané na páse. Rytmické modely tu 

vyplývajú z textu, jednotlivých slov a nástro-

je slúžia ako imitácia ľudského hlasu, čo sa 

miestami vymyká z motorického kontextu 

kvarteta. Zosúladiť hru s magnetofónovým 

pásom, so zvukovým zázna-

mom, ktorý paralelne znie, 

bolo pomerne náročné.

� Hra v sláčikovom 

kvartete si vyžaduje veľ-

kú sústredenosť, dôraz 

na súhru...

Hra v kvartete je iná ako 

hra v orchestri alebo sólová 

hra, členovia ansámblu by si 

mali rozumieť. Skutočnosť, 

že si rozumieme ľudsky, vy-

tvorila vhodný základ aj pre 

muzikantskú súhru. Doká-

žeme napríklad odhadnúť, 

ako rozmýšľa ten druhý, 

ako prípadne zareaguje a to 

je dôležité. Samozrejme sa 

stáva, že na skúške to ob-

čas „zaiskrí“, čomu sa jed-

noducho nedá vyhnúť, no 

napokon to vždy dobre do-

padne. Kvarteto by sa dalo 

prirovnať k živému orga-

nizmu, v ktorom má každý 

článok svoju úlohu, miesto, 

opodstatnenie. 

� V čom vidíte špeci-

fiká hry v malom zosku-

pení v porovnaní s po-

četnejším telesom? 

Už niekoľko rokov pô-

sobíme v SKO Bohdana 

Warchala (okrem Mareka, 

ktorý momentálne študuje 

vo Švajčiarsku), čo predstavuje tiež komor-

nú hru, v ktorej sa  rovnako musíme všetci 

počúvať. Kvarteto je však intímnejšie, nee-

xistuje tu možnosť za niekoho sa skryť, ako 

by sa teoreticky dalo vo veľkom orchestri. 

V kvartete každý podáva výkon sám za seba 

a zároveň za súbor. Navyše má možnosť vy-

jadriť najintímnejšie myšlienky, filozofie, za-

komponované v hudbe. Rozdiel je aj v tom, 

že komorný orchester vedie jeden človek, 

kým v kvartete sme štyria. Je to akýsi kruh 
verejnej samoty... 

� Máte vzor, ideál ku ktorému by ste 

sa chceli priblížiť?

Existuje množstvo vynikajúcich hudob-

níkov, sláčikových kvartet. Rovnako ako v ži-

vote, každé z nich niečím vyniká a orientuje 

sa na to, čo robí naozaj dobre. V hudbe je 

komplikované nájsť ideál, pretože aj ten naj-

lepší hudobník má „slabšie miesta“. Ak by 

sme chceli mať vzor, mohlo by to byť aj dvad-

sať kvartet, lebo každé z nich je výnimočné 

niečím iným. Naším záujmom nie je kopíro-

vať. Máme svoju cestu. Nadobudli sme už aj 

určité skúsenosti, aby sme mohli pracovať, 

ako chceme. Rovnako ako v živote, aj v hud-

be si človek hľadá riešenie sám pre seba a im-

pulzy, ktoré prichádzajú, spracúva samostat-

ne. Samozrejme, máme vzory, od ktorých si 

berieme inšpiráciu, ideál si však na základe 

získaných informácií vytvárame sami. 

� Čo plánujete s kvartetom, ako vidí-

te jeho budúcnosť?

Máme niekoľko plánov, zatiaľ je však 

predčasné konkretizovať ich. Všetky príle-

žitosti by sme radi využili najlepšie, ako do-

kážeme, nakoľko nás táto práca veľmi baví. 

Chceme sa naďalej zdokonaľovať, študovať, 

spolupracovať s dobrými hudobníkmi a naj-

mä – chceme čo najviac hrať. 

Pripravila Eva Planková �

Oživený KPH

Možné je všetko, priatelia. Aj vzkrie-

senie niečoho, čo tu už raz fungova-

lo, ale v úplne iných podmienkach: Kruhy 

priateľov hudby. V polovici decembra m. r., 

v neuroticky uponáhľanom predvianočnom 

čase nastal pre veľkokapušianský hudobný 

život veľký deň.

Možno to tvrdiť bez preháňania. Kruh 

priateľov hudby vo Veľkých Kapušanoch 

existoval v rokoch 1986- 1997 a mestečko 

navštívili mnohí znamenití slovenskí kon-

certní umelci. Časy sa však postupne obrá-

tili, finančné toky ustali a hádam aj vyschla 

chuť ľudí naďalej sa angažovať. Našli sa však 

noví nadšenci a spoločne so „starými“ KPH 

vzkriesili.

Aj teraz stojí pri začiatkoch ZUŠ, iniciá-

tor znovuzaloženia, na čele s jej riaditeľom 

Tomášom Horkayom. Aj teraz pomáhajú 

aktivisti z oblasti kultúry, prostredníctvom 

Regionálneho osvetového strediska v Krá-

ľovskom Chlmci, v neposlednom rade nezis-

ková organizácia MUSA NOSTRA, pôsobiaca 

pri ZUŠ Veľké Kapušany.

Iniciátori si uvedomujú, že časy sú iné 

a iná je aj východisková pozícia. Je nutné 

koncipovať projekty, rátať s členským po-

platkom a presvedčiť sponzorov o zmyslu-

plnosti týchto aktivít. O tom, že myšlienka 

znovuoživenia KPH a veľkokapušianskeho 

hudobného života je reálna svedčí aj niekoľ-

ko desiatok poslucháčov na prvom koncerte 

– dovolím si vysloviť bez falošnej hrdosti – 

koncertnej sezóny 2005/2006 – v koncertnej 

sále ZUŠ.

Začiatok to nebol hocaký. Operný spevák 

z Košíc Róbert Galovics, jeho dcéra Réka 

a violončelista Viktor Juhász (obaja študen-

ti Hudobnej akadémie F. Liszta v Budapešti) 

sa postarali o dôstojný a kvalitný umelecky 

večer. Réka Galovicsová sa ukázala nielen 

ako empatická bachovská interpretka so 

zmyslom pre meditatívnosť a stvárnenie 

veľkých oblúkov v Bachovej Francúzskej 
suite h mol, ale aj ako strhujúco tempera-

mentná hráčka Bartóka a Kurtága. Viktor 

Juhász sa zaskvel v náročnej 3. časti Sólo-
vej sonáty Z. Kodálya, v 1. časti Beethove-

novej Sonáty pre violončelo a klavír A dur 

či v žiarivom Tanci od D. Poppera. Róbert 

Galovics zas preukázal svoje vynikajúce 

vokálno-interpretačné dispozície vo via-

cerých operných áriách od Mozarta či Ha-

lévyho. Oboch sólistov spoľahlivo, citlivo 

sprevádzala R. Galovicsová.

Koncert trval bez prestávky takmer 

hodinu a pol. Publiku to však neprekáža-

lo, čo je optimistickým znamením pre bu-

dúcnosť veľkokapušianskeho KPH...

 Tomáš Horkay �

Foto archív
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Masmediálny rozmach sa zaslúžil o zblíženie kontinentov, čo od-
štartovalo ďalšiu kapitolu evolúcie ľudstva – globalizáciu. Tá za-

siahla politiku, kultúru a životný štýl človeka druhej polovice 20. storočia 
predovšetkým v Európe, ale aj v USA. Masová produkcia populárnej 
hudby sa začala uniformovať a podriaďovať globálnej kultúre mediál-
nych a koncernových mocností. Následkom toho začína človek konzum-
nej kultúry západu pociťovať presýtenosť angloamerickou hudobnou 
produkciou, miznúcou v jednej veľkej globálnej syntéze. Etnická hudba 
krajín tretieho sveta sa tu preto javí ako akási oáza v púšti. Jej exotic-
ký regionálny a lokálny kolorit ponúka inšpiráciu i rozmanitosť v novej, 
doteraz nie veľmi preskúmanej estetike. Táto znovu objavovaná hudba 
s prastarými koreňmi prinášala predzvesť konca europocentrizmu. 

Ak ale v Európe ešte chvíľu ostaneme, objaví sa tu pre nás najbližšia, 
teda aj najzrozumiteľnejšia forma World Music vychádzajúca z lokál-
nych ľudových tradícií Európy. 

Folklórna, ľudová hudba jednotlivých európskych národov, ktorá sa 
dodnes snaží udržať pri živote, už dávno stratila svoju autentickosť. To, 
čo z nej kedysi robilo neoddeliteľnú súčasť každodenného života, je 
dnes iba štylizovaná ukážka, spomienka prezentovaná na pódiách folk-
lórnych festivalov. Prirodzeným dôsledkom doby je snaha o vyššiu ume-
leckú prezentáciu tradičnej ľudovej hudby, pretože z rúk ľudových umel-
cov sa dostáva do rúk hudobných profesionálov. Zo snahy o uchovanie 
folklóru v pozornosti trhu či o jeho spopularizovanie sa dnes stretáme so 
stále vzrastajúcim počtom kapiel, ktoré spájajú hudbu svojich prarodičov 
s modernými žánrami jazzu, rocku a hitov pop music. Vytvárajú akúsi 
syntézu, ktorá je základným stavebným prvkom World Music. 

V susedných Čechách už nie je pojem ani žáner World Music ničím 
prekvapivým. V roku 1988 tu vzniká prvá kapela Čechomor, ktorá upra-
vuje menej známe ľudové piesne do rockovej podoby. Natalika – kape-
la Natálie Velšmídovej prekračuje folklórne inšpirácie ďaleko za hranice 
Českej republiky. Vznikla v roku 1999 a spracováva ľudové piesne celé-
ho sveta bez ohľadu na etnickú príslušnosť, čo z jej hudby robí akúsi etno 
fúziu. Ďalšie skupiny, ktoré sa nestarajú o hranice žánrov a štýlov, akosi 
spontánne prijímajú navzájom nesúvisiace inšpirácie sú Teagrass, Mu-
ziga, Tomáš Kočko a Orchestr, Fleret, Iva Bittová – Vladimír Václavek. 
Hudba rómskej menšiny je už v Čechách a aj na Slovensku v podaní 
Věry Bílé a skupiny Kale takmer tradíciou. 

Na Slovensku je dopyt po domácej World Music stále skôr vzác-
nosťou, ale aj tak sú na našom obzore prvé vychádzajúce hviezdy 
tohto žánru. Skupina Jej Družina sa začala formovať v roku 2000, pri-
čom sa onedlho rozdelila na dve časti – Družina a Zuzana Mojžišová 
a jej družina. Ľudovú pieseň v etnickom šate tiež zaujímavo prezentuje 
Zuzana Homolová a Samo Smetana. Skupina Ghymes, vznikla v roku 
1987 a pozostáva z maďarských hudobníkov zo Slovenska. Tieto môžu 
byť dnes v žánri World Music na Slovensku zaradené k špičke. Samo-
zrejme, nesmieme opomenúť ani notoricky známy Pressburger Klezmer 
Band (vznik v roku 1995) odkrývajúci korene židovskej hudby s originál-
nym aranžmánom a žánrovou rôznorodosťou. Pri vymenovávaní World 
Music skupín zo všetkých krajín Európy by bol náš zoznam veľmi dlhý, 
pretože s kapelami tohto typu sa akoby roztrhlo vrece.

Mimo európskej etnickej hudby jestvujú dve hlavné inšpiračné ve-
tvy World Music – juhoamerická hudba a hudba čiernej Afriky. Aj keď 
hudba Južnej a Severnej Ameriky tvorí jednu veľkú syntézu černošských 
hudobných tradícií, ktorú profiluje domorodé obyvateľstvo a hudby eu-
rópskych kolonizátorov, o World Music tu hovoriť nemôžeme. Jazz, latin-
sko – americká hudba a mnohé ďalšie štýly tu vznikali postupne. Tvoria 

však iba základný článok pre vznik novodobej World Music. Dôležitým 
faktom ostáva skutočnosť, že to boli práve jazzoví hudobníci, ktorí po-
mohli uviesť etnické tradície do hudby 20. storočia. Prvý kubánsky per-
kusionista, Chano Pozo, sa počas svojej krátkej kariéry (1947 – 1949 
zavraždený) zapísal do dejín svojim účinkovaním s Dizzym Gillespiem 
a zmenil americký jazz. Vytrhol svoju hudbu z afro – kubánskych kore-
ňov a podieľal sa na spojení latino jazzu s bebopom a kubánskou ľu-
dovou hudbou. V skorých 60. rokoch prichádza saxofonista Stan Getz 
inšpirovaný rytmom brazílskej bossa – novy. Samba a bossa – nova 
majú svoje významné miesto aj v hudbe rockera Carlosa Santanu, ktorý 
hlásal ideu World Music dávno pred tým, ako sa tento termín objavil 
v hudobnom priemysle. Po týchto prvých krokoch už prichádzali ďalšie 
podnety napríklad z indickej hudby. Objavuje sa v repertoári Beatles 

a neskôr tiež v Mahavishnu Orchestra Johna McLaughlina. 
Afrika je kontinent, ktorý podnietil vznik mnohých druhov nonartifici-

álnej hudby. Až v žánri World Music konečne naplno zaznieva hudba 
tohto čierneho kontinentu. Už nie je iba obrovským zdrojom inšpirácií, 
predovšetkým rytmických, ale aj samostatným tvorcom jednej z kapitol 
tohto žánru 20. storočia. Africká World Music priniesla svetu obrovské 
množstvo vynikajúcich hudobníkov, uznávaných poslucháčmi a tiež kritik-
mi na celom svete. Patria medzi nich napríklad Youssou N´Dour, Salif 
Keita, Fela A. Kuti, Manu Dibango, King Sunny Ade, Thomas Mapfumo, 
Mory Kanté. 

Myslím, že 19 rokov po oficiálnom „krste“ tohto hudobného žánru, 
by bolo konečne na mieste upratať v širokom regáli World Music a za-
radiť sem iba hudbu prameniacu z ľudovej hudby obohatenú, prípadne 
pozmenenú jazzom, rockom, popom, či inými hudobnými štýlmi. Nie 
však každý hudobný prejav, ktorý znie aspoň trochu exoticky, ako sa to 
napokon dnes javí.

World Music je neustále sa rozvíjajúca hudobná oblasť. Prekračuje 
hranice medzi kultúrami, je okorenená nekonečným množstvom hudob-
ných inšpirácií a hoci nemusí zachutiť každému, určite zaujme. 

Ľubica Záborská �

WORLD MUSIC – pohľad do histórie 
„World beat, folk roots, ethno music, ethnobeat, afrobeat, afropop“ či globálna hudba sú synonymá, ktoré boli 
v roku 1987 jednoznačne zaradené do kategórie tzv. World Music. Dôvod nebol teoretický ba ani hudobný, ale čisto 
komerčný. Išlo o vytvorenie novej hudobnej kategórie v rámci hudobného priemyslu, pod ktorú bude zaradená každá, 
bližšie neidentifikovateľná etnická hudba z celého sveta. Bola to logická reakcia producentov, hudobných kritikov, 
vydavateľstiev a publicistov na stále vzrastajúci záujem o exotickú lokálnu hudbu na trhu. Etnická hudba pochádzala 
z krajín tretieho sveta, ale aj z európskych kultúr – keltskej, židovskej, rómskej, balkánskej, ugrofínskej hudobnej 
kultúry... 

WORLD MUSIC AKO SYNTÉZA ŽÁNROV./Foto archív
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vej literatúre je oveľa lepšia. 
O to cennejší je Škutov prínos do 
dejín slovenského interpretačného 
umenia, lebo to nie je iba o od-
vahe, ale aj o precíznom zvážení 
vlastného potenciálu, keďže touto 
platňou jeho zájem o Bacha-klavi-
ristu nekončí. Symbolicky nadviazal 
a reprízoval odvážny tvorivý počin 
Mira Bázlika, ktorému nedávno vyšla 
platňa kompletu Bachovych Prelúdií 
a fúg z Temperovaného klavíra, 
do tejto kolekcie zapadne aj celok 
Bachových Suít pre violončelo sólo 
v podaní Jozefa Luptáka. Škuta sa na 
Goldbergove variácie chystal dlho-
ročným štúdiom Bachových prelúdií, 
fúg, toccát. V Škutovom zozname 
sú aj 4 Bachove klavírne koncerty. 
Neobišiel ani zdanlivo ľahké dvoj- 
a trojhlasné invencie z repertoáru 
pre oveľa mladších klaviristov. Ale čo 
už je ľahké u Bacha? Až v interpre-
tácii vrcholového majstra klaviatúry 
začíname chápať, „čo chcel básnik 
povedať“. Od augusta 2002, kedy 
v bratislavskej Redute nahral cyklus 
variácií BWV 988 (uvedených s mi-

moriadnym úspechom aj na pódiu 
BHS) máme na Slovensku klaviristu, 
ktorý zvládol významný míľnik klavír-
nej literatúry baroka. 
Pri počúvaní nahrávky som sa dala 
uniesť obrazom nočnej scény, ktorú 
vybral zo životopisnej knihy J. N. 
Forkela autor textu P. Zagar. „Gróf 
požiadal Bacha, aby skomponoval 
pre Goldberga zopár skladieb, ktoré 
by ho lahodnosťou a veselosťou po-
tešili“. Historická anekdota pripomína 
ako chorý gróf Hermann Carl von 
Keyserling (ruský veľvyslanec v Dráž-
ďanoch) načúva čembalovej hudbe 
z vedľajšej izby. Hrá mladý čemba-
lista Johann Gottlieb Goldberg, jeho 
sluha, aby sa chorému pánovi grófovi 
v noci lepšie usínalo. Keyserling si 
variácie mimoriadne obľúbil, často 
počúval a nezabudol ani na štedrú 
odmenu pre autora. Pôvodný „muzi-
koterapeutický“ (azda) účel sa pod 
Bachovým géniom rozplynul. Nemal 
rád variácie, ale túto objednávku 
nepodcenil. Považujme to za reáliu 
hodnú zamyslenia. Neboli rádiá, 
znejúca hudba „odvedľa“ musela 

Klasika
Johann Sebastian Bach
GOLDBERG VARIATIONS
MIKI SKUTA
Piano

HEVHETIA 0006-2-131 
S podporou Hudobného 
fondu 2004

Johann Sebastian Bach sa vďaka 
nemeckým romantikom 19. storočia 
stal najoslavovanejším skladateľom 
minulosti a jeho tvorba postupne za-
ujala stabilné miesta na koncertných 
pódiách. Bach sa stal uznávanou 
veličinou a vzorom nielen pre 
skladateľov ďalších epoch, ale až do 
dneška stelesňuje výzvu aj interpre-
tom, pretože jeho skladby pre sólové 
nástroje patria akýmsi zázrakom aj 
po odstupe storočí k najdokonalejšie 
napísaným opusom. 
Už dávno sa mi žiadalo napísať, že 
na Slovensku máme obdobu misie 
Friedricha Guldu, kraľujúceho vo 
svete jazzu aj klasickej hudby. Pocti-
vou muzikantskou drinou sa k tomu 
prepracoval klavirista Miki Škuta. 
V Škutovom interpretačnom profile 
akoby zdanlivo dominovala súčasná 
hudba, 20. storočie a moderný jazz. 
Klavirista však dáva veľký priestor aj 
klavírnej tvorbe napr. Beethovena, 
Mozarta, ale hlavne J. S. Bacha. Ten 
sa stal v posledných rokoch ohniskom 
jeho študijného záujmu. Bach slúži 
jazzmanovi ako dokonalé korigen-
dum logického hudobného myslenia. 
Záujem o Bacha nijako nesúvisel 
s výročiami, ktoré Bachov odkaz 
inicioval každých päť rokov. Samotný 
fakt, že v Škutovi sa spojil slobodný 
duch improvizácie a dávna prax 
zručných barokových improvizátorov, 
nie je náhodný (Miki údajne impro-
vizoval už vo veku 4 rokov). Z tohto 
pohľadu by nás nemalo prekvapiť, že 
z hĺbky svojej zvedavej klaviristickej 
duše siahol po jednom z najťažších 
klávesových diel, komponovaných 
pre čembalo, aj keď typovo táto 
kompozícia patrí k takým, kde 
skladateľ neponechal priestor na 
improvizovanie v tradičnom zmysle. 
Nahrávanie veľkých monolitických 
hudobných celkov je jedným z naj-
ťažších poslaní umelca. Pri počúvaní 
ojedinelej slovenskej nahrávky Ba-
chových Goldbergových variácií vo 
vynikajúcom podaní Mikuláša Škutu 
(z vydavateľstva HEVHETIA + HF) 
som v duchu začala počítať, 
koľkíže slovenskí klaviristi už nahrali 
kľúčové dielo vrcholnej barokovej 
variačnej formy... Situácia v organo-

podľa môjho názoru pôsobiť ako 
zdroj čistej energie, pri ktorej gróf há-
dam aj ozdravel, alebo aspoň lepšie 
spával. Aj dnešný poslucháč, vstupu-
júci do mikrosveta goldbergovskej 
doby, dešifruje dokonalé hudobné 
miniatúry. V hudbe Bacha-syntetika 
je cítiť ako sa horizontálna polyfónia 
stáva sluchovým zážitkom pre 
poslucháča a radosťou pre interpreta 
z objavovania súzvukov smerujúcich 
k harmonickým vertikálam. Napriek 
vysokému stupňu abstrakcie si naša 
pozornosť dokáže pomenovať všetky 
výrazové odtiene vo variáciách 
obvyklými prívlastkami. Brilantná 
autorská kombinatorika však predur-
čuje dielo do pozornosti hudobným 
intelektuálom (Holzknecht).
Goldbergove variácie z roku 1742 
(Bach: Klavierübungen, alebo: Ária 
s rozličnými obmenami) sú príkladom 
racionálne rozvrhnutého a prekom-
binovaného klavírneho textu, lebo 
Bach riešil novú úlohu prostredníc-
tvom rovnováhy technického nápadu 
a estetického nadhľadu. Zároveň 
v nich nezaprel podstatu Bacha-
-virtuóza v hre na dobové kláve-
sové nástroje (organ aj clavichord 
a čembalo). V tridsaťdvačasťovom 
kolose – komponovanom pre 
radosť z počúvania, nie ako etudy 
na cvičenie – sa „odohráva“ cyklus 
v cykle. Ako téma poslúžila Bachovi 
Sarabanda z Knižočky pre A. M. 
Bachovú (1725). Podobný model 
– keď variácie rámcoval totožnou 
tematickou melódiou na úvod aj na 
záver – použil len v oveľa staršej 
skladbe Aria variata alla maniera 
italiana BWV 989. Viacnásobné 
začlenenie kánonov – od uniso-
nového až po kánon v none – do 
celku variácií vytvorilo vnútornú kostru 
pre poradie ostatných „cvičení“ pre 
dvojmanuálové clavicembalo, ako 
pôvodne Bach pomenoval súhrn všet-
kých ďalších častí (fughetu, ouverturu, 
alla breve, quodlibet). V niektorých 
mu doslova išlo o to, aby sa hráč 
naučil „kantabilnému spôsobu hry“. 
Len si predstavte, koľko tvorivých úloh 
stavia táto skladba pred súčasného 
klaviristu. Prenos dvojmanuálovej 
čembalovej sadzby do klavírnej 
(v mnohých častiach) je známym 
úskalím vyše 70 minútovej skladby. 
Klavirista mnohokrát čelí mimoriadne 
zložitým pasážam s krížením rúk vo 
veľkom tempe a náročnej technike. 
Nič z toho však Škutu nevyviedlo 
z povestnej presnosti. V každom 
Bachovom motíve, téme hľadal 
prvok, ktorý súvisel s polyfonickou 
textúrou, odstupňoval vrstvenie pá-
siem, pričom nezabúdal na plasticitu 
arióznych úsekov, najmä v pomalých 

častiach, tak, ako si to prial samotný 
autor. Kontrastné pôdorysy tempovo 
rozdielnych častí ozvláštňoval 
prstovou technikou podľa výrazu, 
v perlivom ostrom slede (Var. 14, 
20, 28, 29), alebo veľkom zvuku 
hutnej sadzby. Suverénne zvládnutie 
brilantných prvkov klavírnej techniky 
(veď Bach bol uznávaný virtuóz) je 
v tejto skladbe alfou a omegou, ale 
je len prvým stupienkom pod „zlatým 
vrchom“ z variácií. Mnohí svetoznámi 
klaviristi riešili toto bohatstvo výrazo-
vej stránky bachovskej abstrakcie na 
svoj spôsob. 
Priezvisko historickej postavy 
čembalistu Goldberga z Bachovej 
doby by už dávno bolo zabudnuté, 
nebyť súbehu viacerých okolností. 
Našťastie blyštiaca symbolika 
v Gold bergovom priezvisku (zlatý + 
vrch) sa stala synonymom hudobnej 
méty, po akej siahajú len zrelí klavi-
risti. Verme, že Goldberg bol zlatým 
čembalistom a rozsiahly, ním pome-
novaný variač ný cyklus skladieb hral 
aspoň tak dobre, ako ho hrávajú 
svetoví čembalisti a klaviristi (napr. 
Glen Gould, Andráss Schiff, Zuzana 
Růžičková) a od roku vydania tohto 
CD aj Miki Škuta (HEVHETIA 2004, 
zvuk a strih: Iľja Michalič a Ľubor 
Priehradník). 
V Magazíne BBC uverejnili v no-
vembri 2004 tento text: „Miki Skuta 
succeds brilliantly in one of the most 
impressive piano perfomances that 
I have yet heard. If he does not usurp 
the benchmark status enjoyed by 
Glenn Gould in his 1955 recording 
of the Goldbergs he probably 
deserves to shore it“. Celkom dobré 
odporúčanie, nie? Recenzovaný disk 
spoznáte na pulte podľa modernej 
obálky – abstraktných línií v modrom 
tóne (P. B. Czerghow), ale možno 
už aj z ďalšej farebnej mutácie tejto 
série, v ktorej sa Škuta prezentuje 
novým titulom (WORKS FOR KEYBO-
ARD 2005).
V príťažlivom projekte mi chýbalo iba 
jedno: minutáže jednotlivých častí, 
pretože rýchla a presná orientácia 
v textovej prílohe CD je súčasťou po-
užívania platne. Ale to je naozaj len 
moja profesionálna obsedancia, pre 
zberateľa platní a milovníka Bachovej 
hudby úplne nepodstatný detail. 
Milí diskofilovia, urobte si krásny 
večer, s Goldbergovými variáciami 
pre neusínavého pána grófa H. C. 
von Keyserlinga vám to bude trvať 
jednu hodinu, osemnásť minút a tri 
sekundy. Klaviristovi M. Škutovi to 
trvalo oveľa dlhšie, a J. S. Bachovi? 
Ktovie...

Melánia Puškášová �
� � � � �
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Nostalgia

Diskant DK 0083-2131

Pod názvom Nostalgia vyšiel kon-
com minulého roka vo vydavateľstve 
Diskant (produkcia Ctibor Kolínsky) 
ďalší kompaktný disk, venovaný sú-
časnej slovenskej hudbe. Jeho drama-
turgiu tvoria diela Vladimíra Godára, 
Petra Breinera, Martina Burlasa, Iris 
Szeghyovej a Jozefa Kolkoviča. Spo-
ločným menovateľom nahrávky je, že 
všetky zaradené skladby sú klavírne 
triá a ich interpretmi sú huslista Juraj 
Čižmarovič, violončelista Ján Slávik 
a klaviristka Magdaléna Bajuszo-
vá. Skladby na CD majú aj ďalšiu 
spoločnú črtu (až na skladbu Jozefa 
Kolkoviča z roku 2002) je ňou ob-
dobie ich vzniku. Aj napriek tomu, že 
viaceré z nich boli prepracované, je 
to prvá polovica 80. rokov minulého 
storočia. Predstavujú síce individuálnu 
a svojskú, predsa však generačnú 
výpoveď mladých skladateľov, absol-
ventov rôznych kompozičných tried 
na VŠMU. Vladimír Godár, ktorý 
je aj autorom výstižného úvodného 
textu k titulu, svoju generáciu (ku 
ktorej radí ešte Norberta Bodnára, 
Sylviu Bodorovú, Víťazoslava Ku-
bičku, Vaša Patejdla) charakterizuje 
nasledovne: „Ako vznikala naša 
poetika? Gija Kančeli mi kedysi 
povedal: Keď chceš napísať skladbu, 
musíš niečo veľmi milovať a niečo 
veľmi nenávidieť. Iste sme najviac 
nenávideli verejný priestor zamorený 
myšlienkovým terorom a ostnatý 
drôt, ktorý ho ohraničoval. Mali sme 
radi najmä hudbu: rock, jazz, jazz-
-rock, aktuálnu avantgardu poľskej 
školy, Ligetiho, počúvali sme hádam 
všetkých klasikov hudby 20. storočia, 
americkú i ruskú avantgardu i mini-
malistov. Výber našich predchodcov 
bol individuálny, závisel od našich 
temperamentov, záľub, skúseností 
i biografie. Generáciu však netvorí 
len to, čo ich spája, generácia sa 
vytvára aj vzájomným dopĺňaním , 
komplementárnymi väzbami. Hudba 
hrala v našich životoch veľkú úlohu 
a takisto veľkú úlohu zohrali naše 
životy v našej hudbe. V chápaní hud-
by sme zostali vlastne ,staromódni´. 

Grand Music 
for a Grand Castle
David Di Fiore, 
I Fiori Musicali Brass

Slovart Music Bratislava 
2005, SR-0061

Slovenské hudobné vydavateľstvo 
Slovart Music nedávno predstavilo 
nový prírastok svojho katalógu klasic-
kej hudby – organovú hudbu troch 
storočí v interpretácii amerického 
organistu Davida di Fiore. Tento jeho 
tretí titul vznikol na chóre kremnického 
hradného kostola svätej Kataríny. Di 
Fiore – hudobný riaditeľ metodis-
tického kostola v Univerzitnej štvrti 
v Seattli a organista tamojšieho far-
ského chrámu sv. Jána Krstiteľa – na 
ňom spolupracuje s bratislavským 
ansámblom I Fiori Musicali Brass. 
Zo širokého spektra skladieb v úvode 
znejú Tri jubilácie od Petra Ebena pre 
organ, dve trúbky a dve pozauny. 
Prvá z nich – Preludio – cituje tému 
Asperges me a 50. žalm Miserere 

mei Deus z Missa cum populo. 
V nasledujúcej časti je spracovaná 
duchovná pieseň Vigilanter melodium 
a ústrednou témou tretej jubilácie sa 
stala Ite missa est, Alleluia. Akustika 
kremnického kostola s bravúrnou 
interpretáciou Di Fioreho aj I Fiori 
Musicali Brass (Peter Bubnič, Maroš 
Podhájsky, Juraj Mitošinka, Marek 
Bubnič a Viliam Trgo) umožňujú vytvo-
renie skutočne výborného zvuku. 
Nasleduje Entrata Festiva od 
významného organistu a skladateľa 
20. storočia, Belgičana Floora Pee-
tersa s prvkami renesančnej hudby 
a gregoriánskeho chorálu (Christus 
vincit). V napätej chromatike prvej 
časti z 2. symfónie Louisa Vierna, 
ktoré pravdepodobne odzrkadľu-
jú autorove pocity, vyplývajúce 
z jeho životných problémov, Di Fiore 
presvedčivo preukazuje dramatickú 
stránku svojej výrazovej charakteris-
tiky prostredníctvom registračných 
gradácií v spojení s artikulačným 
a frázovacím stupňovaním. 
Z opery Judáš Makabejský pochá-
dza transkripcia, ktorá pôvodne vzni-
kla pre Händelovo oratórium Jozue. 
Na túto melódiu sa dodnes spieva 
jedna časť zo židovskej bohoslužby, 
kresťania ju zase využívajú ako 
veľkonočnú duchovnú pieseň. Svoje 
Kánonické variácie a fúgu na dve 
neapolské koledy venovala Davidovi 
Di Fiore jeho pedagogička, fran-
cúzska organistka Odile Pierreová. 
Ďalší Viernov Triumfálny pochod má 
veľkorysé obsadenie, asociujúce 
Berlioza: 3 trúbky, 3 pozauny, tym-
pany a organ. Vznikol pri príležitosti 
100. výročia Napoleonovej smrti, 
v roku 1921. Interpreti tu podávajú 
kvalitný výkon, striedanie plechových 
dychových nástrojov s organom 
vyznieva farebne pestro a zaujímavo 
(vo Viernovi sa pridávajú ešte Tomáš 
Svitek a František Kováč), a skutočne 
sa oplatí počuť tieto u nás tak málo 
známe skladby.
Američan Aaron Copland použil 
v jednej časti svojho baletu Apalač-
ská jar shakerský nápev. Jeho úprava 
pre organ pochádza od známeho 
amerického organistu Virgila Foxa. 
Plodný prispievateľ anglickej 
chrámovej hudby Martin Shaw bol 
tiež jedným z editorov Oxfordskej 
knihy kolied. Jeho dielo Grand 
Processional, posledná skladba CD, 
je založené na téme chorálu Lobe 
den Herren, strieda znenie organa 
s plechovými dychovými nástrojmi 
a vrcholí kompletnou citáciou chorá-
lu. Pre mňa osobne je Shawovo dielo 
diskutabilné po kompozičnej stránke, 
najmä „vďaka” určitej zdĺhavosti. In-
terpretačne sa zrejme lepšie zvládnuť 

Nechceli sme našou hudbou dobýjať 
svet, chceli sme si s ňou usporiadať 
vlastný vnútorný svet a „niekomu 
niečo povedať“. Nič viac a nič 
menej.“ Ak na základe Godárových 
slov pristúpime k počúvaniu skladieb, 
vytvára sa nám obraz nielen o tejto 
generácii slovenských autorov, o ich 
tvorbe, ale aj o situácii v slovenskej 
hudbe tých rokov. Z tohto pohľadu 
je kompaktný disk Nostalgia cenným 
umeleckým aj „ dokumentačným“ 
príspevkom. Vítané sú aj vyjadrenia 
jednotlivých autorov k vlastným die-
lam, objasňujúce okolnosti a zámery, 
ktoré ich viedli k napísaniu skladieb. 
Úvodnou skladbou titulu je Godárov 
Talizman. Skladba, pôvodne 
komponovaná roku 1979 pre dva 
klavíry, bola dokončená až v roku 
1983 už pre klavírne trio a podľa 
autorovho vyjadrenia „...je výsledkom 
jeho premeny a odklonu od ideálu 
autonómneho diela k chápaniu diela 
ako výsledku dialógu s inými dielami 
i ľuďmi. Je tiež svedectvom pochope-
nia, že racionalita je nevyhnutnou, no 
nepostačujúcou podmienkou vzniku 
hudby.“ Tvorba Petra Breinera je 
zastúpená skladbou Milému pánovi 
Bachovi k narodeninám. Skladba, 
pôvodne napísaná pre husle a klavír 
a uvedená pod názvom Suitička 
(1985), bola o rok neskôr prepraco-
vaná pre husle a sláčikový orchester 
a roku 2002 vznikla napokon jej 
(zatiaľ?) posledná verzia pre klavírne 
trio pod už uvedeným názvom, 
v ktorom je evidentný aj inšpiračný 
zdroj Bachova husľová Partita E dur. 
Hymna pre zabudnutých od Martina 
Burlasa pochádza z roku 1984. 
Je kompozíciou, v ktorej autor rieši 
netradičné tvarovanie hudobného 
materiálu, ku ktorému mu ako inšpirá-
cia poslúžila Lutoslawského skladba 
Livre pour orchester, teda skladba 
autora, ktorý pre M. Burlasa a jeho 
generačných kolegov bol, rovnako 
ako celá poľská avantgardná kom-
pozičná škola 20. storočia, jedným 
z určujúcich kompozičných výcho-
díisk. Poetické štúdie Iris Szeghyovej 
vznikli v roku 1984 a predstavujú 
snáď najlyrickejšiu tvorivú výpoveď 
na nosiči, pretože jej prioritou je 
„muzikantský kumšt“, pozostávajúci 
zo samotnej muzikality a poetickosti, 
vyvýšenej nad kompozičnú techniku. 
Podobne ako Godár, aj Szeghyo-
vá poslucháča vo svojej skladbe 
presviedča, že hudba je aj nositeľom 
citových, filozofických a duševných 
pocitov. Pätnásť miniatúr, ktoré v jej 
Poetických štúdiách plynú attacca, 
sú toho dôkazom. A napokon je tu 
Nostalgia od Jozefa Kolkoviča, ktorý 
žije v USA a ktorý po roku 1989 so 

Slovenskom, najmä však so svojími 
generačnými druhmi opäť nadviazal 
užšie kontakty. Ako sa sám vyjadril, 
táto jeho skladba je pokusom riešiť 
dilemu, ktorým smerom sa má vo svo-
jej tvorbe uberať. Aj preto pokladá 
Nostalgiu, oproti predchádzajúcim 
avantgardným pokusom za svoju 
„nakonzervatívnejšiu a najtonálnej-
šiu“ kompozíciu. Odhliadnuc od 
týchto názorov cédečko je viac než 
príjemným poslucháčskym zážitkom. 
A to aj vďaka spomínanému vyni-
kajúcemu interpretačnému ansám-
blu. CD, ktorý predstavuje určite 
jednu z najzaujímavejších noviniek 
z pôvodnej slovenskej tvorby, je aj 
vizuálne pôsobivý (autorom návrhu 
obálky a zrejme aj výtvarného 
riešenia je Jozef Kolkovič), nehovori-
ac o zvukovej úrovni nahrávok, ktoré 
vznikali v Dome umenia Fatra v Žiline 
a pod ktorú sa podpísal osvedčený 
tím, hudobný režisér František Poul 
a zvukový majster Václav Frkal.

Marta Földešová �
� � � �
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Karel Plíhal
V Olomouci

EMI/Monitor 2005, 873884-2
Pridanou hodnotou koncertov Karla 
Plíhala je od „nepamäti“ aktívna 
slovná komunikácia s publikom, 
okorenená ľahkou sebairóniou, zdan-
livým nevinným ostychom, vtipnými 
rýmovačkami či slovnými hračkami. 
Mnohé z minipríbehov a vtipov s ním 
putujú po vystúpeniach desaťročia, 

nedalo, stálo by však za úvahu jeho 
premiestnenie v rámci dramaturgie 
nosiča.
Novinka, prinášajúca zaujímavé 
a inšpirujúce exotické skladby, má 
úspech na našom trhu viac-menej istý. 

Mário Sedlár �
� � � �

Folk

spread your wings 

ORF

Nie som obdivovateľkou komornej 
hudby. Ani ju veľmi nepoznám, až 
na niekoľko notorických výnimiek. Aj 
preto som nové cédečko s „ko-
morinou“ najprv iba odložila. Na 
niekedy, keď bude naň chuť a hlavne 
čas. Napokon zvedavosť zvíťazila 
a predstava, že niekde „von“ vzniklo 
teleso aj so slovenským potenciálom, 
urýchlilo moje rozhodnutie. Tentokrát 
nesólovo sa z titulnej bukletovej 
strany najprv vizuálne predstavilo 
mladé medzinárodné Klavírne trio 
v obsadení Dalibor Karvay – husle 
(1985, Slovensko), Milan Karanovic 
– violončelo (1980,Srbsko) a Stefan 
Stroissnig –klavír (1985, Rakúsko), 
ktoré si za dátum vzniku uvádza leto 
2003. V krátkom čase sa členovia 
tria nielenže stali štipendistami Centra 
Herberta von Karajana vo Viedni, ale 
získali aj prominentného sponzora, 
ktorým je letecká spoločnosť Boeing-
-Company. Na jej medzinárodných 
linkách si na palube budú môcť 
cestujúci kultúrnym spôsobom krátiť 
dlhé lety. Čo im ponúka Klavírne 
trio? Trio skladateľov a trio rozličných 
štýlových období. Najprv zaznie 
Joseph Haydn Trio G dur Hob. XV: 
25 Zigeunertrio (Andante, Poco 
adagio, Finale-Presto), po ňom Felix 
Mendelssohn Bartholdy Klaviertrio d 
mol op. 49 (Molto allegro agitato, 
Andante con moto tranquillo, Scher-
zo, Finale) a na záver Dmitrij Šosta-
kovič Klaviertrio Nr. 2 e mol op. 67 
(Andante, Allegro con brio, Largo, 
Allegretto). Celé cédečko znie ako 
sen a hoci som ho nepočúvala 
v lietadle, mala som pocit, že letím. 
Hudba, ktorú traja mladí ponúkajú 

znie takmer nereálne, má priam 
nadčasový parameter, v interpretácii 
akoby anulovala newtonovské záko-
ny gravitácie, bez iostychu odkrýva 
búrlivú neskrotnú mladosť, ale aj ne-
obyčajne silne – takmer predčasne 
– prežitú vnútornú meditatívne zrelú 
výpoveď. Dramaturgicky skvele zosta-
vený výber diel mi pripadá, akoby 
sa interpretačnou bravúrou odvíjala 
aj vlastná história klasického cyklu 
a formy, kde haydnovský kompletný 
opus predstavuje kvázi expozíciu, 
exponovanú s neuveriteľným technic-
kým nasadením a espritom (virtuózne 
zvládnutá všetkými tromi interpretmi 
tretia časť, perliaca individualizmom 
aj komornou súhrou), mendelssohnov-
ské časti reprezentujúce najmä v me-
lodicko-harmonických amplitúdach 
rozvedenie, s dominantnosťou roman-
tickej melanchólie najmä druhej časti 
(interpretačne silne pripomínajúcej 
schubertovské piesňové violončelové 
transkripcie Mishu Maiského s prelí-
naním sa do diskantových kantilé-
nových polôh belkantových huslí aj 
klavíra), aby gradačnú silu naplno 
investovali interpreti do štvrtej časti. 
Posledný Šostakovičov opus by mo-
hol mať charakter reprízy, ale nemá. 
Je novým dielom, beethovenovsky 
novým rozvedením aj s kódou. 
Začína flažoletovým husľovým sólom 
clivej melódie, aby sa po tónoch 
unisonového ticha pridali ostatní. 
Hutnosť a interpretačná expresivita 
evokuje vo zvuku (neuveriteľne) väčší 
počet interpretov. (Napadol ma 
Beethovenov výrok na sklonku života) 
Šostakovič trio skomponoval pod 
priamym dojmom úmrtia blízkeho 
priateľa aj muzikológa Ivana Soller-
tinského. Možno aj preto mi Allegro 
2.časti prichodí ako (jeho) odpoveď 
životu (trio interpretuje s maximálnym 
nasadením), aby vzápätí šokovalo 
šostakovičovským povestným largom. 
V tejto interpretácii je to spoveď, 
modlitba, prosba, mystérium života 
a smrti, pokora... Päť a pol minúty de-
finitívneho mieru, s mrazivým dychom 
na konci. Takmer z ničoho vyrastie 
záver – kóda, rytmicky navodzujúca 
tanečný prejav s rytmizovaným pizzi-
catom a ostrými repetíciami tónových 
modelov v klavíri. Kóda cédečka je 
interpretačne strhujúca a pre poslu-
cháča zdrvujúca. Po 70 minútach 
je neuveriteľný koniec. Čakáte čo 
„ďalej“. Je koniec, „ďalej“ sa nekoná. 
A tak poslucháčovi neostáva nič iné, 
iba si CD pustiť znova....a znova.
Naozaj nemám rada „komorinu“, ale 
to, čo cédečko spread your wings 
ponúklo, prekonalo moje očakáva-
nie. Som si vedomá, že identifikácia 
hudobného materiálu v interpretácii 

Tria z Viedne nekorešponduje 
so všeobecne vžitou stratégiou 
a terminológiou. Bol to iba môj pokus 
priblížiť sa slovom k hudbe, ktorú 
prinieslo nadšenie a muzicírovanie 
trojice interpretov. Určite vybočili aj 
z rámca, porušili niekoľko konvencií 
(niekto by filozofoval, napr. o tem-
pách či klasickom frázovaní). Zblížili 
sa však s poslucháčom a „znížili“ sa 
k nemu takým skvelým spôsobom, 
že ma nadchli a nenechali laxnú. To 
ostatné (muzikologicky konzekvent-
né) bolo pre mňa vo chvíli počúvania 
úplne zbytočné. Hudba a interpretač-
né majstrovstvo porazili všetko...

Mária Glocková �
� � � � �

VLADIMÍR ČUCHRAN
The Best Of Accordion World

ASSA Edition
CX-0002-2-131

Akordeonistu Vladimíra Čuchrana 
nie je potrebné odbornej verejnosti 
bližšie predstavovať. Svoju charizmu 
uplatnil jednak v priebehu doterajšej 
činnosti na mnohých domácich 
i zahraničných koncertných pódiách, 
či  vo vyše 40-ročnej pedagogickej 
práci na košickom Konzervatóriu 
a v ostatných rokoch aj na Akadémii 
umení v Banskej Bystrici. Vladimír 
Čuchran má na svojom konte nie-
koľko prvenstiev v histórii slovenského 
akordeónového umenia. V apríli 
roku 1964 sa v Košiciach predstavil 
samostatným celovečerným koncer-
tom, ktorý bol prvým akordeónovým 
recitálom na Slovensku. Ďalšie 
prvenstvo sa viaže k nahrávke LP 
s dielami slovenskej akordeónovej 
literatúry. A napokon, nahrávka disku 
The Best Of Accordion World, ktorá 
mala svoj krst 22. januára tohto roku 
v Múzeu V. Löfflera v Košiciach, je 
pravdepodobne prvým CD interpreta 
vážnej hudby v Košiciach. K vydaniu 
nahrávky prispeli okrem interpretov 
manželia Ľubov a Juraj Šarišskí (pred-
stavitelia agentúry Assa Art). 
Skladby na profilovej nahrávke, po-
chádzajúce z koncertných vystúpení, 
reprezentujú umelecký i ľudský svet V. 
Čuchrana. Priateľstvo so skladateľom 
Jozefom Podprockým sa premietlo 
do niekoľkých diel, ktoré skladateľ 
dedikoval Čuchranovi (Suita chorei-
ca, Rébusy...). V roku 1972 vzniklo 
vôbec prvé Podprockého dielo pre 
akordeón Reverzie, ktoré premiéroval 
V. Čuchran a práve to sa stalo výcho-
diskom pre vznik trojčasťovej skladby 
Concerto piccolo pre akordeón, 

sláčiky a tympany – premiéra 10. 
októbra 1991. Okrem hodnoverného 
podania a veľmi podarenej inter-
pretácie je v prípade tejto skladby 
potrebné vyzdvihnúť jej dramaturgic-
ký prínos v slovenskej akordeónovej 
literatúre. 
Ojedinelým počinom sú zaiste 
nahrávky Troch sonát D. Scar-
lattiho, pôvodne určených pre 
čembalo a Sonáty c mol J. A. Bendu 
v transkripcii pre akordeón. Forma 
a textúra Scarlattiho „drobností“ 
poskytla interpretovi možnosť prejaviť 
tónovú kultúru aj zmysel pre štýl. 
Hoci priezračnosť a zdanlivá ľahkosť 
sú zradné už v pôvodnej verzii, 
ani v akordeónovej verzii sa tieto 
atribúty nevytratili. Niet sa čo diviť, 
veď baroková a ranoklasicistická 
literatúra sa v repertoári V. Čuchrana 
nachádzala ešte v počiatkoch jeho 
bohatej koncertnej dráhy a sprevá-
dzala ho na koncertoch počas celej 
jeho aktívnej kariéry. 
Zo širokého repertoárového záberu 
zaradil V. Čuchran na záver svojho 
profilového disku Zolotarevovu Kon-
certantnú symfóniu, ktorá 24. novem-
bra 1983 odznela v československej 
premiére v rámci abonentných cyklov 
ŠfK. Vladislav Zolotarev (sám bol veľ-
mi dobrým akordeonistom) pôvodne 
napísal sólový part pre bajan, ktoré-
ho technické parametre sú podstatne 
odlišné od akordeónu. Napriek tejto 
skutočnosti nahrávka dokladuje vyni-
kajúci výkon V. Čuchrana, orchestra 
ŠfK a dirigenta P. Vronského na 
spomenutom koncerte. Zolotorevova 
skladba vyžaduje od všetkých účinku-
júcich, ale najmä sólistu, nesmierny 
cit pre výstavbu celej plochy, 
vytvorenej z mozaikovitých (často 
priam živelných) vstupov akordeónu 
do orchestrálneho pradiva a zložitej 
komunikácie sólistu s orchestrom.

Júlia Bukovinská �
� � � �
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Mikuláš Schneider 
Trnavský: Prelúdiá 
pre organ

HC 2005

Hudobné centrum vydalo reedíciu 
úspešného titulu Mikuláša Schneide-
ra Trnavského Prelúdiá pre organ. 
Trnavský autor ako organista, resp. 
skladateľ organových diel, prispel 
v tejto oblasti troma prácami. Sú nimi 
zbierky Prelúdiá a fúgy (rkp. 1900), 
Kytica prelúdií pre organ (Prelúdiá 
pre organ 1954) a Malé interlúdiá, 
op. 92. Autorský zámer predpokladá 
ich využitie predovšetkým v rámci 
liturgickej praxe. Skladby možno hrať 
počas bohoslužby ako krátke predo-
hry, medzihry a dohry. Výber z nich 
je však vhodný aj ako obohatenie 
dramaturgie organových koncertov. 
Najviac predpokladov na koncert-
né využitie majú práve Prelúdiá 
z Kytice, najmä vďaka svojej bohatšej 
nástrojovej faktúre. Hoci ide o čisto 
inštrumentálnu hudbu, dá sa len 
ťažko ubrániť dojmom, či úvahám 
o silnej autorovej inšpirácii ľudským 
hlasom a vokálnou interpretáciou. 
Podobných väzieb však v hudobnej 
histórii nájdeme viac.
Prelúdiá pre organ po prvýkrát vydal 
Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cir-
kevnom nakladateľstve Bratislava 
(1954). Napriek nepochybnému zá-
ujmu Prelúdiá po nútenej ideologicky 
oktrojovanej pauze vyšli až v roku 
1998 v edícii Národného hudobné-

Noty

ho centra, editorom druhého vydania 
zbierky bol Stanislav Šurin. Tretie 
vydanie je reedíciou z roku 1998.
V Prelúdiách je evidentný spôsob 
práce, využívaný zostavovateľom 
a harmonizátorom Jednotného ka-
tolíckeho spevníka (1937)- Trnavský 
bol totiž s chrámovou hudbou ako 
regenschori v neustálom kontakte. 
V Prelúdiách pozorujeme auto-
rovu snahu o závažnejší, nielen 
inštruktívny, ale primárne umelecký 
ráz skladieb. Aj to je zrejme jedym 
z dôvodov, prečo dnešní interpreti vo 
svojom koncertnom repertoári siahajú 
k rozsiahlym, či menším výberom 
z cyklu.
Melodická invencia ako ju poznáme 
z mnohých Trnavského piesní, 
zborových kompozícií, či vokálno-in-
štrumentálnej hudby je príznačná aj 
pre väčšinu skladieb tejto zbierky. Ich 
účinok je zdôraznený a znásobený 
bohatými harmonickými štruktúrami. 
V reedícii sú v skladbách vynechané 
všetky legátové označenia, interpre-
tovi predkladajú čistý notový zápis. 
Dopĺňa ho tiež krátka biografia 
autora, ako aj stručná charakteristika 
skladieb. V závere editor uvádza 
dispozíciu veľkého organa v Dóme 
sv. Mikuláša v Trnave, kde Trnavský 
pravidelne účinkoval. Do edície je 
tiež zahrnutá kritická správa, odchýl-
ky od prameňa a obrazová príloha. 
Znovuvydanie Prelúdií pre organ Mi-
kuláša Schneidera-Trnavského je po-
zitívnym príspevkom pri zaslúženom 
oživovaní tvorby tohto významného 
slovenského majstra hudby začiatku 
20. storočia. 

Mário Sedlár �

viacvrstvové gitarové party, opreté 
o stále rastúcu Plíhalovu hráčsku 
zručnosť a aktívnu spoluprácu so 
zvukárom úspešne suplujú neraz pes-
tré pôvodné aranžmány štúdiových 
verzií skladieb a nájdu sa dokonca 
prípady, kedy je „elektrická“ verzia 
nielen porovnateľná, ale možno aj 
presvedčivejšia a čarovnejšia než 
tá pôvodná. Dokazujú to napríklad 
krásne Padaly hvězdy, Vstávej 
holka či zimná Na Pradědu sneží 
– náladové obrázky, ktorým mäkký 
splývajúci zvuk elektrickej gitary 
naozaj pristane. 
Na koncerte v Olomouci sa publikum 
zabávalo a zabaví sa určite aj 
poslucháč. Málokedy sa totiž podarí 
preniesť atmosféru koncertu na nosič, 
ktorá je v tomto prípade až odzbroju-
júco autentická. 

Augustín Rebro �
� � � �

významnými dátami, vplývajúcimi 
na celkové smerovanie jeho vývoja, 
napr. Milánsky edikt z roku 313, 
predstavujúci legalizáciu kresťanstva, 
či pôsobenie Cyrila a Metoda na 
našom území. Dotýka sa i témy často 
vyčítaných križiackych výprav, snaží 
sa ozrejmiť omyly o tzv. temnom 
stredoveku a inkvizícii a nevynechá 
zlomový rok 1517, spojený s vystúpe-
ním Martina Luthera vo Wittember-
gu, Tridentský koncil a tiež Veľkú 
francúzsku revolúciu. Nasleduje 
priblíženie podstaty gregoriánskeho 
chorálu v podobe príspevku od Evy 
Szórádovej z Katedry hudobnej 
výchovy Pedagogickej fakulty UKF 
v Nitre so zameraním na jeho pôvod, 
vývoj, šírenie, využívanie, či jeho 
chápanie v kontexte s liturgiou a s po-
ukázaním na jednotlivé druhy spevov 
a ich charakteristiku. Predmetom 
prvého z referátov Emese Duka-
-Zólyomiovej z Univerzitnej knižnice 
sa stala Liturgická hudba rímskoka-
tolíckej cirkvi po Druhom vatikán-
skom koncile. Referát je prehľadne 
členený: úvodom ponúka vysvetlenie 
liturgických pojmov a reformy liturgie 
v 20. storočí. Nasleduje ozrejmenie 
uznesení Druhého vatikánskeho kon-
cilu a napokon kompletný priebeh 
liturgických úkonov v rámci omše 
a využívanie, či výskyt hudby v rámci 
jednotlivých obradov. O hudbe 
protestantských bohoslužieb napísal 
Ivan Valenta z Hudobného fondu. 
Najskôr pripomenul pojmy, týkajúce 
sa reformácie, následne jej obdobie 
a vtedajšie uplatňovanie hudby na 
bohoslužbách, postupne sa presunul 
na územie Slovenska, kde zároveň 
vyzdvihuje význam spevníka Cithara 
Sanctorum. Súčasťou referátu je 
štruktúra bohoslužby ECAV i stručná 
konfrontácia so zvyšnými protestant-
skými cirkvami. Dokumenty súčasnej 
slovenskej liturgickej hudby predsta-
vuje opäť Emese Duka-Zólyomiová, 
pričom sa im venuje systematicky 
podľa jednotlivých konfesií (rímskoka-
tolícka cirkev, gréckokatolícka cirkev, 
evanjelická cirkev augsburského 
vyznania, reformovaná kresťanská 
cirkev, bratská jednota baptistov, 
adventisti) s dôrazom na notované 
dokumenty. 
Ako sa už v úvode môžeme dočítať, 
až do obdobia „nežnej“ revolú-
cie dokumenty cirkevnej hudby vo 
vydavateľstvách i knižniciach z ide-
ologických dôvodov absentovali. 
Zborník poskytuje prehľadné informá-
cie z oblasti liturgie aj hudby s ňou 
spojenej, a zároveň môže poslúžiť 
aj ako impulz k hlbším prienikom do 
problematiky.

Eva Planková �

iné pribúdajú priebežne a obohacujú 
neustále Plíhalov konferenciérsky roz-
mer. Viac ako jeden a pol hodinový 
koncert a 29 skladieb si vyžaduje na-
ozaj slušnú zásobáreň tém i drama-
turgické schopnosti, pričom Plíhal ani 
v jednom smere nezaváhal. Publikum 
sa úprimne zabáva a hostiteľ dávkuje 
svoje „perly“ štedro, so svojráznou 
dávkou elegancie, inteligencie a dra-
maturgickej prezieravosti. 
Koncertný dvojalbum V Olomouci je 
ohliadnutím za Plíhalovým dvad-
saťpäťročným putovaním po českej 
folkovej scéne. Ponúka pohľad do 
dielne folkového majstra, dobrovoľ-
ného solitéra, ktorý sa vzdal ďalších 
personálnych a aranžérskych „pomô-
cok“ a už dlhšie sa spolieha iba na 
vlastné schopnosti. Program koncertu, 
ktorý sa uskutočnil v decembri 2004, 
sa opiera predovšetkým o podstatné 
momenty z albumov Karel Plíhal...
Emil Pospíšil... (1988), Králici, ptáci 
a hvězdy (1996) a Kluziště (2000). 
Nechýbajú dve skladby z posled-
ného kainarovského albumu Nebe 
počká (2004), „prehistorická“ 
V bufetu ani povinná Pohádka (alias 
Ommadown) od Mikea Oldfielda. 
Iba jeden kus (U spinetu) z Plíhalov-
ho hitmi prešpikovaného debutu 
z roku 1985 však naznačuje, že 
retrospektíva nebola tým hlavným 
vodítkom pri zostavovaní programu. 
Ide o viac-menej ustálený repertoár 
posledných rokov, ktorého vydanie 
na CD má skôr (ako aj sám Plíhal 
tvrdí) uzatvárať jedno obdobie, po 
ktorom by mal prísť nový štúdiový 
album s novou Plíhalovou skupinou 
i repertoárom. 
Skalných folkových fanúšikov, pre 
ktorých je folk neodmysliteľný bez 
akustickej gitary, možno zarazí úplná 
absencia tohto nástroja. Plíhal si 
počas štvorročných príprav albumu 
Nebe počká obľúbil elektrické gitary, 
ktoré odvtedy používa na koncer-
toch. Mnohých skladieb sa to, po-
chopiteľne, muselo dotknúť. Preniesť 
ich pôvodnú atmosféru na nástroj 
s rozdielnymi zvukovo-výrazovými 
charakteristikami nie je jednoduché, 
no Plíhalovi to zrejme problémy 
nerobí. Detailne vypracované, často 

2000 rokov cirkevnej hudby

Univerzitná knižnica 
v Bratislave, Bratislava 2005
ISBN 80-85170-88-4

...sa stalo témou 21. seminára hudob-
ných knihovníkov, ktorý sa uskutočnil 
15. a 16. júna 2001, inšpirovanou 
jubilejným rokom katolíckej cirkvi. 
Vybrané konferenčné príspevky sa 
teraz dostali do tlačenej podoby 
v podobe zborníka. 
V úvodnom príspevku sprehľadňuje 
čitateľom Jozef Haľko z Rímskokato-
líckej cyrilo-metodskej bohosloveckej 
fakulty UK v Bratislave dejiny kres-
ťanstva, od jeho počiatku, tajného 
šírenia, až po éru komunizmu v 20. 
storočí, pričom sa pozastavuje nad 

Kniha
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Opera a Balet SND

St 8. 3. G. Puccini: Turandot
Št 9. 3. W. A. Mozart: Don Giovanni
Pi 10. 3. P. I. Čajkovskij: Spiaca krásavica
So 11. 3. G. Verdi: Aida
Po13. 3. G. Verdi: Aida
Ut 14. 3. P. I. Čajkovskij: Labutie jazero
St 15. 3. G. Verdi: Don Carlos
Št 16. 3. T. Frešo: Narodil sa chrobáčik (11.00)
Št 16. 3. G. Verdi: Falstaff
Pi 17. 3. G. Verdi: Macbeth
So 18. 3. L. A. Minkus: Bajadéra
Po 20. 3. G. Verdi: Maškarný bál
Ut 21. 3. G. Verdi: Nabucco
Št 23. 3. G. Verdi: Rigoletto
Pi 24. 3. M. Dubovský: Tajomný kľúč (11.00)
Pi 24. 3. H. S. von Løvenskjold: Sylfida
So 25. 3. G. Verdi: La Traviata
Po 27. 3. G. Rossini: Popoluška
Ut 28. 3. P. Zagar-E. Frey: Sen noci svätojánskej
St. 29. 3. P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin
Št 30. 3. G. Donizetti: Dcéra pluku
Pi 31. 3. G. Puccini: Turandot
So 1. 4. A. Dvořák: Rusalka

Slovenská filharmónia

Št 9. 3. KS SF
SF, Rastislav Štúr, dirigent, Martin Válek, husle
C. M. von Weber, J. Sibelius, A. Dvořák
So 11. 3. KS SF (16.00)
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, 
Ewald Danel, umelecký vedúci/husle, Tanečné 
konzervatórium Evy Jaczovej, Miroslav Štauder, 
choreograf
W. A. Mozart
Ut 14. 3. KS SF
Symfonický orchester VŠMU, Michael Dittrich, 
dirigent, Branislav Malatinský, klavír
A. Webern, W. A. Mozart
Št. 16. 3., Pi 17. 3. KS SF
SF, Serge Baudo, dirigent, Jitka Sapara 
Fischerová, alt
S. Prokofiev, M. de Falla, M. Ravel, C. Debussy
Ut 21. 3. MS SF
Moyzesovo kvarteto
W. A. Mozart, V. Godár, D. Šostakovič
Št 23. 3., Pi 24. 3. KS SF
SF, Slovenský filharmonický zbor, Martin 
Turnovský, dirigent, Zdena Kloubová, soprán, 
Tomáš Černý, tenor, Konrad Jarnot, barytón, Peter 
Mikuláš, bas, Ivan Kalina, rozprávač
J. Haydn, B. Martinů
Ut 28. 3. MS SF
Giorgi Kharadzé, violončelo, Varduhi Jerician, 
klavír, Colleen Lee, klavír
R. Schumann, S. Prokofiev, L. van Beethoven, 
F. Chopin 
Št 30. 3., Pi 31. 3. KS SF
SF, Peter Feranec, dirigent, Ivan Klánský, klavír
A. K. Liadov, F. Chopin, P. I. Čajkovskij

Bratislava Hudobné centrum

Mirbachov palác, 10.30 h
Ne 12. 3. Rok slovenskej hudby
Moyzesovo kvarteto
P. Bagin, L. Kupkovič, V. Godár, O. Ferenczy
Ne 19. 3. Rajmund Kákoni, akordeón, Eugen 
Prochác, violončelo
J. Derbenko, I. Zeljenka, A. Abbott, J. Ganzer, J. 
Gahér, S. Gubajdulina
Ne 26. 3. J. Slávik, violončelo, D. Varínska, 
klavír
W. A. Mozart, J. Iršai, V. Godár, J. Brahms 

Slovenský rozhlas

Št 16. 3. Veľké konc. štúdio 
SOSR, Alexej Kornenko, dirigent, Diana Rasko, 
husle
P. I. Čajkovskij
Ne 19. 3. Malé konc. štúdio (16.30)
Kapela hraj! – Cyklus koncertov dychovej hudby
Dychová hudba Hradištská kapela
Ne 19. 3. Komorné štúdio
Folkfórum live – koncert
Ne 26. 3. Veľké konc. štúdio (10.30)
Organový koncert pod Pyramídou
Michael Gailit, organ
F. Schmidt, W. A. Mozart, A. F. Kropfreiter, 
L. Vierne
Pôstne obdobie s Johannom Sebastianom
Ut 21. 3. Nový evanjelický kostol, Legionárska 
ul. (14.45)
Elke Eckerstorfer, Marianna Gazdíková, Monika 
Melcová, Mário Sedlár, Peter Sochuľák, Marek 
Štrbák, Bernadetta Šuňavská, Stanislav Šurin, 
Erich Traxler, Marek Vrábel
J. S. Bach – 321 minút organovej hudby
Po 27. 3. Veľký evanjelický kostol, Panenská 
ul. (19.00)
Zuzana Ferjenčíková, organ, Spevácky zbor mesta 
Bratislavy, Ladislav Holásek, zbormajster
J. S. Bach – Organová knižka II 
Pi 31. 3. Pálffyho palác, Zámocká ul. 
Bachova hudba – univerzálna hudba pre celý svet 
(tvorivé dielne)
Stephen Stubbs, Akadémia pre starú hudbu, 
Brémy
Po 3. 4. Veľký evanjelický kostol, Panenská ul.
Stephen Stubbs, dirigent, lutna, Solamente 
naturali, Miloš Valent, umelecký vedúci, Spevácky 
zbor Chorus alea, Braňo Kostka, zbormajster, 
Julian Podger, Hana Blažíková, soprán, Barbara 

Jernejčič, alt, Marek Rzepka, bas, Soma Dimyes, 
čembalo, Rebeka Rusó, viola da gamba, Stanislav 
Šurin, organ, Juraj Kováč, violončelo
J. S. Bach – Jánove pašie, BWV 245

Klub za Zrkadlom

Št 16. 3. AUTOPILOTE, ethno-world (20.00)
Ondřej Smejkal, Pavel Fajt, electro-loops-didge-
ridoo
Št 23. 3. /4/ BIDDEN PEOPLE – jazzový koncert 
(20.30)
Milo Suchomel, sax., Ľuboš Šrámek, piano, Juraj 
Groglák, bass, Marián Ševčík, drums, Katka 
Koščová, spev

DK Lúky

So 18. 3. LIVIN` BLUES (17.00)
XIV. ročník medzinárodného festivalu bluesových 
a rhythm&bluesových skupín a jednotlivcov

CC CENTRUM, Jiráskova ul.

Po 13. 3. Jazzový koncert (19.00)
Milo Suchomel Quartet, Robo Opatovský, spev
Ne 19. 3. Momentum musicum (16.00)
Koncert študentov Štátneho konzervatória z triedy 
A. Michálkovej
M. Gelenekyová, soprán, T. Šelc, barytón, B. 
Haasová, soprán, S. Palovičová, klavírny sprievod

Štátne divadlo Košice

Št 9. 3. B Smetana: Predaná nevesta
Pi 10. 3. P. I. Čajkovskij: Labutie jazero
So 11. 3. A. Dvořák: Rusalka
Ut 14. 3. G. Bizet: Carmen
St 15. 3. L. Minkus: Don Quijote
Št 16. 3. F. Lehár: Veselá vdova
St 22. 3. J. Dauberval, L. J. F. Hérold: Zle 
strážené dievča
Pi 24. 3. A. Dvořák: Rusalka
So 25. 3. F. Lehár: Veselá vdova
Št 30. 3. C. Orff: Carmina Burana
Pi 31. 3. G. Puccini: Bohéma – premiéra
So 1. 4. G. Puccini: Bohéma – premiéra 

Štátna filharmónia Košice

Št 16. 3. Dom umenia
ŠfK, Radomil Eliška, dirigent, Jarmila Pěchočová, 
klavír
J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven
Št 23. 3. Dom umenia
ŠfK, Jerzy Swoboda, dirigent, Ludmila Peterková, 
klarinet
E. H. Grieg, C. Nielsen, J. Sibelius
Ut 28. 3. Dom umenia (8.00, 10.00, 12.00)
Koncerty pre mládež ku dňu učiteľov
Št 30. 3. Dom umenia
ŠfK, Mário Košík, dirigent
Koncert s japonskými umelcami 

Štátna opera 
Banská Bystrica

Pi 10. 3. J. Massenet: Werther – premiéra
So 11. 3. J. Massenet: Werther – premiéra
Št 16. 3. G. Verdi Attila
So 18. 3. E. Kálmán: Čardášová princezná
St 22. 3. S. Prokofiev: Rómeo a Júlia
Št 23. 3. G. Bizet: Carmen
So 25. 3. C. Millöcker: Žobravý študent 
Po 27. 3. Rendezvous s operou
Ut 28. 3. J. Massenet: Werther

Štátny komorný orchester 
Žilina

Pi 17. 3. DU Fatra
ŠKO, Victor Emanuel von Monteton, dirigent
Št 23. 3. DU Fatra 
12. Husľová dielňa
Richard Kompuš, husle, Jindřich Pazděra, husle, 
Václav Mácha, klavír
G. Tartini, F. Kreisler, M. Bruch, O. Šimek, 
E. Chausson, J. Suk
Št 30. 3. DU Fatra
ŠKO, Vladimír Kiradjiev, dirigent, Marek Pastýrik, 
altsaxofón, Lukasz Blaszczyk, husle
P. Creston, L. Bernstein, A. Copland, D. Milhaud

Košice Žilina

Banská 
Bystrica

Novým šéfdirigentom Norrköping Symphony Orchestra 
Schweden sa má stať Alan Buribayev. Súčasný hudobný riadi-
teľ divadla v Meiningene má na nové miesto vo švédskej met-
ropole nastúpiť v septembri 2007. Buribayev sa narodil v roku 
1979 a študoval na Kazachskom štátnom konzervatóriu ako aj 
na Viedenskej univerzite. Mladý dirigent bol vyznamenaný rôz-
nymi oceneniami a spolupracoval aj s orchestrami, ako sú Dráž-
ďanskí filharmonici, či Orchestre National de Lille a od roku 
2004 pôsobí ako hudobný riaditeľ divadla v Meiningene.

Plácido Domingo (65) má problémy s hlasom. Ťažkosti 
sa údajne prejavili už v decembri, no aj v novom roku musel 
slávny tenorista pre zápal prie dušiek odrieknuť osem vystúpení 
v Metropolitnej opere. Vo februári mal vystupovať v Cyranovi 
z Bergeracu od Franca Alfana či Saint Saënsovom Samsonovi 
a Dalile. Predbežne sa mieni na pódiá vrátiť až v priebehu mar-
ca. Päť plánovaných predstavení Verdiho Rigoletta, ktoré mal 
absolvovať ako dirigent, však nevynechal.

�

KALEIDOSKOP
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Ján Levoslav Bella: Súborné dielo, A:IV, 2
Sláčikové kvarteto e mol v uhorskom štýle

Vydaním tohto kvarteta sa ukončila ďalšia etapa projektu vydávania Bellovho súborného 
diela. Interpreti, muzikológovia a laická verejnosť majú k dispozícii všetky Bellove komorné 
skladby vrátane série jeho sláčikových kvartet.

Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá pre organ

Slovenský skladateľ, dirigent a organista Mikuláš 
Schneider-Trnavský (1881–1958) vydal Prelúdiá 
pre organ po prvý raz v roku 1954. Zbierka 
obsahuje 40 skladieb, určených predovšetkým 

na použitie v rámci liturgie. Prelúdiá majú pomerne malý rozsah, jednoduché 
formové pôdorysy a možno ich použiť v rámci liturgie ako predohry či medzihry. 
Rozsiahlejšie kompozície možno použiť ako dohru po ukončení bohoslužieb a 
spĺňajú aj kritériá koncertnej organovej literatúry. V Hudobnom centre vyšlo v ro-
ku 2005 už druhé, revidované vydanie tohto diela, ktorého editorom je Stanislav 
Šurin.

Nové tituly Hudobného centra

Anton Zimmermann: 
Symfónie

Nahrávka troch symfónií Antona 
Zimmermanna (1741–1781), 
ktorý vo vtedajšom hlavnom meste 
uhorského kráľovstva, v Pressburgu, 
vybudoval a viedol jeden z najlepších orchestrov stredné-
ho Podunajska. Symfónia C dur Militaris, Symfónia E dur a 
Sinfonia G dur Pastoritia znejú na nahrávke v pôvodnom 
prostredí Primaciálneho paláca v Bratislave a na dobových 
nástrojoch. Hudobné centrum okrem tejto nahrávky vydalo 
dve z týchto symfónií aj vo forme vreckových partitúr.

Ján Litecký-Šveda a kol.: Blues in Slovakia

Prvú systematickejšiu prácu venovanú žánru blues u nás, 
ktorá vyšla v Hudobnom centre roku 2004, nasledovalo 
koncom minulého roka vydanie jej anglickej verzie. Zo-
stavovatelia a autori textov, medzi ktorými boli popredné 

osobnosti bluesovej scény u nás, 
sa sústredili najmä na informácie o 
súčasnej bluesovej scéne u nás, ale 
v úvode publikácie sú texty aj o vý-
voji svetového blues a o začiatkoch 
a udomácňovaní tohto žánru na 
Slovensku, ktoré dotvárajú obraz 
súčasnej scény.

Hudobné udalosti na Slovensku 2005

V Hudobnom centre každoročne vychádza dvojjazyčná slovensko-anglická publikácia mapujúca hudobné 
dianie a podujatia, ktoré sa budú konať v priebehu nasledujúceho roka. Výsledkom je prehľad širokého 
spektra hudobných udalostí na Slovensku, ktorý obsahuje okrem základných údajov (stručného popisu pod-
ujatia, dátumu a miesta konania, kontaktu na usporiadateľa…) aj index a chronologický zoznam podujatí.

www.hc.sk
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Všeobecné podmienky
1. Súťaž sa vyhlasuje v dvoch kategóriách:
 1. skladba pre symfonický orchester
  – maximálne obsadenie orchestra1: 
  2 fl (flp) – 2 ob (ci) – 2 cl (clb, clp) – 2 fg (cfg)
  4 cr – 2 tr – 3 tn – tu
  3 bat (1 tp + 2 bat)
  ar – cel (cpl) – pf
  12 vn I – 10 vn II – 8 vl – 6 vc – 4 cb
 2. skladba pre komorný súbor alebo sólový cimbal a komorný 
  súbor
  – obsadenie komorného súboru:
  fl, ob, cl, clb, fg, cr, tr, tn, sxbr, 2bat, pf, ac, 2vn, vl, vc, cb 
  (min. 10 hráčov).
2. Minutáž skladby: 20’ – 40’ (1. kategória)
  10’ – 20’ (2. kategória).
3. Súťaže sa môžu zúčastniť skladatelia a skladateľky, ktorí sú občanmi 

členskej krajiny Európskej únie (alebo v nej majú trvalý pobyt) a ktorí 
sa zároveň narodili po 31. auguste 1966. 

4. Okrem finančného ocenenia prvých troch víťazných diel v oboch ka-
tegóriách, budú udelené aj ceny pre najlepšie skladby slovenských 
skladateľov v oboch kategóriách. Porota nemusí udeliť všetky ceny.

Prihlášky
5. Uzávierka podávania prihlášok do súťaže je
 31. augusta 2006.
6. Prihlášky sa podávajú anonymne. Súťažiaci pošlú prihlášku s ozna-

čením „1. skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa“ doporučenou 
poštou na adresu:

Hudobné centrum
Michalská 10
815 36 Bratislava 1

Obálky s prihláškami musia byť označené dátumom poštovej pečiat-
ky najneskôr zo dňa uzávierky súťaže.

7. Prihláška musí obsahovať:
 a) partitúru diela,
 b) zalepenú obálku s týmto obsahom:
  – meno a priezvisko skladateľa, jeho adresa, 
  – E-mail a telefónne číslo,
  – kópiu rodného listu skladateľa,
  – krátky životopis skladateľa,

– čestné prehlásenie, podpísané skladateľom, o tom, že sklada-
teľ vytvoril dielo pre túto súťaž a dielo nebolo doteraz vydané 
alebo verejne predvedené. Prehlásenie musí obsahovať sklada-
teľov záväzok, že v prípade získania ocenenia bude dodržovať 
zásadu mlčanlivosti o výsledkoch súťaže až do ich zverejnenia.

8. Organizátor vyradí zo súťaže prihlášky, ktoré nebudú obsahovať 
všetky súčasti uvedené v bode 7.

9. Obidve súčasti prihlášky (7a, 7b) musia byť označené tým istým gra-
fickým symbolom, ktorý nahrádza meno skladateľa. Symbol bude 
slúžiť na identifikáciu diela. Názvy diel bývajú často podobné, preto 
je použitie symbolu nevyhnutné.

10. Partitúry musia byť napísané čitateľným rukopisom alebo počítačo-
vou notosadzbou.

11. Skladateľ musí zabezpečiť, aby sa na žiadnom mieste v partitúre 
neobjavila informácia, ktorá by mohla odhaliť jeho identitu. V opač-
nom prípade organizátor vyradí dielo zo súťaže.

Zasadnutie poroty
12. Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa je rozdele-

ná na dve etapy:
 • skúmanie prihlášok z hľadiska splnenia podmienok súťaže a vý-

ber diel spĺňajúcich umelecké nároky poroty na ďalšie posúdenie, 
 • výber troch diel v oboch kategóriách a určenie víťazného diela.
13. Organizátor súťaže diskrétne oznámi rozhodnutie poroty sklada-

teľovi víťazného diela najneskôr 15. októbra 2006 a pozve ho do 
Bratislavy na premiéru víťaznej skladby (náklady hradí organizátor).

14. Výsledky súťaže organizátor písomne oznámi autorom troch vybra-
ných diel a zverejní ich na tlačovej konferencii najneskôr 31. októbra 
2006.

15. Autori víťazných diel v oboch kategóriách budú ocenení nasledov-
ne: 

 a) orchestrálne dielo: 1. cena – 100.000 Sk, 2. cena – 60.000 Sk, 
3. cena – 30.000 Sk

 b) komorné dielo: 1. cena – 50.000 Sk, 2. cena – 30.000 Sk, 3. 
cena – 20.000 Sk

16. Víťazné diela v každej kategórii budú premiérovo uvedené na kon-
certe, ktorý sa uskutoční do konca roka 2006. 

17. Hudobné centrum hradí náklady na zhotovenie orchestrálnych par-
tov víťazných diel.

18. Autori neocenených diel môžu písomne požiadať o vrátenie partitúr 
do jedného roka od zverejnenia výsledkov súťaže. Po tomto dátume 
nie je organizátor povinný partitúry archivovať. Žiadosti o vrátenie 
partitúry musia obsahovať identifikačný symbol a adresu skladateľa.

Porota
19. Prihlásené diela posúdi medzinárodná porota.
20. Ak sa súťaže zúčastní žiak/žiačka ktoréhokoľvek člena poroty a ten 

o tejto skutočnosti vie, musí organizátorovi súťaže oznámiť symbol 
príslušnej partitúry. Člen poroty sa potom nesmie zúčastniť hlasova-
nia o príslušnom diele.

21. Zasadnutie poroty bude monitorovať zástupca organizátora.
22. Organizátor súťaže má právo vykonať všetky potrebné opatrenia na 

zaručenie hladkého priebehu zasadnutia poroty.
23. Súťažiaci alebo člen poroty, ktorý poruší zásadu mlčanlivosti o vý-

sledkoch súťaže (alebo o charaktere víťazného diela) pred ich zve-
rejnením stráca nárok na všetky výhody spojené s účasťou v súťaži.

Informácie
24. Ďalšie informácie:

Mgr. Magdaléna Čierna, MAS – manažérka
Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava 1, 
tel.: (02) 5920 4816-17, fax: (02) 5443 0379, 
E-mail: cierna@hc.sk, www.hc.sk/rsh

1 Vysvetlenie skratiek nájdete na www.hc.sk.

Rok slovenskej hudby 2006

1. medzinárodná skladateľská súťaž 
ALEXANDRA MOYZESA
Hudobné centrum pri príležitosti Roka slovenskej hudby 2006 vyhlasuje 

1. medzinárodnú skladateľskú súťaž Alexandra Moyzesa. 
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