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Editorial · 

Vážení čitatelia, 

listujete v Hudobnom živote, ktorý prináša viacero 
noviniek vo svojej obsahovej i vizuálnej koncepcii. 
Naším cieľom bolo zachovať široké spektrum 
informácií, naďalej reflektovať dianie v slovenskom 
i zahraničnom hudobnom živote, popritom 
sme sa však snažili vytvoriť koncepciu, ktorá 
predstaví časopis Hudobný život ako moderný 
zdroj zaujímavého čítania o hudbe. Veríme, že 
nové rubriky sprehľadnia a zdynamizujú štruktúru 
časopisu, ale predovšetkým- že sa stanú Vašimi 
obľúbenými stránkami Hudobného života. 
Pracujeme aj na tom, aby sa súčasťou časopisu, 

resp. verziou jej tlačenej podoby stala aj naša 
internetová stránka, na ktorej už teraz nájdete 
viac z hudobného spravodajstva. 

V Téme sme zaostrili na programové zmeny 
v hudobnom vysielani Slovenského rozhlasu. 
Reportáž je oknom do sveta v Cechách žijúceho 
špičkového výrobcu kópi[ klávesových nástrojov 
Paula McNultyho a nadväzuje na ňu Preklad, 
apologetika používania dobových klávesových 
nástrojov z pera renomovaného interpreta, 
špecialistu na starú hudbu Malcolma Bi/sona. 
V Histórii otvárame nový seriál o dôsledkoch 
politiky národného socializmu na osudy 
židovských hudobníkov na Slovensku. Novinkou 
je aj Skladba mesiaca - tentoraz ako sprievodca 
lbériou, druhou časťou Debussyho orchestrálnych 
Obrazov. Poradňu začíname problematikou 
hlasovej hygieny a prevencie chorôb, ktoré strpčujú 
život spevákom. O tom, éo počúva, pf še spisovateľ 
Michal Hvorecký. 

A samozrejme, nesmieme zabudnúť na klasiku 
časopisového formátu - rozhovory, recenzie ... 
Váženým a milým hosťom februárového dvojčísla 
je jubilujúca sopranistka Gabriela Beňačková. 

Na Vaše reakcie a postrehy sa tešíme na 
poštovej i mejlovej adrese redakcie, ako aj na 
internetovej diskusii na stránke 
www.hudobnyzivot. sk. 

Zaujímavé čítanie praje 

Andrea Serečinová 
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SPRAVODAJSTVO, KONCERTY l 

Slovenská filharmónia 
október - január 

V novej sezóne Slovenská filhar
mónia opäť odštartovala cyklus O, 
E nazvaný Hudba troch storočí. O ra
maturgia úvodných večerov (26. 
a 27. 10.) sľubovala atraktívny umelec
ký zážitok, aj vďaka dielu Stabat mater 
pre sóla, zbor a orchester od Antonína 
Dvofáka, ktoré patrí k najúchvatnej
ším, najčistejším zhudobneniam tohto 
textu. Vzniklo totiž ako vyrovnanie sa 
autora so smrťou troch detí ... Očaká
vania vyvolávala aj zostava interpretov. 
Bratislavskému publiku sa predstavil 
mladý český dirigent Tomáš Netopil, 
ktorý študoval husle na Konzervatóriu 
v Kroméfíži, dirigovanie na AMU v Pra
he a na Kráľovskej akadémii v štokhol
me, v roku 2002 zvíťazil na medziná
rodnej dirigentskej súťaži Sira Georga 
Soltiho a v súčasnosti sa úspešne 
uplatňuje na svetových koncertných 
pódiách, ako aj v prestížnych operných 
domoch. K jeho posledným úspechom 
patrí napr. minuloročný debut na pre
stížnom salzburskom festivale. Plynu
lým, no zároveň rozhodným gestom 
dokázal dociel iť požadovaný výraz 
a Slovenská filharmónia podala pod 
jeho taktovkou vyrovnaný výkon, mies
tami možno v zbytočne vysokej dyna
mike. Preto naplno nevynikli niektoré 
pianissimá Slovenského filharmo
nického zboru, ktorého interpretácia 
sa inak vyznačovala sýtym, kompakt
ným zvukom v rôznych polohách ako 
aj adekvátnou frázou {zbormajsterka 
Blanka Juhaňáková). Kvarteto sólis-

Slovenská filharmónia v po
sledných sezónach úspešne roz
víja nové komorné cykly. Cyklus 
Hudobná mozaika (HM) obsa
hom naozaj napÍňa pomenovanie. 
Zámerom je uvádzanie už úspešne 
etablovaných mladých, ale aj zre
lých umelcov a ansámblov. 

úvodný koncert (28. 11 .) ohla
soval mladých, v našich končinách 
neznámych interpretov. Aj bulletin 
bol na údaje dosť skúpy, to však po
važujem za pozitívny krok, pretože 
poslucháča nezasype informáciami 
a ponecháva priestor na vlastné 
súdy Ruský tandem, huslista Evge
ny Sorkin a klavirista Ivan Rudin 
nepotrebovali balast verbálnej re
klamy. O výkone, ktorý predviedli , 
sa dá naozaj písať v superlatívoch. 
úvodná Brahmsova Sonáta č. 1 
G dur, op. 78 plynula v skvostnom, 
priam dokonalom interpretačnom 

tov pozostávalo z renomovaných umel
cov. Kvalitným výkonom sa prezento-

1-la Adriana Kohútková, ktorá tento 
sopránový part nespievala po prvýkrát 

• Bezproblémová interpretácia mezzo
sopranistky Jolany Fogašovej mohla 
byť ešte presvedčivejšia, keby speváčka 
bola dôslednejšia v rešpektovaní štýlu 
skladby Otokar Klein svoje vokálne 
kvality už neraz potvrdil, tentokrát jeho 
výkon miestami ovplyvnila nedosta
točná dychová opora. Takýto repertoár 
možno nie je preňho najideálnejší. Vy
nikajúco a bez najmenšieho zaváhania 
sa svojho partu ujal nesmiernu istotu 
vyžarujúci Peter Mikuláš. 

Mimoriadnym zážitkom boli aj 
koncerty, na ktorých zaznelo oratórium 
Stvorenie od Josepha Haydna (23. a 
24. 11.). Pod bratislavské predvedenie 
sa podpísal medzinárodne uznávaný 
nemecký umelec Peter Schreier. Dr
žiteľ mnohých významných hudobných 
ocenení je známy ako popredný interpret 
mozartovských tenorových postáv a od 
roku 1970, kedy sa začal intenzívnejšie 
venovať dirigovaniu, aj ako významný di
rigent diel Bacha či Mozarta. Jeho pred
stava o Stvoreníbola jasná, vyznačujúca 
sa čistým štýlom, zreteľnými kontúrami, 
adekvátnymi tempami - jednoducho 
klasicistická. Slovenská filharmónia, 
rovnako ako aj Slovenský filharmonic
ký zbor (zbormajster Jozef Chabroň) 
sa pod Schreierovou taktovkou vypli 
k vynikajúcim výkonom. Pod presné 
nástupy, vzájomnú súhru, prácu s detail-

poňatí. Sorkinov štýl a tón nesú 
znaky ruskej školy; pátos a exal
tovane rozvibrovanú emocionalitu 
však huslista kultivovane modifiko
val do univerzálnejších výrazových 
polôh, ktoré robia jeho hru atrak
tívnou a hudbu čitateľnou. Dialóg 
s tvorivým klaviristom bol ideálny 
a niesol črty zriedkavej duchovnej 
harmónie. Chaussonovu Poému op. 
25 sme počuli v mnohých stvárne
niach. Je gejzírom nápadov a epi
zód, ktoré možno tlmočiť rozl ične. 
Serkinova koncepcia, empaticky 
podporená Rudinom, dala vyznieť 
slnečnej stránke hudby. šesť častí 
skladby zmysluplne diferencovali , 
obišli nástrahy lacnej romantiky, 
celok Poémy vystaval i tak farebne, 
živo a plnokrvne, ako to počujeme 
zriedka. 

Subtílna fínska klaviristka 
Satu Paavola v druhej čas-

mi, sa určite podpísala aj niekoľkodňová 
intenzívna príprava s dirigentom. čo sa 
týka trojice sólistov, taktiež z Nemecka, 
po všetkých stránkach najvyrovnanejší 
výkon podal basista Florian Boesch. 
Sopranistka Ute Selbigová síce zacho
vávala náležitý hudobný charakter, tro
chu menej však vyhovoval spôsob tvor
by tónu, čo sa najvýraznejšie prejavovalo 
v spodnom registri, podobne aj tenorista 
Martin Homrich príliš nezaujal svojou 
vokálnou estetikou. Celkový dojem bol 
i napriek spomínaným výhradám mimo
riadne dobrý. 

Na program koncertov 14. a 15. 12. 
sa po desiatich rokoch dostala kom
pozícia nedávno zosnulého slovenské
ho skladateľa Dušana Martinčeka Ani
mation pre 35 sláčikových nástrojov, 
ktorá reprezentuje skladateľove zrelé 
tvorivé obdobie. Predvedenia diela, 
náročného po stránke poslucháčskej 
aj interpretačnej, sa zhostila opäť 

ti koncertu prekvapila náročne 

koncipovanou dramaturgiou - od 
Mozarta, cez Debussyho, Taneje 
va až po u nás málo uvádzaného 
Thalberga. Klaviristka imponova
la osobitou prstovou technikou, 
markantnou artikuláciou, hierar
chizovanou dynamikou a dávkou 
briskného nadhľadu . To všetko 
dokázala upl atniť v jednotlivých 
skladbách, bez toho, aby sa spre
neverila ich štýlu. ~JZart (Sonáta 
8 dur, KV 281) znel " perličkovo ", 

s nimbom čírej naivnosti vo vý 
raze, Debussyho lmages oub
liées, krehko, chvíľami zasnene, 
s adekvátnou príchuťou nostal
gie. V Tanejevovom Prel úd iu a fú
ge gis mol op 29 Paavo la zaujala 
precíznosťou v tvarovaní línií 
a hlasov (fúga) a v Thalbergovom 
Veľkom capricciu na motívy Bel
liniho Námesačnej op. 46 polen-

Slovenská filharmónia pod vede
ním šéfdirigenta Vladimíra Válka. 
Úskalia, najmä v oblasti vzájomnej 
súhry, ktoré prináša oblúkovito vy
stavaná kompozícia s rozvíjajúcimi 
sa polyrytmickými a polymetrickými 
plochami, zvládli hráči skutočne so 
cťou. Neustály dynamický pohyb, 
práve pre skladbu typické neustále 
.. oživovanie", by však bolo znieslo 
ešte trochu výraznejšiu hru s kon
trastmi , čo by ešte zintenzívnilo 
emocionálnu silu hudby. V každom 
prípade dramaturgické smerovanie 
koncertov zamerané na domácu 
tvorbu určite nie je zlou vorbou. Veľ
ký úspech zaznamenal aj Koncert pre 
violončelo č. 1 op. 33 a mol Camilla 
Saint-Saensa. V energických trio
lových pasážach, prelínajúcich sa 
s melancholickejšími plochami sa 
skvelo uviedol v Slovenskej filhar
mónii debutujúci francúzsky violon
čelista Xavier Phillips. Absolvent 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique v Paríži, ktorý pracoval 
aj pod vedením slávneho Mstislava 
Rostropoviča, si kultivovaným, vy
rovnaným a najmä lahodne znejú
cim tónom nástroja Matteo Gofriller 
z roku 1710, ako aj adekvátnym frá
zovaním a dynamikou právom získal 
obrovské uznanie obecenstva. Dôs
tojnú, aj keď ničím výnimočnú bodku 
dala večeru Beethovenova Symfónia 
č. 3 Es dur op. 55 "Eroica". 

Eva PLANKOVÁ 

ciou energie, bravúry a espritu. 
Prvá .. mozaika" 58. filharmonic
kej sezóny priniesla skutočne vr
cholné a doslova objavné kvality 
komornej interpretácie. 

Druhá "hudobná mozaika" 
(19. 12.) exponovala troch in-
terpretov, klarinetistu Jirího 
Kotala , klaviristku Tomoko 
Asahina a violončelistu Borisa 
Bohó. V programe sa striedali 
nástrojové komb inácie so sóla
mi, ktoré "otestovali " mladých 

• umelcov z rôznych strán. Zara
denie Beethovenovho Tria pre 
klavír, klarinet a violončelo 8 dur 
op. 11 na začiatok koncertu ne
považujem za príliš vhodné, "ro
zohrievacia" pozícia mu príliš 
nepr istala. Zračilo sa to v mierne 
mdlej interpretáci i, s občasným i 
rezervami v synchróne a výraze. 
To, čo nasledovalo, malo však 

1 hudobný ~ivot 



>stúpajúcu tendenciu. Kotal sa 
dvakrát predstavil s klavírnym 
sprievodom, najskôr v Sonáte 
od Miloslava lštvana - vďačnej, 

vtipnej a duchaplnej hudbe, kto
rú si muzikantsky vychutnával : 
pohrával sa s výstavbou fráz, 
svoj pekný, kultivovaný oblý tón 
naplno uplatnil najmä v pôvabnej 
voľnej časti . Ukážkovo sa pre
zentoval aj v Téme s variáciami 
Pour mon pe/ie fi/s Olivier pre 
klarinet a klavír od Jeana Fran
caixa, kde podčiarkol iskrivú, 
hravú podstatu skladby a pridal 
svoj diel elegancie. Uznanie treba 
vyslovil' aj sprievodu, ktorý kla-

L Koncertná sieň Slovenskej fil
harmónie praskala 1. 12. vo šví
koch. Veď kto by si nechal ujsf 
opernú divu Gabrielu Beňačkovú 
či svetoznámeho dirigenta Ale
xandra Rahbariho? Odzneli dve 
diela Richarda Straussa: symfo
nická báseň Veselé šibalstvá Ti/la 
Eulenspiegela op. 28 a Štyri po
sledné piesne AV 150 a Šeherezáda 
op. 35 N. Rimského-Korsakovova. 
Hral Orchester Slovenskej filhar
mónie. Symfonická báseň Veselé 
šibalstvá Ti/la Eulenspiegla (1895). 
či ako napísal autor: " .. .rondo ... 
podľa starej figliarskej melódie", 
sa humorným charakterom vymy
ká z radu vážnych Straussových 
programových diel z tohto obdobia 
(Don Juan, Smrť a vykúpenie) . Pre 
celkovú formu skladby je o. i. dôle
žitá tematická stavba. 

Téma figliara sa objavuje najprv 
v lesnom rohu, potom v klarinete 
a následne ju pretvára a podáva 
v ďalších hlasoch dychových ná
strojov. Musím uznal', že neľah
kú úlohu zvládla dychová sekcia 
Slovenskej filharmónie bravúrne. A. 
Rahbari dirigoval spamäti, bez par
titúry. Sršala z neho energia, ktorou 
dokázal naplnil' celú koncertnú sieň, 
orchester pod jeho vedením hral 
excelentne, nielen technicky, ale aj 
výrazovo. Podarilo sa mu hráčov in
špirovať, aby vydali zo seba všetko. 

Dlhý potlesk sprevádzal na pó
dium vynikajúcu svetoznámu sopra
nistku Gabrielu Beňačkovú . Škoda, 
že sa len zriedka objavuje na našej 
hudobnej scéne. štyri posledné 
piesne (1948), ktoré R. Strauss na
písal rok pred smrfou, sú označova
né za jeho labutiu pieseň . Náročný 

vokálny part: dlhé tóny, pasáže 
s veľkými intervalovými skokmi, 
výrazné dynamické odtiene, výra
zové podfarbenie textu, to všetko 

viristka s vysokým porozumením 
a zaangažovanosfou sledovala 
a podporovala dominujúci sólový 
part. V ďalších produkciách sme 
počul i B. Bohó. Variácie na slo
venskú tému H. 37 od B. MartinO 
vystihol v i eh slovanskej vrúcnos
ti , jednotlivé variácie priliehavo 
pointoval, ponechávajúc si licen
ciu na vlastný tvorivý vklad. Ďalšie 
Variácie, tentokrát na motívy Ros
siniho opery Mojžiš v Egypte od 
N. Paganin iho sú vhodným 
a efektným terénom na technic
ké exhibície sláčikárov. Ich terén 
Bohó využil bezozvyšku, naplnil 
ich brilantne zvládnutými kaská-

zvládla G. Beňačková vďaka vyni
kajúcej speváckej technike a ume
leckému prejavu nádherne. Spievala 
s nadhľadom, ľahko, nesnažila sa 
nasilu presadiť v prítomnosti ver
kého zvuku orchestra, jej prejav 
pôsobil ako jeden z hlasov orches
tra. Bol to zámer dirigenta, alebo 
hráčom "popusti! uzdu" a tak mies
tami sprievodom speváčku pohltili? 
Zvláš!' vynikal v sólových partoch 
mladý hráč na lesnom rohu Karol 
Nitran (hral iba v Straussových 
dielach). Mäkký, clivý tón, ktorým 
"vyspieval" záverečnú tému v piesni 
September, bol očarujúci. Škoda, že 
v doznievajúcich tónoch poslednej 
piesne zazvonil mobil! 

Známa symfonická suita 
Šeherezáda N. R. Korsakovova bola 
bonbónikom koncertu a potvrdením 
dirigentského majstrovstva dirigen
ta i interpretačného majstrovstva 
jednotlivých hráčov SF, ktorých só
lové vstupy boli skutočne brilantné 
(v nádhernej téme šeherezády sa 
blysol koncertný majster, huslista 
Jarolím Rúžička ). Koncert bol 
úžasný, nadšené obecenstvo si vy
žiadalo ešte dva prídavky (odzneli 
dva úryvky zo Šeherezády). 

Slovenskí filharmonici sa pred
viedli v dobrom svetle aj na ďalšom 
koncerte z cyklu B (19. 1.). Pod 
taktovkou výborného českého diri
genta Leoša Svárovského zahral 
Orchester SF Predohru k opere 
čarovná flauta od W. A. Mozarta, 
Fantáziu pre klavír, zbor a arch. 
c mol op. 80, L. van Beethovena, 
so sólistom Marcelom štefkom 
a Slovenským filharmonickým 
zborom a nakoniec Symfóniu 
č. 1 g mol .,Zimné sny" op. 13, 
P. l. Čajkovského. 

L. Svárovský je v opere ako 
doma, úvodnú predohru k čarovnej 
flaute dirigoval bez partitúry a exce-
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dam i tónov, technickou ekvilibris
tikou a štýlovou asertivitou. lnto
načné približnosti, ktoré sa zavše 
volrú do interpretácie už akosi 
neodmys l iteľne patria k pokusom 
o ovládnutie kompozičnej poe
tiky mága Niccolu. Boris Bohó 
dal opä!' zapravdu chýru o kvali
tách slovenských v i olončelistov. 
Na záver programu sa opä!' zišli 
všetci protagonisti v Triu op 26 
od Róberta Muczynského. Ten
tokrát sa rehabilitovali v peknej 
súhre, v impozantnej muzikalite, 
iskrivej tvorivost i a vzájomnom 
porozumení. 

Lýdia DOHNALOVÁ 

lentne. Orchester bravúrne zvládol 
rýchle tempo hlavnej témy vo fu gá te 
a okúzľoval farebnými dynamicko
-výrazovými nuansami. 

Beethovenova Fantázia c mol je 
zaujímavým inštrumentálno-vokál
nym dielom, ktoré spája prvky kla
vírneho koncertu a kantáty. Hlavná 
téma pripomína začiatok Ódy na 
radosť a podobne ako v 9. symfó
nii autor využíva v závere zborový 
spev. V hre klavíristu M. štetka sa 
odrážala skúsenost' sólového a ko
morného hráča . Bravúrne zvládal 
svoje sóla i úseky, kde klavír spre
vádzal iné nástroje (nástup hlavnej 
témy v klavíri a následné variácie 
v dychových nástrojoch). Oceňujem 
vynikajúcu drobnú "mozartovskú", 
ale aj veľkú techniku, krásne piána, 
"nezahmlené" stupnicové pasáže. 
L. Svárovský, majster dynamiky, 
svojou koncepciou preklenul akúsi 
nesúrodosť diela, držal poslucháča 
v "napätí" od pp klavíra v nástupe 
hlavnej témy v úvode skladby až 
po finále vo fff v tutli orchestra so 
zborom. Krátkych sólo úsekov vo 
vstupe zboru sa dobre ujali jednotli
ví členovia zboru, tenorista v snahe 
o čo najlepší výraz však príliš tlačil, 
čo pôsobilo dosť neprirodzene. 

Čajkovského symfónia bola 
ďalším dôkazom umenia dirigenta 
L. Svárovského, ktorý sa do di
rigovania vložil celý. Jeho úsilie 
nebolo márne, dosiahol od hráčov 
orchestra čo chcel: presné nástupy, 
vynikajúci prednes jednotlivých só
lových nástrojov, dokonalú súhru 
(ocenenú najma vo finále). Vystihol 
svojský charakter jednotlivých 
častí; orchester pod jeho vedením 
výborne frázoval i formoval väčšie 
hudobné úseky, gradácie vo finále 
boli naozaj efektné. Dychová sekcia 
SF opäť bodovala. 

Júlia POKLUDOVÁ 

Držitelom Ceny ludovíta 
Rajtera 2006 sa stal 
dirigent Juraj Valčuha 

Súčasťou ocen
enia bola plastika 
Sonie Stone od 
Mateja Kréna vyt
vorená z partitúr 
B. Bartóka. 
Odovzdávanie 
Ceny l:.udovíta 

Rajtera bolo spojené so slávnostným 
koncertom pri príležitosti 1 OO. výročia 
narodenia dirigenta a skladateľa, 7. 
12. v Malom koncertnom štúdiu Slov
enského rozhlasu. V programe, ktorý 
vysielalo v priamom prenose Rádio 
Devín, zazneli kompozície: lustorum 
animae pre miešaný zbor a cappella, 
Suite miniature pre malý orchester, 
lmpressioni rapsodiche pre sláčikový 
orchestera In memoriam. .. od l:.udovna 
Rajtera a Koncert pre violončelo 
a orchester C dur Hab Vl/ b:1 Josepha 
Haydna (sólista J. Lupták). Účinkoval 
Mládežnícky zbor Echo (zbormajster 
O. šaray) a Bratislavský komorný 
orchester pod taktovkou Antona 
Popoviča. (aj) 

čita~e: Valčuhov skvelý taliansky debut 
v rubrike Zahraničie. 

Ceny SOZA 2006 
Slovenský ochranný zväz autorský 
udeľoval už po desiatykrát výročné 
Ceny SOZA. Ceny sú vyjadrením 
podpory verejného používania 
diel, sú nepeňažné a ich nositelia 
získavajú výtvarný symbol ceny. 
Desať cien udeľuje Výbor SOZA na 
základe štatistického spracovania 
údajov uplynulého roka (teda roka 
2005) o skutočnej hranosti vo 
vysielaní rádií, televízií a na kon
certných pódiách v oblasti vážnej, 
populárnej, dychovej a folklórnej 
hudby. Výbor SOZA rozhoduje aj 
o ďalších dvoch cenách- o udele
ní Zápisu do Zlatej knihy SOZA a o 
Veľkej cene SOZA - ktoré vyjadru
jú prínos osobnosti pre hudobnú 
kultúru a rozvoj SOZA. 

O. JAKUBCOVÁ 

Najúspešnej!~ s((jadba v oblasb valnej hudbr 
J. Halrik: hudobná rozpravka o Malkvlke 
a vitkoví Jabltlioví 
Najúspe$nejSia Skladba y oblasti ctydlOYeJ llJdbr 
J.Baw anr'raiza/e/Ja 
Najúspe$nejSia skladba v oblasti folldómeJ tudby' 
Š.Molall ~klútená 
Najúspe!nejSia skladba v oblasti populárnej hudby. 
Desmod: Pár dri 
Natúspe$nejSf nosič lW1amu tvorby slovensl<ých 
autorOV' Ol<fYfWIKD J(Fom Music s.r.o.) 
NajúspešnejSfautor llXfobfljch diel. f. Tisfer 
Najllspe91ejšie uvadlanie tvorby v zatvaničl M. Ď*b 
NajvyMf podiel domáceho repertoáru vo vysrelanf: 
Rádio HEY 
Zlatl kniha SOZA. O. Kanloi a P. TOIIIIIIvit 
Vell<ácenaSOZA. M. Bízik 
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Národná sútaž husliarov 
15. - 16. novembra 
Banská Bystrica 

V roku 2005 vznikol Cech husliarov 
Slovenska, ktorý si za sídlo vybral 
Banskú Bystricu. Cechmajstrom sa 
stal husliar Juraj Fogada z Nitry. Po 
kontraktačno-prezentačnom podujatí 
husliarskej dielne v máji minulého 
roku v Banskej Bystrici, usporiadal 
cech v spolupráci so Stredosloven
ským osvetovým strediskom, Parkom 
kultúry a oddychu a Literárnym 
a hudobným múzeom Štátnej vedec
kej knižnice v Banskej Bystrici prvú 
Národnú súťaž husliarov Slovenska. 

Na súťaž sa prihlásilo desať 
husliarov z 30 známych tvorcov tohto 
nástroja, ktorí tvoria, alebo pochádzajú 
zo Slovenska. Súťažilo nakoniec 
sedem husliarov s desiatimi husľami 
a jednou violou. Do poroty zasadol 
profesor Akademie muzických umení 
v Prahe Jindfich Pazdera, husliar 
Vilém Kužel z Brna a prezident 
medzinárodnej husliarskej súťaže 
Violino Arvenzis Leonard Vajdulák 
z Dolného Kubína. Profesor Pazdera 
mal na starosti vyčerpávajúcu funkciu 
predstaviť každý nástroj v škále jeho 
zvukových možností a daností. Prvý 
deň súťaže predstavil zvukové podoby 
nástroja v jeho možných registroch 
prostredníctvom úryvku skladby 
J. S. Bacha a Čajkovského Meditácií 
op 42 Predtým však zahral na sú
ťažných nástrojoch stupnice v dlhých 
nevibrovaných tónoch na všetkých 
strunách. Pre porovnanie použil v sú
ťažnej prezentácií i vlastný koncertný 
nástroj a nástroj Viléma Kužela. Aj keď 
husliarska súťaž je pre statiku svojho 
obsahu pre bežného diváka pomerne 
jednotvárna, jej prvá časť sa odo
hrávala za účasti tridsiatky vďačných 
divákov. Druhý deň predstavil profesor 
Pazdera nástroje so sprievodom 
klavíra v skladbe brazílskeho sklada
teľa Heitora V. Labasa. Sprevádzal ho 
klavirista Václav Mácha z Prahy. Títo 
dvaja interpreti sa postarali aj o sláv
nostný koncert husliarskej súťaže, 
ktorý bol i súčasťou Hudobnej jesene 
rnesta Banská Bystrica. 

Súčasťou hodnotenia nástrojov 
bola aj ich architektúra, tektonika a re
meselné spracovanie, ktoré hodnotili 
predovšetkým V. Kužel a L. Vajdulák. 
Bodové hodnotenie bolo anonymné, 
pokiaľ sa to len pri takomto komornom 
zložení súťažiach a hodnotiteľov dalo. 
Organizátori súťaže využili aj hod
notiace súdy samotných husliarov. 
Diplom zo súťaže si odniesli Jozef 
Perňunský z Brezna a Peter Chme-
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[Na prelome rokov (31 . 12. a 
1. 1.) sa v Slovenskej filharmó
nii uskutočnila dvojica podujatí 
z cyklu Mimoriadne koncerty 
Novoročný koncert navštívil aj pre
zident SR, Ivan Gašparovi č , ktorý 
~ad podujatiami prevzal záštitu. 
1\ratislavské publikum si zvyklo 

.. na obvyklú, i keď obľúbenú dra
maturgiu novoročných koncertov 
(známe diela symfonického ako aj 
vokálno-inštrumentálneho reper
toáru či večery operných melódií 
a pod.), tentoraz sa však dočkalo 
urči tej zmeny. Dramaturg ia siahla 
po skladbách Američan v Paríži 
a Rapsódia v modrom od Georgea 

l Albrechtovo kvarteto sa v Malej 
sále v rámci cyklu Komorné utorky 
predstavilo na pôde Slovenskej fi l
harmónie samostatným recitálom 
(16. 1.). V zložení Zuzana Pašté
ková (1. husle), Anežka Drmolová 
(2. husle), ludovít Kara (viola) 
a Katarína Kleinová (violončelo), 

predviedla zaujímavú dramaturgiu 
z diel Ilju Zeljenku, Wofganga Ama
dea Mozarta a Bélu Bartóka. Náročný 
program, plné umelecké nasadenie, 
interpretačná invencia, štýlovosť 
a zvuková farebnosť prejavu boli sil
nými stránkami koncertu a publiku 
sprostredkovali nevšedný umelecký 
a estetický zážitok. 

Sláčikové kvarteto č. 121. Zeljenku 
je venované Albrechtovmu kvartetu. 
Dielo charakterizuje invenčná prá
ca s hudobným materiálom, návrat 
k harmónií a pestrý rytmus. Ponúka 
sa myšlienka, že svieži emotívny ná
boj diela vyšiel zo zámeru venovania 
mladým interpretom. Predvedenie 
kvarteta renomovaného slovenské
ho sk ladateľa a jeho umelecké a in
terpretačné zvládnutie na náležitej 
úrovni a kval ite bolo dôstojným úvo
dom koncertu. 

Gershwina, ktorého diela sa u nás 
objavujú o niečo menej, do druhej 
polovice programu zaradila výber 
zo Slovanských tancov Antonína 
Dvofáka. 

Kombinácia elegantného fran-
cúzskeho štýlu, inšpirovaného 
Debussym i Parížskou šestkou 
a americkej ležérnosti charakteri
stická pre Američana v Paríži za
znela v interpretácii v Orchestra 
Slovenskej filharmónie pod tak
tovkou Petra Feranca na slušnej 
úrovni. Atmosféru Gershwinovej 
skladby sa mu podarilo vystihnúť 
aj vďaka požadovaným kontrastom 
v oblasti tempa i dynamiky. K málo 

Druhé zaznelo Sláčikové kvar
teto C dur KV 465 "Disonantné" 
W. A. Mozarta. Priezračná Mozar
tova hudba vhodne dramaturgicky 
kontrastovala s úvodom koncertu 
a priniesla estetické uvoľnenie. 

Harmonicky a farebne zaujímavé 
úvodné Adagio, intonačne veľmi 

obtiažne, pripravilo nástup iskrivého 
Allegra prvej časti. Druhá časť (An
dante cantabile) zaujala svojou me
lodickosťou a vkusne stvárnenými 
širokými líniami. Menuet/o - Alleg
ro tretej časti bolo pekne stvárnené, 
tempá a výraz kontrastných dielov 
profilovali jasnú da capo štruktúru. 
V tejto časti mi chýbala však väčšia 
kon trast nosť voči predchádzajúcim 
dvom a pôsobila megej závažne, no 
mohla by sa posudzovať aj ako pred
príprava na finále. Brilantnú štvrtú 
časť poznačila gradujúca nervozita, 
snáď trochu aj únava, lebo tempo 
bolo príliš rýchle čím utrpela melo
dickosť a rýchle pasáže neboli mies
tami bez zaváhaní. Interpreti sa však 
snažili vyťažiť čo najviac aj z tejto 
časti , postupne sa situácia stabili
zovala a zakončenie bolo adekvátne 
celkovému výkonu. 

frekventovaným dielam na slov
enských koncertných pódiách 
určite patrí aj slávna Rapsódia 
v modrom, napísaná na objed
návku Paula Whitmana pre koncert 
v New Yorku, ktorá sa premiérou 
12. februára 1924 natrvalo vpísa
la do dejín americkej hudby. 
Súčasťou tohoto "hudobného 
kaleidoskopu Ameriky" je tiež 
náročný klavírny part, tentoraz 
odznel v presvedčivej, brilantne 
zvládnutej interpretácii sloven
ského koncertného klaviristu, lau
reáta viacerých medzinárodných 
súťaží, Marcela štetka. Škoda 
len, že zvuk klavíra bol v úsekoch 
skladby, prebiehajúcich vo vyšších 
dynamických hladinách, príliš 
prekrytý zvukom orchestra. 

Večer efektne uzavrel výber 
z populárnych Slovanských tan
cov op. 46 a op 72 Antonína 
Dvofáka. Temperamentné skladby 
s rustikálnou atmosférou, chara
kteristické pestrosťou rytmick
ých postupov ako aj svojrázne 
variovaného hudobného materiá
lu, zazneli v dynamickej, živej 
interpretácii. Ešte o trochu väčšia 
stabi lita v rovine tempa a rytmu by 
výslednej podobe skladieb určite 

ešte prospela. 
Eva PLANKOVÁ 

Po prestávke prišlo na rad Slá
čikové kvarteto č.1 op. 7 od B. Bar
táka - závažné dielo, plné kontras
tov a farebných zlomov, náročné na 
výstavbu fráz, súhru a interpretačnú 
disciplínu. Tri časti idúce attacca za 
sebou, tematické reminiscencie, 
motivická práca v rôznom fareb
nom, dynamickom a harmonickom 
prostredí, celá škála výrazových 
prostriedkov naplnila vyše 30-mi
nútové dielo hudbou, ktorá núti 
posl ucháča vn ímať a analyzovať 
v rýchlom slede a na rozsiahlej 
časovej ploche. To je náročné , ale 
možné, avšak len za predpokladu 
kvalitnej a koncentrovanej interpre
tácie. Albrechtova kvarteto prišlo 
na pódium s novými silami a pred
viedlo Bartókovo kvarteto s hlbo
kým sústredením, disciplinovane, 
s čistým frázovaním, muzikálne 
a s plným emocionálnym vkladom. 
Koncert Albrechtovho kvarteta bol 
hodnotným večerom plným kva
litnej hudby. Uznanie patrí prvej 
huslistke Zuzane Paštékovej, kto
rá viedla kvarteto viac ako 6 rokov 
a odviedla kus hodnotnej práce. 

Matej KOZUB 

1 hudobny livot 
1 



Štátna filharmónia, Košice 
november - december 

Na úvod koncertu (23. 11.) zaznel 
Koncert pre flautu, harfu a orchester 
C dur. KV 299 W. A. Mozarta. V troch 
častiach s osobitým zvukovým koloritom 
je všetok pôvab Mozartovej melodiky, 
dôkaz majstrovstva v budovaní formy 
a znalosť technických možností každého 
nástroja. Disponovaní sólisti Má rk Fiiliip 
(flauta, Maďarsko) a Ladislav Papp mali 
výrazný pôžitok z tvarovania jednotlivých 
melodických línií, ale aj zo vzájomných 
hudobných dialógov. Obidvaja zvládli 
suverénne svoje party, pričom ich tvorivo 
a pohotovo modelovali a dotvárali vý
sledný tvar, ktorý nadchol prítomné pub
likum. Rudolf Fátyol (husle, Rumunsko) 
sa predstavil v Koncerte pre husle a or
chester Paula Constantinescu. Autorov 
skladateľský prejav charakterizuje príklon 
k rumunskému folklóru s jeho tanečným 
temperamentom a orientálne pôsobia
cim rytmom. Part huslí poskytol sólistovi 
vell<é možnosti prezentácie technickej 
vybavenosti a spevnosti nástroja. Fátyol 
rozohral koncert vo výrazných melodic
kých líniách s dôrazom na rytmicko-ta
nečné úseky. Zaujal technickou suvere
nitou a rytmickou presnosťou s rešpek
tovaním artikulácie a frázovania. Jeho hra 
tak vyznela kultivovane, bez zbytočných 
efektov a s perfektne zvládnutým sólo
vým partom. Na záver koncertu zaznela 
Dvorákova Symfónia č. 5 F dur op. 76 
Maďarský dirigent Imre Kollár, podob
ne ako v predchádzajúcich skladbách, 
dokázal budovať nielen vell<é plochy, ale 
dotvára( aj malé úseky. Radosť a hravosť 
prvej časti so sviežim obrazom prírody či 
intermezzo druhej časti, to všetko bolo di
rigentom tvorivo dotvárané do pôsobivej 
podoby. Podobne aj scherzo tretej časti , 

či energická téma na začiatku poslednej 
časti predznamenávajúcej novú náladu 
vyzneli presvedčivo. Jeden z vydarených 
koncertov tohoročnej sezóny. 

Projekt Mozartov rok pokračo

val koncertom (30. 11.) so sólistom 
Daliborom Karvayom a českým diri
gentom Petrom Vronským. Vronský 
v prvej polovici koncertu uviedol 
Symfóniu č. 1 O dur op. 25 "Kiasic/aľ 
Sergeja Prokofjeva. Dirigent nič neubral 
z bohatstva čarovnou sviežosťou sa vy
značujúcej symfónie, jemne podfarbenej 
iróniou. Výsledný tvar nebol hľadaním 
novoty či experimentovaním, ale priho
váral sa poslucháčom čo najprirodze
nejšie a najpôsobivejšie, s citovou vrúc
nosťou. Dalibor Karvay v Mozartovom 
Koncerte pre husle a orchester č. 4 O dur 
KV 218 presvedčivo dokázal svoju hráč
sku suverenitu. V jeho hre je potrebné 

vyzdvihnúť cit pre štýl, vypracovanie 
malých úsekov, ako aj snahu o efektív
nosť a účinnosť pri zvládnutí tematic
kých plôch. Hudbu jednotlivych častí 

dokázal tvarovat', budovať súvislé plochy 
a postupne ich gradovat', pričom zaujal 
pôsobivými stíšenými náladami, jemne 
vyspievanou kantilénou a sústredenou 
spoluprácou s orchestrom. Táto koncep
cia bola výrazná aj v Symfónii č. 41 C dur 
KV 551 "Jupllet"W. A. Mozarta. Od pr
vých tónov bolo zrejmé, že dirigentovi je 
symfónia blízka. Jeho koncepcia poskyt
la bohatý zážitok na orchestrálne farby, 
lyrické a dramatické zvraty s mužným 
energickým charakterom. 

Kvôli dlhodobej absencii dirigoval 
šéfdirigent Jerzy Swoboda prvý koncert 
až 7. 12. Na úvod zaznela suita Ottorina 
Respighiho Vtáci, ktorej vznik inšpirovali 
čembalové a lutnové skladby barokových 
majstrov. Päť častí s jedinečnou atmosfé
rou bolo dirigentom detailne diferencova
ných širokou farebnou škálou a precíznou 
interpretáciou. V Koncerte pre fagot 
a orchester 8 dur KV 191 W. A. Mozarta 
sa predstavil vynikajúci český fagotis
ta Tomáš Františ. Už od začiatku bol 
v rámci spolupráce s orchestrom zrejmý 
výrazný hráčsky nadhľad sólistu. Bolo 
zážitkom sledovať jeho schopnosť mode
lovať výsledný tón v rôznych nástrojových 
polohách. Prostredníctvom jeho umenia 

sme spoznali tónovo farebné a technic
ké možnosti nástroja, ale aj Mozartovu 
hudbu, z ktorej sólista vyťažil maximum. 
Na záver koncertu zaznela Symfónia č. 5 
e mol op. 64 P. l. Čajkovského. Dirigent 
dokázal strhnúť fillharmonikov k výkonu, 
v ktorom mohol realizovať všetky svoje 
predstavy o výslednom tvare. Výborných 
partnerov našiel predovšetkým v hrá
čoch na dychových nástroJOCh, ale aj vo 
zvyšku orchestra. 

Už druhý rok hľadá dramaturgia 
ŠfK primeranú náhradu účinkujúcich do 
programu adventného koncertu, ktorého 
realizátorom bol niekoľko rokov Ivan 
Sokol. Programy jeho koncertov mali 
premyslenúdramaturgiuapredvedenými 
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výkonmi (často so spoluúčasťou recitá
torov) boli jedinečné a neopakovateľné. 
Žiar program tohoročného adventného 
koncertu (12. 12.) vyznel iba ako pokus 
o náhradu. Výnimkou v tomto konštato
vaníbol výkon trubkára Juraja Bartoša, 
ktorý presvedčivo dokumentoval svoje 
vysoké hráčske majstrovstvo. Tónová 
jed inečnosť a lahodnosť, jeho výsled
né tvarovanie a dynamické rozpätie 
charakterizujú výkon, ktorý pozorného 
poslucháča zaujme i poteší. Výkony 
ďalších dvoch sólistov Jozefa Benciho 
(bas) a Jána Vladimíra Michalka (or
gan) jeho úroveň nedosiahli, pravdepo
dobne aj kvôli dohodnutiu koncertu na 
poslednú chvíľu . 

Záver roka v Košiciach tradične 

patril vianočným koncertom. Na dvoch 
z nich (17. 12.) zaznela Rybova česká 
vianočná omša s výborne priprave
ným a umeleckú úroveň zvyšujúcim 
speváckym zborom Collegium tech
nicum (zbormajster Karol Petróczi) 
a so sólistami Luciou Knotekovou, 
Gabrielou Hiibnerovou, Petrom 
Bergerom a Marekom Gurbarom. 
Program večerného koncertu s čes
kým dirigentom Tomášom Hanusom 
bol doplnený o Symfóniu č. 26 d mol 
"Vianočnú " J. Haydna a Vianočné kole
dy v úprave J. L. Surella. 

Program dvoch nasledujú-
cich koncertov (17. a 18. 12.), tvo
rený Divertimentom G dur KV 63, 
Koncertom pre dva klavíry a orchester 
Es dur KV 365 a Omše č. 14 C dur 
"Korunovačnej" KV 311 bol v rám
ci projektu Mozartov rok. Klaviristky 
Paula Reifersová a Michaela 
Gazsiová-Sočuvková , niekdajšie 
študentky košického Konzervatória, 
zaujali technickou vybavenosťou, into
načnou precíznosťou, výbornou súhrou 
a zrozumiteľnou deklamáciou. Zreteľné 
kontúry, ale aj zvuková kompaktnosť 
boli doplnené širokou dynamickou šká
lou. Program s dirigentom Tomášom 
Hanusom, Košickým speváckym 
zborom učiterov (zbormajster Karol 
Petróczi) a Zborom sv. Cecílie 
pre Dóme sv. Alžbety (zbormajster 
Viliam Gurbal} vyznel s príznačnou 
interpretačnou pohotovosťou, pričom 
dirigent vyťažil z orchestra, zborov a 
sólistov (18. 12. nahradila Gabrielu 
Hubnerovú Elizabeth Wolfbauer) 
plnohodnotný tón, spontánnosť a zvu
kovú kompaktnosť. Dramaturgia týchto 
koncertov dokázala zaplniť koncertnú 
sálu do posledného miesta. 

Štefan ČURILLA 

, lár z Mokraniec. Piate miesto pridelila 
porota Ervínovi Balážovi zo Zvolena, 
štvrtým bol Juraj Fogada z Nitry, 
tretím Jozef Novák z Bánoviec nad 
Bebravou, druhým Peter Horčin zo 
Slovenskej l:.upče a laureátom súťaže 
sa stal Juraj Vančík z Bratislavy. 

Národná súťaž husliarov Slo
venska bola prvým vážnym podu
jatím v oblasti husliarskej tvorby na 
Slovensku. Hodnotiaca komisia sa 
zhodla, že do súťaže nebol prihláse
ný nástroj, ktorý by bol vysloveným 
tvorivým omylom. 

Miloš ŠÍPKA 

Cithara SRiorum 
1636-2006 

V roku 2006 uplynulo 370 rokov od 
prvého tlačeného vydania evanjelic
kého kancionálu Cithara Sanctorum 
zostaveného Jurajom Tranovským. 
Dielu a jeho tvorcovi bola venovaná 
vedecká konferencia, ktorú v Liptov
skom Jáne, kde Tranovský pôsobil, 
usporiadali Slovenská národná knižni
ca v Martine (Národný bibliografický 
ústav), Múzeum Janka Kráľa v Liptov
skom Mikuláši, Spolok Martina Rázusa 
a Knižnica Gašpara Fejérpataky-Be
lopotockého v Liptovskom Mikuláši 
v dňoch 22. a 23. decembra 2006. 

Interdisciplinárne podujatie 
začalo exkurziou po stopách dejín 
knižnej kultúry v Liptove a vernisážou 
putovnej výstavy venovanej kancio
nálu v Múzeu J. Kráľa. 

V konferenčných príspevkoch stála 
Cithara Sanctorum, jej piesňový re per
toár a zostavovater v centre pozornosti 
ako predmet výskumu v kontexte dejín 
staršej slovenskej literatúry a sloven
ského jazyka (E Tkáčiková, G. Gáfriko
vá, T. Vráblová, J. Malura. E. Brtáňová, 

M. Novacká, S. Lauková), hudby 
(L Michalková, M. Hulková, J. Petóczo
vá, J. Lengová, A. Hamadová) a knižnej 
kultúry a vydavateľských aktívn 
(G. Žibritová, A. Klimeková, E. Augustí
nová, L Jankovič, M. Kovačka). 

Vzájomná výmena poznatkov 
a odborný dialóg podnietili potrebu 
definovať ťažiskové témy, riešenie 
aktuálnych otázok a zintenzívniť in
terdisciplinárnu spoluprácu, ktoré sú 
späté s hymnologickým výskumom. 
V porovnaní s krajinami Európy sa mu 
u nás nevenuje optimálna pozomosf. 
Dúfajme, že projekt budovania Elektro
nickej knižnice slovenskej hymnológ1e 
v Slovenskej národnej knižnici nezo
stane len virtuálnou ale stane sa aj 
reálnou skutočnosťou. 

Zlatica KENDROVA 
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Ked' sa chce, tak sa dá 

Hoci je často obľúbeným javom 
rozpráva( o kríze v klasickej hudbe, 
existuje dos( príkladov dokazujúcich 
opak. Sympatické je, že sa nájdu aj 
u nás. Dokazuje to napríklad jedna 
z najzaujímavejších súčastí vlaňajšieho 
roka, ktorý dostal názov Rok slovenskej 
hudby-koncertný cyklus Moyzes 
vMoyzeske. 

Je to vlastne dosť jednoduché. 
Stačí si vymyslieť neošúchaný drama
turgický nápad a zohna( naň peniaze. 
Moyzesovmu kvartetu sa to podarilo. 
Jeho členovia sa rozhodli počas šty
roch večerov uviesť všetky štyri sláči
kové kvartetá skladateľa, ktorého meno 
nesú už vyše dvadsať rokov v názve 
telesa a pripomenúť tak storočnicu 
jeho narodenia. Odtiaľ bol už len krok 
k rozhodnutiu umiestniť koncerty do 
Moyzesovej siene v Bratislave, z čoho 
vznikol ich vtipný spoločný názov. 

Moyzesovci však v .. Moyzeske" 
okrem Moyzesa potrebovali aj skladby 
ďalších autorov. Mozart, ktorého výro
čie si vlani pripomínal celý hudobný 
svet, bol ďalším logickým krokom. 
Skúsení interpreti si mohli jednoducho 
vybra( kvartetá, rozhodli sa však po
môcť mladej generácii. Prizýva/i si ako 
hostí mladé talenty, s ktorými si spolu 
zahrali komorné diela rakúskeho génia. 

Už v tejto fáze bol celý projekt 
originálny, no Moyzesovci ho ešte 
zatraktívni/i jedným dramaturgickým 
nápadom. Na každý zo štyroch večerov 
si objednali premiérové dielo od 
súčasného skladateľa. Od Vladimíra 
Godára cez Petra Zagara a Martina 
Burlasa až po Mariána Vargu. 

Nebol som na všetkých koncer
toch, takže si netrúfam hodnot if ich 
úroveň. To, že Varga nestihol napísať 
novú skladbu a vysoká škola, ktorá 
spravuje Moyzesovu sieň, mohla vyjsť 
hudobníkom viac v ústrety, sú detaily. .. 
Azda najväčší zmysel tohto projektu 
spočíva v tom, že niekto iniciatívne 
pripraví niečo osobité a dokáže to aj 
zrealizovať 

Špeciálne to treba oceni( v prípa
de hudobníkov. ktorí pred pár rokmi 
dostali výpoveď zo Slovenskej filhar
mónie, čo mnohí považovali za začia
tok ich konca. Nestalo sa. Namiesto 
rozloženia súboru sa Moyzesovci 
zmoblilizovali a začali sa aktívne starať 
o vlastnú existenciu. Tento projekt bol 
len jednou z ich aktivl1 a odkazom pre 
ostatných: Keď sa chce, tak sa dá! 

Oliver REHÁK 
Auto! 1e redaktomm deOnika SME 

Hudba z vífazných partitúr 
Medzinárodná skladatel'ská súťaž A. Moyzesa 

Súčasťou ocenenia víťazov 1. me
dzinárodnej skladatel'skej súťaže 

J lexandra Moyzesa bolo aj predve
~enie víťazných diel. Na prvom koncerte 

.. (8. 12.) zazneli orchestrálne kompozície 
Profondo Amniotico Taliana Andreu 
Parteru (2. miesto) a Visions of Perfect 
Shapes poľského skladateľa Tomasza 
Jakuba Opalku (3. miesto). Symfo
nický orchester Slovenského rozhlasu 
dirigoval Daniel Gazon. 

No väčšmi ako na symfonický kon
cert bola pozornosť zainteresovanej hu
dobnej verejnosti upriamená na koncert 
21. 12. prezentujúci ocenené skladby 
pre komorný súbor (resp. komorný 
súbor so sólovým cimbalom). Jedným 
z hlavných dôvodov bola očakávaná 

premiéra víťaznej kompozície Ask the 
Mirror Lukáša Borzíka, poslucháča 

VŠMU z triedy Vladimíra Bokesa. Hoci 
malo Borzíkovo dielo odznieť prvé, kvôli 
technickým problémom súvisiacim 
s prestavbou pódia rozhodol dirigent 
Zsolt Nagy o jeho zaradení za skladbu 
.. strieborného" Pawta Przezwariske
ho. Przezwanského Ca/ling, skladba 
dôkladne poučená tembrálnymi výboj
mi bývalej poľskej avantgardy a takmer 
celý čas preniknutá onou špecificky 
poľskou .. melanchóliou" zanechala azda 
najvýraznejší a najtrvalejší dojem. Vcel
ku dôstojne teda obháji la svoju pozíciu 
ako kompozícia z hľadiska využitých 
prostriedkov možno nie príliš originálna, 
každopádne však tektonicky i výrazovo 
premyslená, primerane stručná, pôso
bivo ,.tajuplná" a od samého začiatku 
vynikajúco inštrumentovaná. 

Majstrovský zmysel pre správne 
.,posadenie" a dokonalé využitie zvu
kovo-farebných možností jednotlivých 
nástrojov a ich skupín sme mohli opäť 

obdivovať aj u Lukáša Borzíka, zdá sa 
však, že mnohé z jeho nápadov, týka
júce sa inštrumentačných nuáns resp. 
bohatej práce s faktúrou a tiež mnohé 
z racionálne koordinovaných, pomer
ne delikátnych obmien a transformácií 
východiskového hudobného materiálu, 
zapôsobili asi na papieri trochu lepšie 
ako v živej zvukovej podobe. Do akej 
miery možno hovoriť o probléme kom
pozičnom a do akej miery išlo hlavne 
o otázku interpretácie, ťažko povedať, 
v každom prípade však .. skladba ve
čera" vyznela dosť rozpačito; s takmer 
pravidelnými odstupmi sa vracajúce 
.,jazzové riffy" kontrabasu a basklarine
tu začali totiž po nejakom čase pôsobiť 

ako inými slovami opakovaný starý vtip, 
zvláštny .. tautologický" dojem zanechali 
aj viaceré ich orchestrálne .. zrkadlenia" 
a v celkovom kontexte zostali dosť ne
jasne vypointované aj jednotlivé dyna
micko-výrazové gradácie resp. vrcholy. 

Záver koncertu každopádne zís
kal stratený ..(ah" v podobe rýchlej, 
efektnej a tak trochu "bláznivej" sklad
by Magnificent Octopus Angličana 

Barnaby Hollingtona. Skúsený po
slucháč nemusel ani v tomto prípade 
dlho hľadať vedomé či podvedomé 
vzory .. nádhernej chobotnice" (celkový 
jazzový drive, vychádzajúci z techniky 

Záver Mozartovho týždňa 
20. a 22. novembra, Pálffyho palác, Bratislava 

9. ročník festivalu Mozartov 
týždeň uzatvorilo vystúpenie re
nomovaného Škampovho kvarte
ta a recitál klaviristky Veroniky 
Lackovej . Hoci išlo dramaturgic
ky i umelecky-obsahovo o dve 
rôzne podujatia, spoločným me
novaterom bola vysoká umelec
ká úroveň a premyslený prístup 
k interpretácii. 

Škampovo kvarteto (Pavel Fischer, 
Jana Lukášová, Radim Sedmidubský, 

Lukáš Polák), založené na pražskom 
AMU v roku 1989 z i~ialívy pedagó
gov Antonína Kohouta a Milana Škam
pu, je teleso, ktoré zaujme pôsobivou 
prirodzenou muzikalitou a schopnos
ťou diferencovať. Tá potláča akúkoľvek 
nepatričnú štylizáciu už v zárodku. 
Interpretácia kvarteta má aj sympatic
ky-provokatívnu stránku; poslucháč sa 
buď s originálnou interpretačnou poeti
kou telesa stotožní alebo ju neprijme. 

Celý večer bol poslucháč vfa
hovaný do jednoliateho, no pritom 

tzv. walking-basu. koncertantné poňatie 
všetkých zúčastnených nástrojov, bo
hatá metrorytmika, zvláštne ,.pikantné" 
tonálne a harmonické prostredie, ako aj 
zaujímavý cimbalový .. sound", preráža
júci inštrumentálnym zoskupením, evo
kovali minimálne Iri nasledujúce diela: 
Liebermannov Koncert pre jazz band 
a orchester. Ščedrinove Nezbedné čas
tušky či Stravinského Ragtime). skladba 
sa však v porovnaní s nimi nedala vý
razne .. zahanbiť" a okrem prezentácie 
nesporných kompozično-remeselných 

kvalít autora poukázala tiež na skvelé 
interpretačné schopnosti cimbalistky 
Enikó Ginzéry i väčšiny členov Melos 
Ethos Ensemble. 

Koncerty vífazných diel priniesli 
napriek vyššie uvedeným výhradám 
množstvo kvalitnej hudby, šťastných 
nápadov a poctivo, zručne zrealizova
ných ideí, avšak ani v jednom jedinom 
prípade zrejme poslucháčovi ,.nespadla 
sánka", ani mu nevyrazilo dych ... V pod
state sa potvrdili nedávno publikované 
slová porotcov o rôznorodej, nevyrov
nanej kvalite súťažných diel a celkovej 
štandardnosti, priemernosti a .. stredno
prúdovosti" aj tých najlepších. Na tejto 
skutočnosti sa prirodzene podieľalo 

viacero faktorov (vrátane organizátormi 
absolútne neovplyvnitefných), takže nie 
je potrebné ani v najmenšom pochy
bovať o zmysle, význame či reprezen
tatívnosti celého podujatia. Naopak, je 
cenné, že sa súťaž podarilo tak vysoko 
profesionálne zorganizovať a že zazna
menala v európskom kontexte záujem. 
Fakt, že koncerty víťazov pôsobili z hľa
diska návštevnosti opäť ako tajné stret
nutia zakázanej sekty, je problémom 
celkom iným ... 

Peter Hochel 

štýlovo diferencovaného prednesu, 
nad ktorým sa vznášala radosť z hry. 
Každé dielo malo napätie, dramatickosť 
a bezprostrednosf. Nádherné Sláčiko
vé kvarteto č. 21 D dur KV 515 W. A 
Mozarta predstavovalo jediný oblúk, 
ktorý bol však vnútorne diferencovaný 
frázovaním, prízvukmi, s viedenskou 
intonáciou v Menuetto allegretto až po 
vyvrcholenie vo finálnom Allegrette. 
Interpretácia Sláčikového kvarteta 
č. 2 d mol B. Smetanu v nanajvýš sub
jektívnej interpretácii potvrdila, že ide > 

1 hudobng !ivot 
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> o jedno z veľkých diel komornej litera

túry 19. storočia . Kontrapunkllcké úse
ky, uvoľnená harmónia, chromatizmy, 
tieňovanie medzi témami a motívmi, to 
všetko hudobníci v hudobnej štruktúre 
zdôraznili a dielo doslova zažiarilo. Túto 
úroveň, len o niečo dôraznejšie, v sú
lade so slohom 20. storočia , doviedli 
interpreti k vyvrcholeniu v Sláčikovom 
kvartete č. 8 c mol op. 110 D. šosta
koviča. Až príliš často sa dielo veľkého 
skladateľa interpretuje s výrazom ruské
ho velikášstva a surovosti. Interpretácia 
Škampovcov bola úplným protikladom: 
s fantáziou, kolísajúc medzi dramatiz
mom a vášňou vynikla veľkoleposť, slo
vanská lyrickosť a umelecká pravdivosť 
tohto nevšedného diela. 

Hudbu z konca 18. storočia 

sprostredkovala obecenstvu klaviristka 
Veronika Lacková. Jej rozhodnutie 
hrať na kladivkovom klavíri, kópii ná
stroja viedenského staviteľa G. A. Wal-

tera postaveneJ Albrechtom Czerninom, 
je v súlade s pretrvávajúcim interpre
tačným trendom - čo najv1ac sa priblížil' 
k pôvodnému zvuku. Interpretka bola 
konzekventná aj v tom, že svoj program 
dramaturgicky zostavila výhradne z kla
vírnych diel W. A. Mozarta. Koncert len 
potvrdil skutočnosť, že klavirista môže 
ukázať technické schopnosti a diferen
covaný výraz aj na jednom skladateľovi 

a nemusí dôjsf nevyhnutne k "pre
hliadke" všetkých štýlov historických 
období. Úspešnosť interpretácie na kla
divkovom klavíri závisí aj od toho, ako 
dokáže interpret .. zabudnúf'' na hráčske 
návyky z moderného nástroja. Predve
dené skladby zneli na .. starom" nástroji 
prekvapivo "novo", pričom veľkú úlohu 
zohrala aj pozoruhodná farba zvuku 
jednotlivých registrov. Sonáta F dur KV 
332bola prednesená plynulo, s jasným 
tónom a .. na jeden dych" až po finále 
Allegro assai na hranici bravúrnosti. 

"SPACE" pre súčasnú hudbu 

V úplne novom lesku sa zaskvela Fan
tázia c mol KV 415 Zvuk jednotlivých 
registrov získal .. novosf", čo umožnilo 
utvoriť si lepšiu predstavu o pôvodnej 
autorskej koncepcii diela. Aj často hra
ná Fantázia d mol KV 395 a kompozič
ne nie práve najzaujímavejšie Variácie 
G dur KV 455 priniesli mnohorakosť 
hudobných obrazov - s hudobným 
temperamentom, vášnivo a citom pre 
mieru. Škoda, že rovnakú hudobnú 
presvedčivosť sa nepodarilo preniesť aj 
na Sonátu C dur KV 330 Už jej voľba 
ako dramaturgický záver recitálu bola 
nešťastná - ide o dielo príkladnej in
timity a komornosti. Je preto náročné 
na jasnosť, ba priehľadnosť faktúry a je 
otázne, prečo interpretka bola ľudsky 
hlavne vo finálnom Allegrette taká bez
mocná práve v tomto recitáli, ktorý by 
sa inak dal charakterizovať ako "Hom
mage a Mozart". 

lngeborg Šišková 

4. ročník medzinárodného festivalu, 3.- 5. decembra, Bratislava 

Space bol jednou z posledných 
udalostí minuloročnej skutočne 
"horúcej" hudobnej jesene. Festival 
sa už na Slovensku etabloval ako 
progresívne podujatie a vytvoril si 
vlastný priestor pre uvádzanie hud
by 20. a 21. storočia. 

Zaujímavosťou festivalu je doplnenie 
hudby hovoreným slovom, kde inter
preli či skladatelia podávajú "návod" 
ako počúvať. Tohtoročná dramaturgia 
sa opierala o tri hlavné piliere: .. Hudba 
(práve) minulého storočia", .. Portrét 
Juraja Hatríka" a "Večer holandskej 
hudby". Hlavným hosťom festivalu bola 
holandská meuosopranistka Gerrie de 
Vries, ktorá navštívila Slovensko aj po
čas minulých ročníkov. Všetky koncerty 
sa konali v Pálffyho paláci a súčasťou 
festivalu bol aj interpretačný seminár 
s Gerrie de Vries a Ivanom Šillerom. 

Projekt "Hudba (práve) minulého 
storočia" je veľm i zaujímavým, nevšed
ným, ak nie jediným projektom svojho 
druhu na Slovensku. Je výsledkom 
tvorivej spolupráce organizátora festi
valu Ivana Šillera s deťmi z vybraných 
základných umeleckých škôl formou 
hudobných dielní. Už Stravinskij v Kro
nike môjho života napísal, že .. ... by bolo 
múdrejšie - dokonca z pedagogického 
hľadiska - začať vzdelávanie žiaka po
znávaním súčasnosti a historické etapy 
odložiť až na neskoršie fázy výučby .. ". 
Na koncerte zazneli s výnimkou pr
vej skladbičky od G. Kurtága kom
pozície pre deti od Fritza Emontsa, 

Juraja Hatríka, Bélu Bartóka, Igora 
Stravinského, Mortona Feldmana, Ilju 
Zeljenku a ďalších významných sklada
teľov výlučne v podaní detí. Kurtágovou 
Suitou pre 4 ruky, akoby symbolicky 
otvorili detský koncert dvaja dospelí 
- Ivan Šiller a Andrea Mudroňová. 

Okrem kompozícií "dospelých" znela 
aj vlastná tvorba detí (Adam Matej) 
a dve improvizácie (Martin Bendel, 
Alexander Bobek). 

Na koncerte zazneli tri skladby 
pre deti a dve závažné kompozície 
skladateľa a pedagóga Juraja Hatríka 
(1941) . Poéma v troch častiach pre 
sláčikové kvarteto Dolcissima mia vita 
(Najsladší môj život) vznikla v roku 
2005. Inšpiráciou pre vznik diela bola 
hudba k scénickému dielu Balady 
o dreve (2003) a rovnomenný mad
rigal Gesualda da Venosa. Skladba je, 
podľa skladateľa , odrazom bolestného 
sveta človeka, reflektuje paralely s osu
dom skladateľa , spôsob, akým človek 

smeruje k starobe uvedomujúc si ohra
ničenosť svojej existencie. Striedanie 
vypätých, dramatických pasáží s úsek
mi dolce pripomína neustále metamor
fózy ľudského života. Dielo odznelo 
v brilantnej interpretácii Zwiebelovho 
kvarteta, ktoré ho uviedlo aj premié-

rovo v rámci Bratislavských hudobných 
slávností 2005. 

Nasledujúce tri diela boli napísa
né pre deti a deťmi aj interpretované. 
Dve časti 7-časfovej suity-ciaccony 
Hniezdenie v stnJnách pre klavír a gitaru 
(1992), kde ciacconu predstavujú prázd
ne struny gitary, zahrali sestry Katka 
a Evka Kaprinayové. Jednoduché ~a
vírne intermeuo Motýf (2000) zaznelo 
v interpretácii nadaného, mladého klavi
ristu Andreja Krajčiho a výber z cyklu 
skladieb pre zobcovú flautu, violončelo 
a klavír Tánce delí (1986) v interpretácii 
Martina Dubovského (klavír), Angeliny 
Nasonensko (zobcová flauta) a Veroni-
ky Bnkovej (violončelo) . > 

Nový zborový festival 
7.-10. decembra 
Bratislava 

V rámci 1. medzinárodného festi
valu Adventnej a vianočnej hudby 
sa uskutočnila aj súťaž speváckych 
zborov všetkých kategórií. Aj keď 
išlo o prvý festival tohto druhu na 
Slovensku, bola účasť a úroveň 
speváckych zborov skutočne po
zoruhodná. Medzinárodná porota 
v zložení Doc. Ján Mária Dobro
dinský - predseda poroty, 
Prof. Eva Kollárová (Maďarsko) 
a Doc. Blanka Juhaňáková (Slo
vensko), zaradili súťažiace zbory do 
troch pásiem, bronzového, striebor
ného a zlatého. 

The Singers Vocal Ensemble 
zo Singapuru si Grand Prix skutoč
ne zaslúžil. Komorne obsadený zbor 
spieval s obdivujúcou ľahkosťou 
aj technicky a kompozične veľmi 

náročné skladby. Keď napíšem, 
že predvedenie skladby od Petra 
Ebena De circuito aeterna možno 
prirovnať snáď len k výkonom 
svetových sláčikových kvarte!, 
nepreháňam : so samozrejmosťou 
a improvizačnou ľahkosťou zaspie
vané nespevné melodické kroky 
v krištáľovo presnej intonácii , virtu
ózne zvládnuté najkomplikovanejšie 
rytmy, všetko realizované s neu
veriteľnou speváckou ľahkosťou 
(vynikajúci sopranista- falzetista) 
a výrazovou presvedčivosťou ... 

Na záver: je potrebné oceniť 
perfektnú organizáciu celého fes
tivalu (spolu 800 spevákov) za čo 
patrí vďaka predovšetkým riaditeľo

vi festivalu Mgr. Milanovi Kolenovi 
ArtD. a jeho spolupracovníkom zo 
speváckeho zboru Apollo. 

J. M. DOBRODINSKÝ 

Zbory ohodnotené v zlatom pásme: 
Kategória detských zborov: 

Raffles Voices, Singapur 

DSZ Margarétka pri zuS J. Kresánka, 
Bratislava 

DSZ Mládi, Jablonec nad Jizerou 

DSZ Primavera, Brno 
Kategória mládežníckych zborov: 
Smišený pevecký sbor KDS VOSP a SPgS, 
Litomyšl, CZ 

Warsaw Boys and mens Choir, 
Warszawa, PI 

Kategória veľkých speváckych zborov: 

Pevecký sbor Masarykove univerzity, CZ 
Akademiski pevski zbor, Kranj, Slovinsko 
Kategória komorných zborov: 

The Singers Vocal Ensemble, ktorý si 
odniesol aj Grand Prix Slovakia. 



SPRAVODAJSTVO. KON C L R fY l 

> Poslednou "farbou" na načrt-

nutom portréte Juraja Hatríka bola 
skladba .. An die Musik. .. ,sonáta-de
peša Schubertovi pre husle, klarinet, 
violončelo a klavír (1995). Inšpiráciou 
pre vznik diela bola Schubertova pieseň 
An die Musik, akési vyznanie hudbe, 
ktorá .. dáva človeku náhradu za to, čo 
nema". Text piesne je spracovaný ne
tradičným spôsobom. Je .,preložený" 
do Morseovej abecedy a tvorí rytmický 
pôdorys diela. Interpretácia kvarteta 
Zuzana Paštéková (husle) Katarína 
Kleinová (violončelo) Andrea 
Mudroňová (klavír) Ronald Šebesta 
(klarinet) pôsobila trochu neisto. Možno 
by záver koncertu vyznel pôsobivejšie 
výmenou prvej a záverečnej skladby. 

Záverečný koncert festivalu bol ve
novaný tvorbe súčasných holandských 
autorov - Roberta Zuidama (1964), 
Louisa Andriessena (1939) a sloven-

ského skladateľa Daniela Mateja (1963). 
Koncert sa konal v rámci medzinárod
ného projektu Holland Music Winter. 
cyklu koncertov a prednášok zamera
ných na bližšie spoznávanie (nielen) 
holandskej hudby. Cyklus piesní Pancho 
Villa (1988-1990) Roberta Zuidama bol 
1 Slovensku uvedený premiérovo v pô
sobivej interpretácii Gerrie de Vries, pre 

" ktorú vznikol. V 20. storočí sa skladatelia 
zaoberali rozšírenými možnosťami vyu
žitia ľudského hlasu ako hudobného ná
stroja. Ani v tomto cykle nejde len o tra
dičný spev, využité sú aj iné fyziologické 
zvuky, pričom dôležitá je hlavne práca 
s farbou hlasu. Náročný piesňový cyk
lus pozostáva z troch častí, ktoré sú zhu
dobnením troch výrokov Pancha Villu, 
generála mexickej revolúcie začiatkom 
20. storočia. Dominantným prvkom ce
lého cyklu je rytmický element. Rýchle 
šestnástinové parlando slov .,para mi" 

Violončelový festival v Košiciach 
16.-19. novembra 2006, Košice 

V tomto roku si pripomenieme 
1 OO. výročie narodenia slovenského 
violončelistu. bratislavského rodáka 
Augustína Prochásku (17. 11. 1907). 
študoval hru na violončele u T. Svobodu 
na Hudobnej a dramatickej akadémii, 
od roku 1935 vo Viedni u W. Keinic
keho. Od roku 1951 bol súčasne čle
nom. koncertným majstrom a vedúcou 
osobnosťou Košického rozhlasového 
orchestra. zakladajúcim pedagógom 
novovzniknutého Pedagogického od
delenia pri Hudobnej škole v Košiciach, 
dnešného Konzervatória. Osobnosť, kto-

R.Utr 
KOCIIOVEJ 

.. Celý laJ/túmy svet si pripomína výrotie 
Molarta. a tak mi nit nelxáni, aby som 
vám zahral BeethtNenovu Romanzu ... • 
7áJdo uviedol Peter Michalica jednu zo 
skladieb svojho minuloročného recitálu 
a nepriamo ma ir$imval k úvahe nad 
výroďami. Celý laJitúmy svet sa 
pnJdošlý rok upriamil na Malat1a. v in
terpmtaá1ej, výskumnej, mediálnej aj 
ínformaálej rcNine, ro prinieslo tisícky 
nových pohfadov na tohto hudobného 
génia, slále oiJidopeného záhadami. 
Asi nikto nebude {JtJC/lytxMII o tom. 
le pripomenutie si výročia tej-lctorej 
osobnosti má ~itefný význam. 

rá sa zapísala do dejín slovenskej hudby 
hlavne výchovou talentovaných umelcov 
a popredných absolventov dnes už 55-
-ročného Konzervatória v Košiciach. 
V rokoch 1951- 1977 sa podpísal na 
absolventské diplomy desiatkam skve
lých violončelistov, niektorí pokračovali 
v štúdiách na vysokých školách doma 
i v zahraničí: napr. J. Méhly, M. Pro
chásková, J. Nastra, J. Bielik, K. Hrubá, 
L. Chudík, V. Adam íra a mnohí ďalší. 

Pamiatku významného violončelis
tu a pedagóga rozvíjajú organizátori Vi
olončelového festivalu s medzinárodnou 

Molartov rok l1J18ZfJIIOV81 K) 'tfJdomí aj 
našich fudí. snád v§elkých ~ 
ínM/úcif. ba ponieklorf pros/JfJdnlctvom 
Molarta .v druhom pláne" IJ{J011JfTiilí 
aj na seba. .. U nás sme si up/yiJJiý rok 
pripomenuli aj tivol. IKJfbu a akiMty 
eNoch osobnosti: A/eJandta .\4oy2esa 
a ludovffa Rajtera (okrem 70. výrotia 
úmrtia J L Bellu). Míníslefslvo kultúry 
na základe podnetu Hudobného cen
fia vyhlásilo rok 2006za Rok slovenskej 
hudby. Bola usporiadaná Medziná
rodná skladateľská súfat AleJalldra 
Moy.?esa, pre adeptov interpretatného 
tmenia sa udeľovala Cena ludovíla 
Rajtera, dozneli tóny festivalov Epoché, 
Sútasného umenia. SlovenslrJí televízia 
uviedla Benešovu operu The Players 
a mohli by sme pok!aäJvaf dalej_ Píše 
sa rok 2001 a je mi úprimne llito,le Rok 
slovenskej hudby skontil. Sloven-
ská hudba by si zas/úli/a oslavovať 

má pripomínať vojnu, strelbu zo zbraní, 
podobný význam má aj .. vyťukávanie" 
rytmu päsťou na hrudi počas spievania 
v tretej časti. Klavír tu zastáva funkciu 
bicieho nástroja, navodzuje atmosféru 
vojny, napätia a výstrelov. Technicky 
náročný vokálny part, využitie netradič
nej techniky spevu a podmienka sto
percentne čistého intonačného prejavu 
boli v podaní Gerrie de Vries zvládnuté 
veľmi dobre, ale i napriek tomu som 
mala pocit, že vystúpeniu niečo ťažko 
definovaterné chýbalo. 

Posledný koncert, a teda aj celý 
festival, uzatvárali skladba Daniela 
Mateja Make love, not art! (Lucy's 
Diamonds Are Forever) (1995) a 
Andriessenova Workers Union (1975). 
Daniel Matej študoval v rokoch 1990-
1992 u Andriessena na Kráľovskom 
konzervatóriu v Haagu a ako jeden 
z prvých priniesol holandskú hudbu na 

účasťou od roku 1955 v 2-ročnom cyk
le na Konzervatóriu v Košiciach. Vedú
cou, inšpirátorkou a .. dušou" súťaže je 
umelcova dcéra Margita Prochásko
vá s Bratislavským mládežníckym 
violončelovým súborom a vedením 
Konzervatória, riaditeľom B. Burášom. 
Na aktuálnom ročníku sa zúčastnilo 42 
súťažiacich v 5 vekových kategóriách zo 
Slovenska, českej republiky, Ukrajiny, 
Poľska. Maďarska, Francúzska, Rakúska 
a Japonska. Z týchto krajín pochádzala 
aj medzinárodná porota renomovaných 
violončelistov - pedagógov (Václav 

a llfJOllJf(KJvaf ra seba aspoň celé jedno 
desalroäe. lXNrxij dolxe poznáme._ 
Jeden poslrell: Ak laJ slovenskému 
dielu 20. tí 21. storotia pristúpi 
publilaJm s istými obavami a pred
sudlwní (vzhľadom k nedoslatočnej 
orientácii v skladateľských techniMch 
či nitšej percepčnej schopnosti). dá 
sa to do istej miery chápal ale ak 
sa kl.l našludovaniu takejto skladby 
postavia s nechuťou hudobníci. je 
to neprofesionálne. ~e v publiku 
navyše pnlomný autor ti autorka {Peter 
Machajdík. Jana Kmifová). dielo sp/Í'Ia • 
tie najvyššie kritériá a je schopné ex
portu aj mimo našich hraníc. je to voti 
autorom aj netaktné. Myslím na Festival 
súčasného umenia v Košiciach 2006 
(9. 11.). konkrétne na premiéru diela 
litišie s vetrom mladej sldadatefky 
Jany Kmífovej {nie, skladatefku Kmňovú 
osobne nepoznám .. .). Škoda. le sa jej 

Slovensko. V jeho skladbe sa výrazne 
odráža Andriessenov vplyv. V oboch 
minimalistických kompozíciách boli 
dominantnými hudobnými čimteľmi 

pregnantná rytmika, dravý, takmer až 
rockový pulz a nemenná intenzita zvuku 
(hluku) vo forte. Obe skladby sú určené 
pre .. akýkoľvek hlučný ansámbel". Na 
koncerte zazneli v naštudovaní rozšíre
nej zostavy VENI ensemble pod vede
ním Mariána Lejavu. 

Projekt SPACE má za sebou štyri 
úspešné roky uvádzania súčasnej hud
by a hudby 20. storočia. Progresívnou 
dramaturgiou a štruktúrou koncertov 
sa snaží osloviť širšie spektrum poslu
cháčov, prevažne mladých rudi. Napriek 
tomu napríklad účasť na poslednom 
koncerte nebola až taká vysoká. Tí, ktorí 
tam boli, však vedia, že sa oplatí prísť aj 
na budúci rok. 

Jana KUBANDOVÁ 

Adamíra z Japonska. Sándor Orosz 
z Maďarska. Pawel Glombik a Adam 
Krzesowiec z Poľska a Georg Aaich 
z Rakúska). 

Medzinárodná porota pomoc 
ocenila žiakov violončelových tried 
nasledovne: (1. ceny: Maike Clemen
sová - Rakúsko, Eszter Agárdiová 
- Maďarsko, Júlia Jurigová-Branko
vičová - Slovensko, lldikó Czviková 
- Maďarsko). Záverečný galakoncert 
so skvelými výkonmi 9-18-ročných 

violončelistov presvedčil o výnimoč
nosti tohto ojedinelého a užitočného > 

skladba nedostala na festival Epoché 
s hosfujúcou Státnou filhannóniou 
Košice. Predpokladám. le dramaturgia 
tejto ínšlitúcie ul ocenila kvalitné dielo. 
hoci ide o novinJaJ - najmä ak vznikla na 
jej objednávku a bude sa touto skladbou 
prezentovať v budúcnosti. 
Máme voti našej hudbe resty, ti ul 
voti slovenskej alebo hudbe v minulosti 
uvádlanej na našom územi Priestor 
na jej predstavovanie, olivovanie ti 
.,oprašovanie" sa akoby zmenšoval. 
a následkom tohto stavu sú aj labomy
šie vojny skladateľov o presadzovanie 
vlastných diel. 
Ahý bude rok 2007 pre slovenslaJ 
hudbu? Menej prajný než predošlý? 
Vetme, že bez .. Roku ... " nesl!atí pre 
mnohých z nás slovenslrJí hudba na 
atraktfvnosti ... 

hudobny livot 



> podujatia. Koncert víťazov súčasne po
ukázal aj na vysokú úroveň maďarského 
hudobného školstva a potrebu väčšieho 
sústredenia na kvality našej hudobnej 
pedagogiky v súčasnosti. 

Víťazka v kategórii najmladších 
účastníkov 9-ročná Maike Clemen
sová z Rakúska sa stala prekvapením 
a mi láčikom súťaže. Vzrastom drobuč
ká, talentom a umeleckým výkonom 
najvýraznejšia. Súťažný program (Bach, 

Breval, Soyker) adekvátny jej veku pred
niesla brilantne, sebavedome. štýlovo 
a bez technických zaváhaní. Jedenásť
ročná Eszter Agárdiová (víťazka 
6. ročníka súťaže) dosiahla najvyššie 
bodové hodnotenie. V skladbe G. Gol
termanna (X)ncerto h mol (1. čast) 
zaujala plným hutným tónom a roman
tickým výrazom; dvojhmaty, legáta, 
vibrato, akordické rozklady - to všetko 
odznelo bez najmenšieho problému. 

Jeseň s hudbou v Prešove 
Prešovská hudobná jeseň 2006, 11.-15. novembra 

Otvárad koncert 41. ročníka festivalu 
v historickej sále Čierneho orla v Prešove 
(11. 10.) patril Symfonickému orches
tru z partnerského poľského mesta Nowy 
Sacz. So záujmom sa však očakávalo 

najmä vystúpenie 21-ročného huslistu 
Dalibora Karvaya (18. 10.), ktorý pri
šiel do Prešova s klaviristom Danielom 
Buranovským a so zaujímavým progra
mom, ale aj s vyvrtnutým členkom, čo ho 
v prvej polovici programu prinútilo sedieť 
na stoličke. Po úvodnej, trochu rozpačito 
vyznievajúcej Mozartovej Sonáte pre husle 
a klavíre mol KV 304 prekvapila exkiUZIV
ne podaná Prokofievova Sonáta č. 2 D dur 
op. 94. Huslista prepracoval dielo do naj
menšieho detailu, obdivuhodné boli via
ceré heterogénne roviny: istota akejkoľvek 
sláčikovej techniky, pnl<re striedanie ago
gických záchvevov, vzdušnosť frázovania, 
spôsob vyniesť na povrch národné špeci
fikum (v tomto prípade ruskú baladickost). 

~ . ·~ 

Aj v ostatných efektných a príťažlivých 
jednočasťových skladbách (M. Ravel: Tzi
gane, E. Chausson: Poéma Es dur op. 25, 
F. Waxman: Fantázia-Carmen) sa Karvay 
predviedol ako hudobník plný energie, so 
schopnosťou uplatniť temperament prá
ve tam, kde to skladba vyžaduje. K tomu 
sa pridala prepracovanosť a koncepcia, 
vlastná ruskej a nemeckej husľovej škole 
a ilúzia, že všetky technické prostriedky 
sú podriadené toku hudby. Kvalitným in
terpretom koncertu bol aj klavirista, aj keď 
komorná súhra zaznamenala na niekoľ
kých vypätých miestach malé odchýlky. 

Komorný repertoár baroka zaznel 
na treťom koncerte (25. 10.) v podaní 
známeho prešovského súboru Musica 
historica, ktorý sa starou hudbou zaoberá 
od roku 1994. Sprievodné slovo celého 
programu patrilo Karolovi Medňanské
mu (hráč na viole da gamba a umelecký 
vedúci). Dramaturgicky najviac zaujala 

l ~PRAVODAJSTVO, KONCERTY ._l _ _, 

Rovnako perspektívnu umelkyňu sme 
spoznali aj vo víťazke 4. kategórie lldikó 
Czvikovej z Budapešti. V čase súťa
že dosiahla 18 rokov. Z jej repertoáru 
(Bach, Kodály, Dvorák) sme si vypočuli 
Bacha - Gigue zo Suity č. 3 C dur pre 
sólové violončelo s pevným rytmom 
a vo vysokom tempe a Lyrickú romancu 
Zoltána Kodálya. V málo hranej skladbe 
vyznela krása klenutej melodiky, violon
čelového témbru vo chvíľach gradácie 

"Spievajúca geografia' G. Ph. Telemanna 
- z pôvodne 36-časťového cyklického cel
ku, akéhosi spievaného cestopisu, zazneli 
časti : Európa, Poľsko, Uhorsko. úsmev na 
tvári vyvolali najmä mestá niekdajšieho 
Uhorska (Pressburg, Kaschaua i.) v jasnej 
deklamácii sopranistky Dany leščenko

vej. Záver koncertu patril Kantáte pre sop
rán a basso continuo .. La Rosa" Antonia 
Galdaru (1670-1736). Sólový spev a violu 
da gamba účinne a bezchybne dopľňal 
spinet Kláry Ganzerovej. 

Hudobnou bodkou za Prešovskou 
hudobnou jeseňou bol domáci spevácky 
zbor Moyzes (15. 11.), ktorý týmto vystú
pením oslávil aj svoje 60. výročie založe
nia. Program zborového telesa lemovalo 
vystúpenie žiäkov prešovských základ
ných umeleckých škôl, úvod patril možno 
budúcim členom zboru Moyzes, deťom 
- Motýlikom pri Zš Kúpeľná (dirigentka, 
J. Hudáková). Zbor Moyzes interpretoval 

aj intimity a vnútorného spievania. 
Aktuálny ročník violončelovej súťaže 

v Košiciach vyhlásillaureátku E. Agár
di, cena najlepšiemu korepetítorovi 
pripadla P. Mazurowi z Poľska. Termín 
konania 8. ročníka súťaže (13.-16. no
vembra 2008), by mal byť výzvou pre 
perspektívnych mladých violončelistov 
zo Slovenska v záujme bohatšieho za
stúpenia domácich účastníkov. 

lýdia URBANČÍKOVÁ 

duchovné skladby (A~ Mafia J. L Bellu, 
A~ verum corpus W. A. Mozarta) a rov
nakú časť programu tvorili ľudové pies
ne alebo ich úpravy. Najpresvedčivejšie 
vyznela pieseň P. Petnl<.a "A dze ši bu/3' 
vďaka viacstupňovej akcelerácii (klavír M. 
Smreková) a darilo sa mu aj v skladbe 
Sane/a Mafia, mater DeiW. A. Mozarta so 
sprievodom sláčikového orchestra (dirigent 
S. Šarišský). Dirigentka Erika červeňá
ková stavila na nenáročný repertoár, čisto
tu spevu a ladenia, menej na hudobnícke 
detaily (frázovanie, štýlovú presvedčivos!) . 
Aj keď interpretačný výsledok jubilanta 
ostal v rovine amatérskej, radosť zo spevu 
a tvorivo strávený čas strednej a staršej ge
nerácie- sú hlavným motorom tohto sú
boru. V skladbe programu chýbala pieseň 
Mikuláša Moyzesa, po ktorom nesie súbor 
meno a na tento fakt by sa pri výročiach, ani 
iných vystúpeniach nemalo zabúdať. 

Renáta KOČIŠOVÁ 

~ Anketa 4 na 2 o čo vás v minulom roku potešilo? = čo vás v minulom roku rozladilo? 

Marian LAPšANSKÝ 
riaditer Slovenskej filharmónie 

o Potešili ma 
vlaňajšie festivaly 
Bralislavské hudob
né slávnosti, 
festival slovenskej 

hudby Epoché i nový cyklus Slovenskej 
filharmónie - Hudobná akadémia. Ra
dosť mi urobil aj vyšší záujem mladých 
ľudf o koncerty Slovenskej filharmónie 
a samozrejme, výborné umelecké 
výkony Orchestra Slovenskej filharmó
nie, Slovenského filharmonického zboru 
a Slovenského komorného orchestra. 
= Najviac ma rozladilo menej peňazí do 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
kultúry SR a následne zníženie rozpočtov 
jednotlivým organizáciám a malý záu
jem politickej sféry o kultúru. 

Jozef LUPTÁK, violončelista 
o Ako interpret aj ako poslucháč som 

mal minulý rok 
množstvo hudob
ných zažitkov: mnohé 
boli skvelé, mnohé 
boli fantastické. 

Najkrajšou hudbou minulého roka však 
pre bolo pre mňa očakávanie nášho 
druhého dietátá, ktoré sa narodilo hneď 
po Novom roku. Zázrak nového života, 
ktorý mám pri našej dcére Elishke to 
štastie pozorovaf už po druhýkrát, je viac 
než ten najúžasnejší koncert ... = Bolo aj niekolko koncertov, ktoré 
mi nesadli. Nebolo ich vera, no našli 
sa. Chcem na ne čo najskôr zabudnúť 
a upriamiť svoju mysef a vnútro na niečo 
iné a viac inšpirujúce. Zlé koncerty mi 
dokážu zobraf vera energie, snažím sa 
im preto vyhýbať Asi najviac ma však 
minulý rok rozladilo smerovanie a obraz 
krajiny, v ktorej som sa narodil, rozhodol 
som sa v nej ži fa ktorú mám rád. Mám 
pocit, že mnohí !IJdia na Slovensku ešte 

stále chcú, aby niekto rozhodoval za 
nich. Pretože vziaľ zodpovednos( za svoj 
život a robiť vlastné rozhodnutia je o~ra 
ťažšie. Na druhej strane som zazna
menal zvýšený záujem o válnu hudbu 
na Slovensku, čo považujem za nádej. 
Zmeny sa vsak budú dia( asi veľmi 
pomaly- pomalšie, ako sme čakali... 

Ofga Smetanová 
riaditelka Hudobného centra 

O Potešilo ma, že 
sa v priebehu roka 
podarilo zintenzívniť 
prezentáciu sloven-

a.. skej hudby v za-
hraničí. či už prostredníctvom koncertov 
na dôležitých platformách a festivaloch 
(MIDEM, \laršavsXý letný jazzový festival, 
Varšavská jeseň .. .), samostatných projek
tov (Londýn, Paríž, Moskva, Praha, Rím, 
Petrohrad) alebo distribúciou CD nosičov. 
PozilÍVI1e ohlasy, s ktorými sa tieto ak/Miy 

stredi. sú predpokladom pre spoluprácu 
na budúcich spoločných projektoch. = Nepotešilo ma, že médiá na Sloven
sku aj v minulom roku ~nova/i ume
leckej hudbe (ak vôbec) len okrajovú 
pozornosť Rezignácia na reffektovanie 
a prezentovanie hodnôt je pre mňa 
smutnou bilanciou stavu veci 

Ján Sudzina 
vydavatefstvo Hevhetia 

O Okrem projektov 
l nášho vydavateľ
stva, l ktorých som 
mal nekritickú ra
dos(, ma potešilo 

znovuobjavenie Antona Zimmermanna 
a všetky ak/Mty spojené s jeho diela
mi, ako aj koncert Tria Mozdzer- Da
nielsson- Fresco v Krakove, ktorý bol 
pre mňa hudobným zážitkom roka. = Nič, resp. zo všetkých sJ7 som sa 
snažil by( stále dobre naladený. 

l 





r Ste žiačkou zakladatel'skej osobnosti 
slovenskej opery, prvého slovenského 
profesionálneho speváka SND, doktora 
Janka Blaha. Akým bol pedagógom? 
V podstate som bola aj žiačkou Tatiany 
Kresákovej, Magdy Móryovej a Anny 
Korínskej. Od každej z nich som si spe
vácky niečo zobrala. Pán doktor bol mo
jím posledným pedagógom, zostala som 
mu verná až do jeho smrti. Potom som už 
nikoho nehľadala, pretože som vedľa seba 
ma la mnoho technicky výborne vybave
ných kolegov a skvelých dirigentov. Janko 
Blaho bol vynikajúci tenorista i vzdelaný, 
múdry človek. Ako praktik ma naučil mu
zikalite. Dal mi nesmierne veľa z operné
ho remesla: schopnosť počúvať orches
ter, pohybovať sa po scéne. V postavách, 
ktoré sme rozpracovali, vedel postaviť 
ohromnú koncepciu. Upozornil ma na 
exponované miesta, a tie sme vypraco
vali do perfektnosti. Keďže som k nemu 
prišla s už postavenou technikou, veno
vali sme sa viac praktickým problémom. 
Doslova som ich hltala. 

r Hoci generácia va šich predchodcov 
- Margita česányiová , Imrich Jakubek, 
Bohuš Hanák - boli tiež skvelí spevá
ci, možnost' zahran ičného úč i nkovania 

nedostali. čo sa v 70. rokoch zmenilo 
na postoji of iciálnych predstavitel'ov 
k umelcom? 
Ja som ma la šťastie, že ma "predávali 
a kupova li". No v porovnaní s dnešnou 
mladou generáciou boli naše možnosti 
stá le obmedzené. V tom čase o generá
cii z východného bloku hovorili, že je 
"nadrilovaná". Veľmi sme sa chceli vy
rovnať svetovým spevákom. Neviem, či 

dnešný operný dorast ešte túto v lastnosť 

má. 

r Už počas štúdia na VŠMU ste boli anga
žovaná za sólistku pražského Národného 
divadla . Predbehla Praha Bratislavu? 
Áno, riaditeľ pražského NO Premysl 
Koči prišie l s ponukou ako prvý. VŠMU 
som teda končila už ako sólistka ND. 
Absolventské predstavenie Predanej 
nevesty ma utvrdi lo v tom, že sa chcem 
vrátiť do Prahy. Niektorí pedagógovia 
pri mojom hodnotení váhali medzi jed
notkou a dvojkou, nikto sa tu o mňa neu
chádzal. Práca v Prahe bola úplne o nie
čom inom. Ale nebola som jediná. Edita 
Gruberová sa tiež bezúspešne uchádzala 
o angažmán v SND ... A potom sa z nej 
stala svetová hviezda. 

r V Bratislave ste napokon jednu sezó
nu predsa len spievali. 
Bolo to z rodinných dôvodov, narodila sa 
mi dcéra. No vonkoncom ma tu neprijali 
s otvorenou náručou, dali mi pocítiť, že 
som priše lec. Takže som sa po roku do 
Prahy opäť vrátila . 

r Prečo ste v roku 1981 ukončili angažmán 
v pražskom Národnom divadle? 
Neukončila som ho, bol mi ukončený. Dvaja 
odborníci sa totiž podpísali pod moje neli
chotivé muzikantské hodnotenie. Ja som ho 
odmietla prijať, tak ma po jedenástich rokoch 

• elegantne donútili rozviazať pracovný po
mer. Asi to bol osud. Keby to neurobili, ostala 
by som v angažmán naďalej. 

r A zrejme by ste neurobili zahraničnú 

kariéru ... 
Asi urobila, no veľmi mi k tomu pomohli. 

r Ale potom ste v roku 1983 Libušou po 
sto rokoch otvárali rekonštruovanú bu
dovu Národného divadla. To bola určite 

vel'ká čest'. 

Bola to obrovská česť. Ale aj strach, lebo 
to nebola postava pre mňa. Pre môj typ 
hlasu bola príliš dramatická. Pôvodne 
som vôbec nemala v p láne túto rolu spie
vať. Ministerstvo kultúry vedené pánom 
Klusákom ma vtedy stiahlo z Londýna, 
kde som mala desať predstavení Bohémy. 
Jednoducho mi povedali, že ma neuvoľnia 
a Libušu som dosta la príkazom. Nikdy 
som neem igrovala, tak mi neostáva lo iné, 
len to prijať. Pikantné bolo aj to, že pred
stavenie dirigoval pán Košler. Veľmi som 
si ho vážila, no práve on mi po svojom ná
stupe do ND podpisoval výpoveď, čo ma 
veľmi mrzelo. Takže bolo isté napätie. Ale 
prekonala som ho a Libušu som spieva la. 
Hoci nie ako heroínu, ale vo vlastnom kon
cepte, v rámci možností mojich hlasiviek 
- ako "nežnú kňažnú". Z predstavenia 
existuje aj live nahrávka. 

r Svetové úspechy ste žali najmä v čes

kom a slovanskom repertoári. česká 
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a dramatické možnosti. Spomínam si na 
nádherné kritiky, kde o mojej interpretácii 
Jenťify písali, že Janáček pri komponovaní 
tejto postavy musel myslieť na mňa. V roku 
2002 som v Japonsku spievala svoje tisíce 
predstavenie Jenufy, na javisku som stá
la s Petrom a Mirom Dvorskými. Je mi až 
ľúto, že som sa v podstate s touto rolou 
l účila. Dvoŕák je zase najdramatickejší, 
srdečný, hlboký. ! loci Rusalku spievajú 
rôzne hlasy, ja ju cítim ako lyricko-drama
tickú postavu. Je to prenádherná rozpráv
ka. Smetana, Janáček a Dvoŕák ma spre
vádza li celý život. Neskôr som začala viac 
spievať aj taliansky repertoár a Richarda 
Straussa. 

r Účinkovali ste pod vedením slávnych 
dirigentov, stáli ste na javisku s vel'kými 
opernými hviezdami. čo vy sama považu
jete za najväčší úspech? 
že sa mi to vôbec podarilo. Naše povolanie 
je veľmi krásne a špecifické. Robíte súčasne 
svoje hobby, no je to rehoľa. A ak vás ešte 
režisér naháňa, dirigent sekíruje, nemáte 
duševnú pohodu, nie ste v dobrej zdravotnej 
forme, tak to jednoducho nejde. Co sa tý
ka operných javísk, za najvyššiu dosiahnutú 
métu považujem Metropolitnú operu, kde 
som spieva la okolo päťdesiat predstavení. 

r Momentálne ste ale sólistickú činnost' 
zastavili ... 
Sta lo sa to zo dňa na deň . P red tromi rokmi 
mi vážne ochorela mama, lekári jej nedá
va li veľkú nádej. Povedala som si, že som 
priveľa zo seba dala svetu, nemala som 
možnosť venovať sa rodičom toľko ako ses
tra. V týchto ťažkých chvíľach som chcela 
byť pri mame. Ovdove la som, dcéra má 
svoju rodinu. Bola som teda voľná, so ses-

Mala som šťastie, že ma "predávali a kupovali". No v porovnaní 
s dnešnou mladou generáciou boli naše možnosti obmedzené. V tom 
čase o generácii z východného bloku hovorili, že je "nadrilovaná". 
Veľmi sme sa chceli vyrovnať svetovým spevákom. 

kritika vás nazvala "najrozkošnejšou 
Marenkou v novodobých dejinách". Ste 
asi najslávnejšia Jenilfa a Kát'a Kabanová 
i prvá Rusalka v histórii Metropolitnej 
opery. Čím vás táto hudobná oblast' 
oslovuje? 
Maŕenku som spievala hneď počas mojej 
prvej pražskej sezóny. Bola mi veľmi blíz
ka - vekom, citovosťou, hravosťou, obe 
sme boli "krv a mlieko". Prirástla mi nie
len k srdcu, a le aj do môjho repertoáru. Ale 
najmilší mi je Janáček. On bude moderný, 
aj keď tu už my nebudeme. Hovorí z hfb
ky mojej duše, je to dokonalá harmónia, 
porovnateľná so Straussom, Wagnerom 
a Mahlerom. Jenufa v priebehu troch 
dejstiev poskytne speváčke široké hlasové 

trou som sa mohla pode l iť. Mamičkin stav 
sa zlepšil, no ja som medzitým z viacerých 
vecí vycúvala. Momentálne som v zvlášt
nej situácii: relatívne som skončila, ale 
do dôchodku som oficiálne neodišla, tak
že v podstate by som mohla znova začať. 
No inak ako predtým, ten vlak bol straš
ne rýchly. Cokoľvek vymyslím, musím to 
skombinovať so starost l ivosťou o mamu. 
A tiež si chcem užiť svoje dve vnučky. 

r Máte nejaké konkrétne predstavy? 
Do angažmán ani do veľkého hosťovania 
by som už nešla, ale ešte by som rada kon
certovala. V budúcnosti by som si tiež ve
dela predstaviť pozíciu vo vedení divadla 
alebo pedagogickú činnosť. > 
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r Zatiar sa pedagogickej práci nevenujete? 
Ešte som naplno nezačala, len poskytu
jem konzultácie. Mám rada hotových, 
profesionálnych spevákov, s ktorými 
za pár dní postavíme part a urobíme 
koncepciu postavy. Ale pomýšľam na 
otvorenie súkromnej školy, kde by mla
di umelci mohli absolvovať nadi'avbo
vé štúdium . A určite chcem pokračovať 
v speváckych kurzoch. 

r Ako hodnotíte súčasný stav kultúry? 
Je na ňu neskutočne málo peňazí, na 
Slovensku, v Cechách, no aj vo svete. 
V Slovenskej filharmónii som spolupra
covala so skvelými hráčmi, ktorí sú- rov
nako ako v iných telesách - žalostne ne
zaplatení. Myslím si, že keby bolo peňazí 

na kultúru viac, s motiváciou by rástla aj 
výkonnosť umelcov. Bez peňazí sa špič
kové umenie robiť nedá. Ešte viac to cítiť 
v umeleckom školstve. Pedagógovia mno
hokrát berú žiakov, akí prídu, len aby si 
nazbierali úväzok a mali z čoho žiť. Je to 
tvrdý oriešok a otázka, ktorá sa musí na
ozaj riešiť. 

r Bratislavskému obecenstvu ste sa po 
rokoch predstavili v Redute , štyrmi po
slednými piesňami Richarda Straussa. 
Prečo ste si zvolili tento repertoár? 
Strauss svoj posledný opus komponoval 
v roku môjho narodenia. Možno práve pre
to mám k nemu veľmi špecifický a osobný 
vzťah. Ale ladilo to i v rámci celkovej dra
maturgie koncertu. 

• 

r Vyhovovala vám komorná forma návratu? 
Na túto tému som mala viacero telefonátov 
- prečo nie galakoncert s vel"kou reklamou? 
Spievala som tu naozaj po dlhých rokoch, 
tuším po tridsiatich, ak nerátam koncert 
pre uzavretú spoločnosť pred dvomi rokmi. 
Takže som od môjho kamaráta a spolužia
ka, riaditel"a Slovenskej filharmónie Mariana 
Lapšanského privítala ponuku účinkovať na 
abonentnom koncerte, kam prídu ozajstní 
milovníci. V zrelom veku už množstvo mojich 
kolegov nespieva. Bola som v napätí, ako to 
celé dopadne a ako ma obecenstvo a kritika 
ohodnotia. o už vo filharmonickom orches
tri ma privítala kopa spolužiakov a ja som bola 
šťastná, že ma tak krásne prijali a mohla som 
byť opäť medzi nimi. Bol to nádherný návrat 
do Bratislavy. _j 

GABRIELA BEŇAČKOVÁ (1947) sa venuje opernej, koncertnej a piesňovej tvorbe. arodila sa v Bratislave, tu absolvovala štúdium operného 
spevu na VSMU. V rokoch 1970-1981 pôsobila ako sólistka opery pražského Národného divadla. Bola stálym hosťom najväčších operných 
a koncertných scén: Viedeň, Mníchov, Stuttgart, Hamburg, Bonn, milánska La Scala, Parma, Rím, Amsterdam, moskovské Veľké divadlo, 
Barcelona, Madrid, Buenos Aires, newyorská Metropolitná opera ... Významne sa podieľala na preslávení českej opernej tvorby - Janáčka, 

Dvoráka a Smetanu - vo svete. Spievala pod vedením vynikajúcich dirigentov: Leonarda Bernsteina, Georga Soltiho, Claudia Abbada, 
Zubina Mehtu, Charlesa Mackerrasa, Václava Neumanna ... Ca stými partnermi na svetových scénach jej boli slávni tenoristi , popri iných 
Placido Domingo či Luciano Pavarotti. Za svoju umeleckú činnosť získala Gabriela Beňačková niekol'ko prestížnych cien: v Paríži cenu 
Artura Toscaniniho, Zlatú medailu Giuseppe Verdiho v Taliansku. Za predvedenie piesňového recitálu českej tvorby bola nominovaná na 
Grammy. Je nositel"kou prestížneho rakúskeho titulu "Kammersängerin". 
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Vystúpenie na Stredoeurópskom festivale 
koncertného umenia v Žiline v roku 2000 
možno považovať za váš oficiálny vstup do 
slovenského koncertného života ... 
Predchádzali mu vystúpenia, študentské kon
certy, súťaže a spolupráca s SKO Žilina, ktorý 
poskytuje príležitosti mladým umelcom. Stu
doval som na žilinskom Konzervatóriu, cesta 
k orchestru nebola až taká ďaleká. Coskoro 
som získal "domovské právo". Pre začínajúce
ho interpreta to bola neocen iteľná príležitosť. 

Vaša cesta ku klavíru ... 
V rodine sa hudba pestovala, no nie profe
sionálne. Nikdy som nemal pocit "zázračného 
dieťaťa", na ktorom si rodičia kompenzujú 
nenaplnené ambície. Nebol som ani nútený 
k nekonečným hodinám pri nástroji. Príbuzní 
vedeli, že mám talent, no netrvali na tom, aby 
som ho nevyhnutne rozvíjal. Rozhodnutie pri
šlo až pri výbere strednej školy. Mama nebola 
príliš naklonená konzervatóriu, tvrdila, že by 
som mal vyštudovať "normálnu" školu ... 

Začínali ste v Žiline u pani Švárnej. Vytipoval si 
vás profesor Lapšanský už vtedy ako nádejného 
študenta? 
S profesorom Lapšanským spolupracujem od 
trinástich rokov. Chodil som k nemu na Medziná
rodné interpretačné kurzy v Piešťanoch, od stred
nej školy aj na konzultácie. Po štvrtom ročníku 
som odišiel do jeho triedy na pražskej AM U. 

Prečo ste zvolili Prahu, nie Bratislavu? 
Dodnes vlastne ani neviem, profesor Lap
šanský viac odporúčal Prahu. Vzhľadom na 
hudobný život som predpokladal, že si tam 
nájdem viac možností na uplatnenie. Dnes 
vidím, že Bratislava by bola výhodnejšia. 
Pražské agentúry sú nedôverčivé a neakcep
tujú ľahko cudzích umelcov. 

Akým pedagógom je profesor Lapšanský? 
Profesor Lapšanský je vel'ký praktik. Žiakom 
ponecháva voľnosť, nemá tendenciu trvať na 
zbytočných detailoch. "Nerozbíja" študentom 
koncepciu skladby. Vyučuje názorne, skladbu 
prehrá, a tak nenásilne prezentuje svoj názor. 
Neplytvá slovami, v skratke dokáže povedať 
veľmi vel'a podstatného. Vie však včas a taktne 
zakročiť, keď si študent myslí, že v interpretá
cii objavil niečo "originálne" ... 

Absolvovali ste kurzy u rôznych pedagógov ... 
Na piešťanskych kurzoch som mal šťastie na 
L. Bermana,jeho manželku V. Bermanovú, 
E. Indjica ... V Prahe som pracoval pod reno
movanými pedagógmi akoM. Gambarian, 
E. Pridonoff, R. Roux, vel'mi vel'a mi dali aj 

International Music Session v Bergene. Chodí tu svetová 
špička, vybran i účastníci majú možnosť absolvovať turné New 
Masters on Tour a účinkovať vo významných sálach po celej 
Európe. V koncertnej sezóne 2007/2008 sa to týka aj mňa. 

Chápete súťaže ako povinnú daň alebo vám vyhovujú? 
Súťaže nemám rád, nedokážem sa dostatočne uvoľniť. iektoré 
preferujú bezchybnú interpretáciu, zatial' čo ostatné interpretačné 
parametre ostávajú v druhom pláne, čím podporujú a produkujú 
"vydretých" hráčov bez názoru a fantázie. Vera záleží od zloženia 
jury. Takáto súťaž príliš neposunie, no obohatí o skúsenosti. Ak 
chce dnes interpret uspieť, účasť- najlepšie prvú cenu z vell<ej 
medzinárodnej súťaže-však nutne potrebuje. 

Minulý rok vyšlo CD RNA tria 
(Rosík, Nouzovský, Arendá
rik). Ide o stabilný súbor? 
Začali sme hrávať pred niekoľ
kými rokmi na AMU. Teraz 
sme však spoluprácu prerušili, 
pretože Alexej Rosí k študuje 
v Helsinkách. Stretávame sa 
len sporadicky. Ku komornej 
hudbe mám blízko, rád by 
som sa k nej vracal. Veľmi 
inšpirujúcim je pre mňa skvelý 
violončelista Petr Nouzovský. 

Váš doterajší repertoár nie je 
zameraný na určité obdobie či 
skladatel'a. Mali ste etapy, keď 
ste viac inklinovali k istým 
hudobným typom? 
Mal som také obdobia, čo 
súviselo aj so súťažami. 
Po Chopinovi nasledovala 
etapa štúdia Beethovena, 
Brahmsa ... Popri Bachovi 
by som ich označil za svojich 
hudobných favoritov. Môj re
pertoár sa stále vyvíja,je ešte 
vera bielych miest... Snažím sa 
ich postupne mapovať. 

Súčasná hudba? 
Práve cvičím skladby niekol"
kých českých autorov, ktoré 
budem hrať v rámci Pražských 
komorných dní. Vyjadrovanie 
súčasných autorov je indivi
dualizované, každý sa uberá 
svojou cestou. Ak by som 
mal vybrať jedného, ktorý mi 
imponuje, bez rozmýšľania 
poviem- Ilja Zeljenka. 

Ste v štádiu, kedy musíte 
uvažovať o umeleckej budúc
nosti. Máte aj pedagogické 
ambície? 
Nevylučujem to, no myslím, 
že pedagogický talent nemám. 
Blízku budúcnosť vidím v kon
certovaní. Uvedomujem si, že 
sa nachádzam iba na začiatku. 
Viem tiež, že nemám manažér
ske schopnosti, ako niektorí 
kolegovia, ktorí sa vedia pre
sadiť. Budem hľadať dobrého 
manažéra. Chcem vel'a hrať, 
budovať repertoár a vyhľadávať 
príležitosti. .. 

Pripravila Lýdia DOHNALOVÁ 
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TÉMA 

Hudba z Pyramídy 
Andrea SEREČINOVÁ 

V januári presviedčal verejnoprávny rozhlas v odvážnom slogane o tom, že obráti 
"pyramídu", ktorá stojí na hlave. Február je už mesiacom spustenia dlho ohlasova
ných programových zmien... Budú zmeny v Slovenskom rozhlase naozaj také radi
kálne? A čo prinesú hudbe, ktorá je od vzniku rozhlasového vysielania jedným z jeho 
najdôležitejších pilierov? 

BEZ HUDBY SA TO NEDÁ 

Hudba stála na počiatku rozhlasového vysie
lania- jej masové šírenie akoby bolo jedným 
z hlavných dôvodov vzniku nového komuni
kačného média. Míl'nikmi vývoja rozhlaso
vého vysielania boli často prenosy operných 
predstavení či koncerty. Hudba bola nielen 
vhodným doplnkom slova, samostatným 
programotvorným prvkom ale aj reprezenta
tívnym výstupom a vhodným prostriedkom 
na demonštráciu nových vysielacích techno
lóg ií. Vel'mi rýchlo sa však ukázalo, že nielen 
rozhlas potrebuje hudbu, ale že to platí aj 
naopak. Rozhlasové stanice sa stali úžasným 
popularizátorom dovtedy exkluzívnych hu
dobných žánrov. Operu či symfonický koncert 
dokázali distribuovať z kultúrnych centier do 
tých najodl'ahlejších končín. Rozhlas sa stal 
"najväčšou koncertnou sieňou sveta" ... 

Vlastné hudobné telesá začali rozhlasové 
stanice budovať najprv z pragmatických dô
vodov- v začiatkoch nahrávacieho priemyslu 
nebolo dosť nahrávok pre potreby vysielania, 
a tak bolo výhodné vyrábať hudbu z vlastných 
"zdrojov". Z rozhlasových symfonických or
chestrov sa však postupne stali pr-estížne te
lesá, kvalitou konkurujúce tradičným filhar
móniám či orchestrom v operných domoch. 
Po celom svete vznikali pre potreby rozhlaso
vého vysielania zbory, telesá, interpretujúce 
folklór v rôznych podobách, ale aj big bandy. 
Státne či verejnoprávne rozhlasy sa stali kul
túrnymi inštitúciami s vlastnými špičkovými 
hudobnými telesami, s koncertnými sálami, 
abonentnými cyklami a praxou objednávania 
skladieb súčasných autorov. Koncertná pre
vádzka, kvalitné telesá či hodnotný hudobný 
archív vyústili nielen do pocitu profesionál
nej hrdosti a le aj kultúrnej zodpovednosti za 
vytvorené hodnoty. Zdá sa, že práve ten pre
važuje v posledných rokoch v diskusiách, keď 
sa z času na čas otvorí otázka, či nie je zbytoč-
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ným luxusom udržiavať rozhlasové hudobné 
telesá v dobe všeobecnej dostupnosti a neko
nečnej ponuky hudby nahratej na hudobných 
nosičoch. 

OD RADIOJOURNALU K RÁDIU DEVÍN 

Na Slovensku sa začalo s verejným rozhlaso
vým vysielaním v 20. rokoch minulého sto
ročia. Pre slovenský hudobný život mal vznik 
vtedajšieho Radiojournalu kľúčový význam, 
na jeho pôde totiž roku 1929 vznikol rozhla
sový orchester, z ktorého sa -ešte pred vzni
kom Slovenskej filharmónie - vyprofi lovalo 
v Bratislave profesionálne symfonické teleso 
s verejnými koncertmi. S históriou hudob
ného vysielania i rozhlasového orchestra sa 
spojili tri kľúčové osobnosti slovenskej hudby: 
Alexander Moyzes, Ľ.udovít Rajter a Ladislav 
Slovák. 

Rok 1926 bol nielen začiatkom vysielania 
Radiojournalu, prvej firemnej značky v pre
histórii dnešného Slovenského rozhlasu, ale 
aj prvého prenosu operného predstavenia 
-v éteri zneli tóny Verdiho Traviaty zo Sloven
ského národného divadla. 

Umelecké žánre, vážna hudbačijazz-toje 
dnes výsada zväčša špeciálne vyprofilovaných 
hudobných či umeleckých rozhlasových ka
nálov - u nás Rádia Devín. Rozhlasový okruh 
pre náročného poslucháča vznikol v bývalom 
Ceskoslovensku už roku 1962 pod názvo111 
Ceskoslovensko ll, neskôr sa profiloval do tzv. 
III. programu a dnešného Rádia Devín. 

Dnes je Rádio Devín kultúrnym kanálom 
v pravom zmysle slova- ponúka dramaturgic
ký mix spravodajstva, aktuálnej i umeleckej 
publicistiky, náročné rozhlasové žánre a for
my a prezentuje prakticky všetky umelecké 
druhy - od výtvarného umenia cez literatúru, 
divadlo a samozrejme v podstatnej miere hud
bu, žánrovo síce diferencovanú, no s najväč
ším dôrazom na tzv. klasickú hudbu. 

HUDBA PRE NÁROČNÉHO POSLUCHÁČA 

Hudba je síce dôležitou a neoddeliteľnou súčas
ťou celého vysielania Slovenského rozhlasu, pre 
potreby tohto článku však postačí, ak zaostríme 
na Rádio Devín, ktoré sa špecializuje na výrazné 
pre--.-;entovanie klasickej hudby, jazzu a menšino
vých žánrov. Poradie vymenovaných žánrov zá
roveň hierarchicky zohladňuje ich percentuálny 
podiel vo vysielaní - najčastejšie znie klasická 
hudba. Hudba ako hlavná téma zaznieva buď 
v "čistej" podobe formou akýchsi rozhlasových 
"koncertov" (využíva sa archív SRo ako aj vý
mena v rámci Európskej vysielacej únie- EBU), 
alebo prostredníctvom publicistických relácií 
a umeleckých pásiem, ktoré predpokladajú rôz
nu mieru poslucháčovho záujmu či profesijnej 
angažovanosti. 

Práve identifikácia cieľovej skupiny vyznieva 
v prípade hudobných programov problematicky 
(to je však častý problém aj verejnoprávnych te
levízií). Hlásatelia informujú o názve skladby, jej 
autorovi, tónine a opusovom čísle, poslucháč sa 
dozvie aj meno interpreta, nezaznie však infor
mácia o čase vzniku nahrávky či jej pôvode. Sto 
rokov nahrávacieho priemyslu - to je sto rokov 
vývoja interpretácie, ale aj svedectvo o vývoji in
terpretov ako umeleckých individualít. Ak znie 
nahrávka súboru starej hudby, je pre posluchá
ča relevantné, či vznikla v 60. alebo v 90. rokoch 
20. storočia. Ak nevieme, kedy bola nahrávka 
realizovaná, nevieme, či ju interpret nahral ako 
začínajúci talentovaný hudobník, alebo ako zrelá 
osobnosť. To zaujíma nielen odborníka, a le i fa
núšika a záležať na tom bude aj interpretovi. Inak 
bude totiž vnímaná alebo hodnotená nahrávka 
lO-ročného huslistu-zázračného dieťaťa a inak 
záznam tridsiatnika ... Problematické býva aj dra
maturgické uchopenie často vel'mi zaujímavých 
tém - ak ide jednoznačne o reláciu pre profesio
nálov, je intenzita ponoru do problematiky jasná, 
otáznejšie je to už v prípade programov, ktoré sa 
snažia pôsobiť osvetovo a popularizačne. Prí-
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klad: ak je témou Bachova klávesová tvorba, 
bude aj laickému fanúšikovi chýbať informácia, 
ktoré konkrétne diela znejú -v opačnom prípade 
hudba, ktorá mala byť hlavnou témou, nakoniec 
len príjemne "ozvučí" zaujímavý komentár. A to 
už je mierne povedané škoda ... Súvisiacim prob
lémom je aj práca s hudobnými plochami v iných, • 
než hudobných reláciách - často sa objavujú 
nezmyselné strihy, "ozvučovanie" buď s proble
matickými súvislosťami, alebo bez nich. Stereo
typne sa pre tieto účely využíva obmedzený balík 
archívnych nahrávok, pôsobiaci neaktuálne, čas
to dobovo gýčovo. 

Treba však uznať, že vera programov o hud
be je prezentovaných s vel'kou dávkou vkusu, 
profesionalizmu a osobnej zaangažovanosti 
"rozhlasákov". Dojem z vydarených projektov 
ale často pokazí kontext, v ktorom sa objavia 
-problematické zvučky a pred ely a najmä absen
cia spoločnej identity relácií, prejavu hlásaterov 
a moderátorov, jednoducho to, čo vytvára "štýl" 
či imidž rádia. Inak povedané - Devín ponúka 
vera zaujímavých, hodnotných informácií v tro
chu zanedbanom obale. 

REVOLÚCIA Čl EVOLÚCIA? 

Minulý rok sa stala novou riaditel'kou Sloven
ského rozhlasu Miloslava Zemková. Vo svojom 
Projekte riadenia a rozvoja pre roky 2006-2010 
charakterizuje Rádio Revín ako elitné rádio 
so stabilnou, ale veľmi nízkou poslucháčskou 
základňou, plniace verejnoprávnu funkciu. 
Navrhuje sústrediť sa najmä na kvalitu a zlep
šenie frekvenčného pokrytia. Nielen východis
kový materiál novej riaditell<y naznačuje skôr 
pozvorné zmeny, než prudký obrat v koncepcii 
Rádia Devín. "Pokiaľ ide o zmeny, som skôr zá-

~~~-~~--~--·~ íttii!IIIJ.Jii-SOSR? 
zvw.:J*et verejných 
lúčljfdt trilástlch na 

aspoň premiérové Uvidí
me, čí bude záujem o reprfzy. V lddúcel sezóne 
by sme chceli rozbehnúf aj aboneiltný systém 
predaja lístkov. Na koncertoch dáme väčšiu šan
cu mladým slovenským hudobníkom, napokon 
uf v tejto sezóne vystúpia len slovenskf umelci. 

AM llllllliaie zmeny pocftia lll*bníci v or
claslrl? 
Vytvorí,. sdllsllcké prOežitosti aj pre čle
ll(W or-..., Tie zohradňujú nové pozfcíe 
v orclliilllll miesta ~ll sólo-hráčov, 
systltnto _, fllpfruja prax v západných or
chestrociL Ctenlw an:hestra budeme motlvovat 
k zaklacfanU komorných telies, ponúkneme im 
koncertné prfletilosti. Pracujeme už na projekte 
komorného ansámblu, ktorj by sa venoval sú
časnej lludbe. 

stancom evolúcie, než revolúcie. To, čo funguje, 
nie je dôvod meniť, " hovorí riaditel' Rádia Devín 
Silvester Lavrík a dodáva: "Výraznou zmenou 
bude prezentácia programov formou prúdového, 
resp. blokového vysielania, teda v dlhších kompo
novaných celkoch, ktoré zastreší jeden moderátor 
- akýsi hostiteľ, prepájajúci hudbu so slovom 
i jednotlivé relácie navzájom. Moderátor bude 
zároveň dôležitým nositeľom celkovej atmosféry 
konkrétneho bloku. Jednou z dôležitých výhod 
tohto typu vysielania je možnosť okamžitej spät
nej väzby, keďže moderátorské vstupy budú živé 
a kontaktné." Spustenie prúdového vysielania 
je určite sympatickým krokom - zoslabí sa 
pocit izolovanosti rôznorodých relácií a posil
nia sa kontexty, ale aj vnímanie identity rádia, 
ktorú budú do vel'kej miery stelesňovať mode
rátorské osobnosti. Prepracuje sa aj celkový 
dizajn zvučiek, predelov či upútaviek: "Všetky 
komponenty musifl mať jeden štýl. Hudobným 
základom zvukovej identifikácie Rádia Devín 
bude motív z jednej z kultových skladieb Mariána 
Va~gu, "hovorí Silvester Lavrík. 

V záujme nového vedenia je aj zvýšenie 
počúvanosti Rádia Devín, aj keď to v prípade 
verejnoprávneho kultúrneho kanálu nie je také 
dôležité. S. Lavrík: "Nikdy nebudeme masovým 
rádiom, no určite by sme chceli aspoň mierne 
zvýšiť našu počúvanosť, a to optimalizáciou 
technických parametrov vysielania, poslucháč
sky pri ťažlivou programovou skladbou ako aj se
baprezentáciou mimo nášho vysielania. Naším 
cieľom, ktorý korešponduje s medzinárodným 
štandardom, sú 3 percentá." Pod ra Tomáša 
Boroša, tím lídra redaktorov Centra hudby, 
sa Rádio Devín v počúvanosti udržiava v rám
ci partnerských staníc EBU na popredných 
priečkach: " Na základe vlastných medzinárod-

To sa dlk zrejme týka lllirávok pre potreby 
vysillllla ... 
Sll'llozretne, prelože l<onaf.nt nahrávky zohrad
~ objld1ávku klienta. Ale aj v systéme štúdiové
oo lllhtlanía by sme chceli ZV9§ftlak na koncen
tráciu orchestra poCas výlou. Dnes sa totiž veäl 
poleiTiky o autenllc:IIJstl nftávky, ktrQ vznikla na 
mldade stoviek stJilov ... Takže našou ambfciou je 
I1IRlMne po väčaích úsekoch. 

Mf je polia ......... SOSR pre potreby 
rodll11011611o lfllllllll .,.a jallollranačným 
llllrivlcín lk1lltill? 
V minulom roku sme nahrali asl1000 minút IIJdby, 
z toho asi 280 minútvmiklo pre potreby naäich re-

I Tf~MA 

ných kontaktov viem, že napr. Rakúšania nám 
našu počúvanosť veľmi závidia, na druhej strane 
na počúvanosť klasickej hudby sa ťažko apliku
jú tradičné percentá. Niekedy nám totiž vyjde 
nula, nula celá päť, no treba si uvedomiť, že to 
môže znamenať S, 10, alebo až 15 tisíc ľudí, čo je 
bezkonkurenčný počet poslucháčov v porovnaní 
s ktoroukoľvek koncertnou sálou na Slovensku." 

V duchu deklarovanej "evolúcie" zostane 
v novej programovej štruktúre viacero osvedče
ných formátov i relácií, napr. Ars musica, Stret
nutie nad partitúrou, Dialógy s hudbou či Hudba 
a mýtus. Posilnia alternatívne žánre - "svoje" 
relácie budú mať hudobníci Dano Salontay či 
Oskar Rózsa a v ponuke pribudne ako novinka 
folklór. Novým projektom bude relácia Zvonko
hra pre detského poslucháča. Tvorcami nových 
relácií budú aj viacerí spolupracovníci Hudob
ného života - operní recenzenti Pavel Unger 
a Michaela Mojžišová, či publicistka Lýdia Do
hnalová. Pomer zastúpených žánrov zostane 
zachovaný v prospech klasiky. Zaujímavo sa 
však zvýši celkový podiel hudby oproti hovore
nému slovu - hudba bude tvoriť až 80 percent 
vysielacieho času Rádia Devín. 

OHROZENÉ A CHRÁNENÉ DRUHY 

Pri pohľade na zúfalé pokusy so smerova
ním a hľadaním verejnoprávneho poslania 
S lovenskej televízie v posledných rokoch, na 
útlm výroby a vysielania umeleckých, a teda 
aj hudobných televíznych programov, je Rá
dio Devín malým zázrakom. euspokojme sa 
však len s existenciou tohto "chráneného dru
hu", želajme a nárokujme si aj jeho kultivova
nie. Nie kvôli evolúcii , ale pre pôžitok z hudby 
a radosť z poznania. _j 

venclu typicky 1Mmiííri"~IÚII'11·& 
ktoré bofi sice no často sa 
nevyu2ívali adresne v IJiqspliJc:h orchestra. 

Znamená to, ža orchester prflloa tllllných kD_..,... .... ~ 
Myslfm, že nie adekvátne. Kúpili sa síce neja
ké nástroje, no principiálne sa vefký problém 
absencie kvalitných nástRJfov najmä v dycho
vých sekciách nevyriell Chýbajú nám kva
litné lesné rohy, klarilety, niektoré biele ná
stroje. Dnes nie sme bez po2lčiavanla schopnr 
hraf Slleasné skladby, ktoré vyuflva)ll väčšiu 
batériu blcfch nástrojov. Chcel by som, aby sa 
vytvoril fond, do ktorého by plynuli prostrted
ky na kllpu njstrojov. 

Nové frekvencie, na ktorých vysiela Rádio Oevin (v MHz): 
Banská Bystrica: 102,0; Banská Sti~vnica: 102,6; Bardejov: 88,8; Borský Mikuláš:.95,6; Bratislava: 104,4; Modrý KamM: 103,1; Námestovo: 88,7; Nové Zámky: 94,6; Poprad: 96,9; Rožňava: 90,0; 
Smna: 102,2; St.lubovňa: 96,1; Sturovo: 106,2; Trebišov: 106,7; Trenčln : 97,8; Ž1hna: 97,2; Zvolen: 99,8 
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• o istom časovom odstupe, pri 
kapitulácii množstva zážitkov, 
toré sa mi podarilo uložiť do pa
mäti, žasnem nad tým, čo všetko 
som mal príležitosť po dlhom 

čase, resp. po prvýkrát a možno i naposledy 
v živote, vid ieť a počuť. Spomínam na množ
stvo historických faktov á encyklopedických 
údajov, ktoré sa mi v priebehu iba niekoľkých 
dní (!) "zhmotnili" pred očami a ušami, nad 
vecami, ktoré som sa dozvedel a súvislosťa
mi, ktoré som pochopil... Aj keď dramaturgia 
festivalu Epoché vznikala v spolupráci s inter
pretmi a telesami (bola preto čiastočne deter
minovaná ich ponukou, záujmami a časovými 
možnosťami), hlavný iniciátor a koordinátor 

Použité fotografie sú z pripravovanej publikácie Hudobného centra k Roku slovenskej hudby 2006. 

festivalu Vladimír Godár (zároveň autor roz
siahleho bulletinu, majúceho miestami cha
rakter fascinujúcich dejín hudby, ktoré by stáli 
za oficiálne dokončenie a samostatné publiko
vanie), ponúkol návštevníkom koncertov ta~ 
komplexný a kvantitatívne i kvalitatívne boha
tý prierez hudobnou históriou Slovenska, aký 
u nás doteraz ešte nebol realizovaný. 

Festival prekročil nielen hranice tradične 
vymedzené priestorom žijúcich členov Spolku 
slovenských skladateľov či ďalších komunít 
domácich tvorcov, ale presiahol aj stále citlivé 
"nacionálne obmedzenia" našej kultúrnej his
tórie. Verejnosti pripomenul nielen mená a die
la autorov svetového významu, ktorých životné 
osudy boli nejakým spôsobom späté s územ im 

Slovenska (Johann Nepomuk Hummel, Franz 
Schmidt, Ernô Dohnányi, Béla Bartók), 
ale napríklad aj bežne nedostupný hudobný 
odkaz cudzích (a u nás vlastne prakticky ne
známych) európskych autorov, ktorí mali bez
prostredný vplyv na podobu hudobnej kultúry 
na našom ·území v období renesancie a raného 
baroka (Adam Jarz~bski, Hans Judenkiinig, 
Valentín Bakfark, Sebastian Ochsenkuhn). 
Mimoriadnou bola tiež šanca vypočuť si 
množstvo kompozícií, tvoriacich súčasť "zla
tého fondu" slovenskej hudby 20. storočia: 

napríklad Suchoňovu Baladickú a Cikkerovu 
Slovenskú suitu, Ferenczyho Hudbu pre štyri 
sldčikové ndstroje, Zeljenkovu Symfóniu č. 2 
in C, Burlasov Planctus, Grešákove Améby, 

hudobny 2ivot 



Videné zblízka nad jazerom Ivana Paríka, 
Hatríkovu Ponorenú hudbu alebo Musicu do
lorosu Iris Szeghy, Gloriu Daniela Mateja, 
Winterquartett Petra Martinčeka, Zagarovu 
Apokalypsu podf'a Jána, či "klasiku" detskej 
a inštruktívnej klavírnej tvorby, medzi ktorú 
určite patrí Suchoňov cyklus Preletel sokol, • 
Hatríkova Krajina šťastného princa, Cikkerove 
čo mi deti rozprávali a Kardošove Bagately). 
Okrem nich tu bola aj šanca spoznať a uvedo
miť si pozoruhodnú kvalitu pomerne nezná
mych, resp. stále nedocenených a málo uvádza
ných skladieb, akými sú napríklad Sonatína pre 
11 nástrojov Alexandra Albrechta, Klavírne 
trio Jozefa Kresánka, 2. sláčikové kvarteto 
a Husľový koncert Dezidera Kardoša, Sonatina 
giocosa Alexandra Moyzesa, či zrelé, neoby
čajne pôsobivé opusy, ktoré v posledných ro
koch svojej životnej i umeleckej dráhy vytvo
rili Tadeáš Salva (Slovenské concerto grosso č. 
1), Ludovít Rajter (lmpressioni rapsodiche) a 
Ivan Hrušovský (Klavírne trio " In memoriam 
J. S. Bach AD 2000'). Svoj priestor dostali, 
samozrejme, aj dnes už rovnako klasické diela, 
prinášajúce do slovenskej hudby svojho času 
mimoriadne progresívne (a len vel'mi ťažko 
akceptované) techniky postwebernovského se
rializmu (Peter Kolman: Partecipazioni, Juraj 
Pospíšil: Trojveršia), prejavy hudby grafickej 
a priestorovej (Ladislav Kupkovič: Osemhran 
samoty, nudy a strachu, Skica) či postupy tzv. 

riadenej aleatoriky (Jozef Sixta: Noneto), ako 
aj ukážky toho, ako podnety západnej avant
gardy zúžitkovali resp. ďalej tvorivo rozvinuli 
ďalší domáci skladatelia (Ladislav Burlas, 
Juraj Beneš, Vladimír Bokes, z mladších au
torov čiastočne aj Marián Lejava alebo Zoltán 
Bognár a. i.). 

Z tvorcov elektroakustickej hudby si no
vým dielom Motus vivendi z cyklu Spektrá ll 
- napriek odstupu troch desaťročí , ktoré uply
nuli od vzniku legendárnej ,jednotky"- pevnú 
pozíciu na špičke žánru tak v domácom, ako 
minimálne v európskom kontexte obhájil je
den z tunajších priekopníkov elektroakustiky 
Miroslav Bázlik. Pozoruhodné spojenia elek
troakustického média so zvukom tradičných 

hudobných nástrojov priniesli aj kompozície 
Róberta Rudolfa, Martina Burlasa či Ivana 
Buffu. Mimoriadne frekventovaným medzi 
slovenskými skladatel'mi sa tiež ukázal synte
tizujúci prístup k najrozmanitejším hudobným 
podnetom a tradičným i moderným kompozič
ným technikám. V nesmierne kultivovanej po
dobe sa objavil napríklad v komorných dielach 
Dušana Martinčeka, Jozefa Malovca, Ivana 
Hrušovského, Jozefa Kolkovíča či Róberta 
Gašparíka, zaujal však aj v mahlerovsky mo
numentálnej partitúre Trojkoncertu Petra 
Breinera a pobavil v (tradične mierne "uJete
nej") kolážovitej kantáte Norberta Bodnára. 

Svojich prívržencov medzi domácimi au
tormi si však evidentne našla aj estetika mi
nimal music a idea tzv. novej jednoduchosti, 
resp. tzv. novej duchovnosti. Prvú bolo výraz
ne cítiť najmä v hravých Melódiach Mareka 
Piačeka, druhou boli zase zvukovo nesmier
ne farebné a výrazovo sugestívne kompozície 
Petra Machajdíka, Pavla Malovca či Egona 
Kráka. Sympatickou snahou o dokonalé zvlád
nutie "remesla" a zároveň presvedčivé vyváže
nie racionálneho a expresívneho prístupu ku 
komponovaniu sa napokon vyznačovala tvor
ba predstavitel'ov najmladšej domácej skla
datel'skej generácie. Aj keď z vel'kého množ
stva autorov dostali v rámci Epoché priestor 
iba siedmi (Z. Bognár, Peter Groll, Lucia 
Koňakovská, Lubica Salamon-Čekovská, 

Adrian Demoč, Matej Haász), rozhodne to 
nebola zlá prezentácia tvorivého potenciálu 
budúcej slovenskej hudby. 

Rovnako silnými zážitkami ako tie, ktoré 
prinieslo poslucháčovi putovanie po cestách 
a cestičkách hudby 20. storočia, boli aj výlety 
do našej vzdialenejšej hudobnej minulosti. 
Hoci pojmy ako Vietorisova tabulatúra alebo 
Pestrý zborník Ievočský či mená Daniel Speer, 
Samuel Capricornus, Anton Zimmermann 
alebo Juraj Družecký nie sú v našom kultúr
nom prostredí celkom neznáme, stále sa za 
nimi ukrýva hudba, ktorá nás dokáže prekva
piť, ohromiť svojou sviežosťou, nápaditosťou, 

pôvabom a atmosférou. Nedá sa nespome
núť aspoň jeden príklad: druhá časť z pred 
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približne dvomi desaťročiami pooprášeného 
Zimmermannovho Čembalového koncertu 
D dur. Táto skladba by vďaka skvostnej meló
dii a "rokokovému šarmu" mohla smelo stáť 
po boku ovel'a známejším "evergreenom" kla
sickej hudby Zimmermannových súčasníkov. 

S podobným údivom ako nad hudbou vyme
novaných autorov musel vnímavý poslucháč 
zdvihnúť obočie aj pri niektorých lutnových 
skladbách verejnosti prakticky neznámeho bra
tislavského rodáka Hansa Neusidlera, dvoch 
brilantných duchovných áriách zatial' stále 
takmer anonymného regenschoriho Johanna 
Liningera, či pôsobivom, široko koncipovanom 
Miserere iba pred pár desaťročiami objaveného 
Františka Xavera Budinského. 

Vrcholnými dramaturgickými počinmi fes
tivalu Epoché boli z hľadiska prízvukovaného 
zámeru znovuobjavenia resp. pripomenutia 
si skutočných historických hodnôt uvedenia 
skladieb Josepha Kaspara Mertza, J. L. Bellu, 
F. Schmidta a E. Dohnányiho. Hoci je dnes 
u nás skladateľ, pedagóg a koncertný virtuóz 
Mertz známy viac-menej len úzkemu okru
hu interpretov a priaznivcov gitarovej hudby, 
ide o osobnosť, ktorá patrila v l. polovici 19. 
storočia k najvyššej hudobnej elite Viedne 
a bola známa v celej Európe. Približne hodi
nový program, ktorý ponúkli publiku gitaristi 
Martin a Radka Krajčovci, bol teda nielen po
tvrdením ich vysokých interpretačných kvalít, 

ale zároveň vzrušujúcou prezentáciou hudby, 
predstavujúcej z hl'adiska štýlovej brilantnosti 
plnohodnotnú paralelu najlepšej klavírnej tvor
by J. N. Hummela či C. M. Webera, resp. hud
by, ktorá je príležitostne zručným a vkusným 
reflektovaním "uhorských" l'udových motívov 
absolútne porovnateľná s vel'mi príbuznými, no 
ovel'a populárnejšími folklórnymi štylizáciami 
F. Liszta či J. Brahmsa. 

Výnimočnou udalosťou bolo aj uvedenie 
siedmich doteraz neznámych duchovných kom
pozícií Jána Levoslava Bellu v podani Zboru 
a Symfonického orchestra bratislavského 
Konzervatória (v spolupráci s vysokoškolským 
speváckym zborom Technik). Nielen preto, že 
išlo o "symbolické stretnutie" zakladatel'a slo- > 
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> venskej národnej hudby s jej najmladšími (už 
takmer) profesionálnymi interpretmi, ale aj 
preto, že všetky uvedené diela (štyri pochádza
júce zo skladateľovho "kremnického" obdobia, 
tri z obdobia "sibiňského") boli slovenskými 
premiérami. Skladby Te Deum,Ave Maria a Ne
deľná omša č. 9, ktoré sa zachovali iba v skicách 
či v neúplnej alebo defektnej podobe, ~hli od
znieť iba zásluhou citlivej rekonštrukcfe zanie
teným bellovským bádateľom V. GodQrom. 

Donedávna vo svete ešte dokonale zabud
nutý Franz Schmidt, ktorého rodinné korene 
siahajú na územie dnešného Slovenska a ktorý 
mal napriek svojmu pôsobeniu vo Viedni po 
celý život mimoriadne blízky vzťah k Bratislave 
Ueho otec pochádzal práve odtiaľto, Schmidt 
tu študoval na Maďarskom kráľovskom kato
líckom gymnáziu, rád v bývalom Prešporku 
koncertoval a udržiaval kontakty s množstvom 
svojich tunajších priateľov a žiakov, vrátane 
Ľ.. Rajtera), je našťastie skladateľom, ktorého 
tvorba zažíva všeobecnú renesanciu. Súčasník 
Arnolda Schônberga, ktorého odvážne ume
lecké výboje "otca viedenskej avantgardy" cel
kom zatienili, je dnes považovaný za popred
ného predstaviteľa tzv. konzervatívneho no
voromantizmu a jeho monumentálne Kvinteto 
B dur pre klarinet, husle, violu, violončelo a kla
vír, uvedené na Epoché súborom Opera ape rta 
predstavuje nádhernú ukážku jednej z alterna
tívnych ciest, ktorou sa európska hudba v čase 

vzniku dodekafónie uberala, a ktorá je dodnes 
z historického hľadiska stále značne nedocene
ná a neprebádaná. 

Nálepku istého "eklekticizmu" by 
ortodoxní stúpenci modernizmu mohli 
dať aj Klavírnemu kvintetu č. 2 es mol Ernô 
Dohnányiho, ktoré zaznelo v dokonalej in
terpretácii Moyzesovho kvarteta a Daniely 
Varínskej,Akjevšak Dohnányiho hudba, ktorý 
bol v Bratislave Schmidtovým o tri roky mlad
ším spolužiakom, vychádzajúca z brahmsov
ského i lisztovského vzoru (označovaná ako 
"klasicizujúci secesný novoromantizmus") ešte 
i dnes chápaná ako čosi spiatočnícke, a preto 
snáď umelecky menej hodnotné či presvedčivé, 
celkom pokojne ju môžeme odhodiť na "smetis
ko hudobných dejín". Ale pozor: mala by potom 
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dopadnúť hneď vedľa Rachmaninova, Elgara 
či Saint-Saensa ... Dohnányije zároveň mode
lovým typom sk ladateľa, ktorého do zabudnu
tia odsúdil nielen ďalší hudobný vývoj, ale aj 
ťažké politické otrasy, ktoré zasiahli Európu 
v uplynulom storočí. Jeho život a dielo sa stali 
na základe falošných obvinení z kolaborácie 
s fašizmom v tzv. "východnom bloku" na dlhé 
desaťročia absolútnym tabu, a toto ticho okolo 
jeho osoby platilo aj u nás. Napriek tomu, že 
popri Hummelovi a Bartókovije určite jedným 
z najpozoruhodnejších umeleckých zjavov, aké 
kedy pôsobili v našom kultúrnom priestore. 

Aspoň čiastočnou prevenciou voči "za
búdaniu" na veľkých tvorcov, veľké diela a 
pripomenutím si faktu ich často nespravodli
vej dehonestácie či mytologizácie bola snaha 
prezentovať v rámci festiva lu skladby, ktoré 
vznikli ako spontánna reakcia tvorcov na tra
giku spoločenskej situácie po auguste 1968 (8. 
symfónia A. Moyzesa, Musica nocturno per 
archí l. Hrušovského, Planctus L. Bu riasa), ale 
aj legendárne "ideologicky neprijateľné" kom
pozície, vytvorené v rokoch komunistického 
režimu (Ilja Zeljenka: Osviefim, Miro Bázlik: 
Canticum 43). Mnohé z týchto skladieb majú 
samy osebe nesmierne zaujímavé osudy, na 
prerozprávanie tu však nie je priestor a podrob
nejšie informácie možno napokon nájsť v spo
mínanom festivalovom bulletine. Rozhodne je 
však potrebné skonštatovať, že psychologický 

tlak doby, v ktorej ich autori žili (a väčšinou 
i zámer postaviť sa mu na odpor aspoň vlast
ným umením), pôsobil na spomínaných tvor
cov tak stimulujúco, že diela možno hodnotiť 
nielen ako absolútne vrcholy ich vlastnej tvor
by (a umelecké vrcholy festivalu Epoché), a, 
aj ako dôstojné domáce pendanty najvýznam
nejších diel svetovej hudobnej literatúry. Či nie 
je Moyzesova 8. symfónia preniknutá takou 
absolútnou tragikou ako Sostakovičova Piata? 
(A možno si predstaviť očividnejší a trúfalejší 
symbol, ako je odkaz na Beethovenovu Piatu 
v podobe inverzie slávneho "osudového" mo
tívu, ktorá zaznie na poplach už v prvých tak
toch prvej časti?). ie sú "krstnými rodičmi" 
(či skôr temnými sudičkami) Hrušovského 
skladby s mrazivou iróniou nazvanej Musica 

noctuma známe nočné mory z Leningradskej 
a Pendereckého Trenu? Nerozpráva Burlasov 
Planctus rečou Bartókovho Divertimenta 
a čiastočne i Lutoslawskeho Smútočnej hudby? 
Nie je Bázlikovo Canticum 43 takým mani
festom polyštýlovosti ako legendárna Beriova 
Sinfonia? A bežia človeku po chrbte pri počúva
ní Osviefimu azda menšie zimomriavky ako pri 
kontakte so Schônbergovou Varšavou? 

Veľký zážitok zo všetkých týchto (a mno
hých ďalších) skladieb poslucháč získal vďaka 
precíznemu naštudovaniu tými najlepšími slo
venskými orchestrálnymi telesami, komorný
mi súbormi, spevákmi a inštrumentalistami. 
Ambíciou tvorcov festivalu bolo realizovať pre
hliadku slovenského hudobného umenia nielen 
v zmysle historickom, ale aj interpretačnom. 
Nezostáva priestor na hodnotenie jednotlivých 
vystúpení; o neobyčajne reprezentatívnom po
krytí projektu však svedčí už len konštatova
nie, že okrem renomovaných orchestrálnych, 
zborových resp. komorných telies (Slovenská 
filharmónia, Státna filharmónia Košice, 
SKO B. Warchala, Capella lstropolíta na, 
Komorní sólisti Bratislava, Musica aeterna, 
Solamente naturali, Miešaný zbor mesta 
Bratislavy, Moyzesovo kvarteto, hosťujúce 

švajčiarske Trio animae, Opera aperta, Trio 
Ha rmony), ich dirigentov (L. Svárovský, P. 
Breiner, E. Danel, R. Mareček, M. Stryncl, 
M. Zajíček, M. Valent, L. Holásek) a zhru-

ba štyroch desiatok renomovaných sólistov 
(J. Čižmarovič, I. Pristašová, F. Magyar, E. 
Prochác, R. Kákoni, K. Turnerová, M. a R. 
Krajčovci, l. Herzog, O. Benčová, P. Guras, 
O. Varínska, l. Černecká, F. Pergler, K. 
Brejková, M. Bajuszová, J. Pastorková, P. 
Noskaiová, K. Zajíčková, M. Slovák) odviedlo 
zväčša vysoko nadpriemerný výkon aj pozo
ruhodné množstvo pomerne "nových tvárí". 
Osobitnú zmienku si vzhľadom na zanietenosť 
a umeleckú presvedčivosť pri naštudovaní 
neraz veľmi náročných partitúr zaslúži voľné 
zoskupenie Melos Ethos Ensemble, fungu
júce pod vedením skladateľa a dirigenta M. 
Lejavu, Albrechtova kvarteto, Bratislavské 
sláčikové kvarteto, Zw iebelovo kvarteto, 
Klavírne duo I. Buffa - O. Ciburová či hus-



lista M. Paľa. Veľmi pekný, zodpovedný výkon 
podali aj viaceré amatérske resp. poloprofesio
nálne a prevažne študentské telesá: Zbor a or
chester Konzervatória v Bratislave (dirigenti 
l. Viskupová, J. Karaba), pezinský chrámový 
zbor Ad una corda (M. Šipoš), bratislavský 
spevácky zbor Technik (1. Viskupová) a košické • 
Collegium technicum, vedené K. Petróczim. 

Mimoriadne ocenenie si však zaslúži vý
kon, ktorý podal Orchester a zbor Štátnej 
opery v Banskej Bystrici (s dirigentom 
M. Vachom, zbormajstrom J. Procházkom 
a sólistkou E. čambálovou), nielen za naštudo
vanie azda najnáročnejšej partitúry celého fes
tivalu, Bázlikovho Cantica 43, ale aj za dôstojné 
prenesenie sa cez skutočnosť, že ich poctivo 
odvedenú prácu ocenila iba hŕstka "skalných" 
fest ivalových návštevníkov v prázdnotou zíva
júcom priestore veľkého rozhlasového štúdia ... 

A tak sme sa dostali k jedinému výrazne 
"neuralgickému" bodu celého festivalu, prob
lému, ktorý sa ním žiaľ vo väčšej č i menšej mie
re vi nul po celý čas. Nemôže zaň nikto z uspo
riadateľov, zúčastnených skladateľov ani inter
pretov, ale len vlastná kultúrna ľahostajnosť 
a ignorancia. Ak písala dobová tlač o premiére 
Al brechtovej Sonatfny (1928), že "koncert tento 
spôsobil medzi Prešporákmi taký kus zmätku, 
ako keď tu pred sto päťdesiatimi rokmi púšťali 
prvý balón za zvuku bubnov a trumpiet a Prešpo
ráci naľakane utekali", je evidentné, že doba sa 

zmenila. Pokročila . Dnes už Prešporáci z kon
certov neutekajú. Dnes už Prešporáci na kon
cert ani neprídu. Vlastná hudba ich nezaujíma. 
Možno prirodzene namietať, že to s účasťou 
publika na koncertoch nebolo až také zlé, že 
program festivalu bol síce zaujímavý, a le všet
ko (t.j. 2 až 3 koncerty za deň) sa jednoducho 
nedali stihnúť a bolo potrebné selektovať (celý 
festival sa nepodarilo absolvovať ani autorovi 
týchto riadkov), no nemožno sa zbaviť pocitu, 
že sa za nimi ukrýva istý alibizmus. Celý tento 
veľkolepý projekt bol okrem iného aj vynika
júcou modelovou situáciou pre hudobného 
sociológa, ktorý by určite zaznamenal, že na
príklad huslisti sa síce prídu pozrieť na hru 
veľkého huslistu (a akosi prežijú aj fakt, že ten
toraz sa nehrá Mendelssohn ani Cajkovskij ... ), 

l UDALOSŤ 

avšak už ich vôbec nezaujíma umenie veľkého 
klaviristu a naopak. Podobných príkladov by 
sa dalo nájsť viac. Smutné však je, keď samotní 
študenti kompozície (práve tí, ktorým by "sprí
tomnenie kľúčových hodnôt hudobnej minulosti 
mohlo pomôcť pri tvorbe ich vlastnej hodnotovej 
umeleckej orientácie") prídu na koncert, kde 
znie dielo ich pedagóga, ale tvorba iných ich už 
nezaujíma. Alebo že na koncertoch, kde znie 
hudba súčasných skladateľov možno celkom 
bežne stretnúť 5 či 6 kolegov-skladateľov v jed
nom rade, no pri "bezpečne mŕtvych" autoroch 
je často sotva 5-6 profesionálnych skladatel"ov 
v celej sále ... 

Clovek "zabúda" nielen v dôsledku závrat
ného, míľovými krokmi postupujúceho kultúr
neho a spoločenského vývoja, nielen pod nátla
kom despotického politického režimu či v dô
sledku nekalých metód onoho konkurenčného 
umeleckého "predátorstva", ale aj z vlastnej 
vôle, celkom slobodne a demokraticky - v dô
sledku vlastnej pohodlnosti, ľahostajnosti, ne
záujmu č i povýšeneckej ignorancie. Jediným 
"protiliekom" na trvalú stratu pamäte, bez kto
rej nemôžeme byť dlho živí, je sústavné pripo
mínanie hodnôt, ktoré za pripomínanie stoja. 
Bez ohľadu na to, koľko ľudí práve počúva, treba 
rozprávať slovami i tónmi, a dúfať, že tí, ktorých 
to ešte stále zaujíma, to raz sprostredkujú ďalej. 
Podobne ako "bláznivý" starec v jednej z povie
dok Raya Bradburyho, ktorý rozpráva 1\tďom, 

čo prežili zánik civilizácie, o vôni kávy či chuti 
pomaranča. Je potrebné neustále pripomínať 
"chuť a vôňu" hudby Simbrackého, Zarewutia, 
Roškovského, Spergera či Kleina, Moyzesa 
staršieho, Figuša-Bystrého, Schneidera
Trnavského, ale tiež Németha-Samorínskeho, 
Kafendu či Františka Babušeka, Freša, 
Holoubka, Jurovského, Očenáša, Urbanca, 
Zimmera, ale i Macudzitíského, Koi'ínka, 
Vileca a niekoľkých desiatok (!) ďalších sloven
ských skladatel"ov, na ktorých pri tohtoročnom 
Epoché už nezostalo miesto. Zostáva preto ve
riť, že ani ich partitúry nebudú odsúdené len na 
večný "archívny život", ale sa snáď po rokoch, 
desaťročiach, či dokonca stáročiach opäť ro
zozvučia. A veriť, že sa tak stane možno ešte 
aspoň na jednom ročníku Epoché. _j 
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N 
ecelá hodina jazdy a zastavu
jeme pred mohutnou drevenou 
bránou domu, ktorý si pravde
podobne ešte pamätá koniec éry 
kladivkových klavírov. Vo vnútri, 
na konci dlhého dvora, je prvo

republiková budova s nápisom Strojirna. 
"Oblast dilny je v klidu", hlási elektronický 
zabezpečovaci systém. Vonku stále prší. 
Vôňa dreva, všade na zemi sú piliny, v pe
ci pod sušiarňou praská horiace drevo . 
Vybavenie miestnosti tvoria pílky, píly, 
vŕtačky, hobľovačka a množstvo iných ná
strojov, ktoré je bezpečné prenechať maj
strom svojho remesla. " Všetci sme strojári, 
dôležité je, aby človek chcel ... ", objasňuje 
mi kvalifikáciu päťčlennej partie sympa-
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tický chlapík s vlasmi, ktoré by mu závi
del i Hendrix. "Zdar kluci, mám kecat", 
s neopakovateľným prízvukom vstupuje 
do diania Pau l McNulty. Na rozdiel od 
svojich zamestnancov vyštudoval kon
zervatórium v Baltimore, následne zís~l 
v Bostone diplom v odbore "piano techno
logy". Prečo sa začal zaoberať historický
mi klavírmi? "Nepáčil sa mi spôsob, akým 
to bežalo vo výrobe moderných klavírov. Keď 
pracuješ v továrni, trvá celé roky, kým sa 
dostaneš k niečomu zaujfmavému, povedz
me k výrobe rezonančnej dosky, čo ma vždy 
veľmi priťahovalo." 

V dielni práve začína pravidelná 
"small conference". Pracuje sa na via
cerých klavíroch súčasne, výkon každého 

zo zamestnancov je presne rozpočítaný na 
hod iny práce na konkrétnom nástroji. Na 
stene visi zoznam, na ktorom sú práve ro
zostavané nástroje, detailne rozpísané na 
súčiastky. Jeden klavír rovná sa približ
ne 300 hodín práce, v súčasnosti vzniká 
v dielni okolo 10 nástrojov ročne. 

Od ~oku 1985, kedy sa začal Paul 
McNulty venovať historickým nástrojom, 
postavil približ ne 100 kladivkových kla
vírov podľa originálov Georga Antona 
Waltera , Ferdinanda Hofmanna a Conra
da Grafa. Do Ciech sa presťahoval v roku 
1995 z Amsterdamu: " Našiel som tu zdroje 
vyhovujúceho dreva, čo je pre stavbu kvalit
ných nástrojov kľúčové. V sklade u Františ
ka Vyhnálka ma zaujali nádherné smreky zo 



Šumavy. Povedal: Príď, budeš mať dodávky 
materiálu na 5 rokov. Dôvodom bolo aj co, 
že drevo z oblascijužných Ciech vyh/'adáva/i 
aj niektorí výrobcovia hudobných nástro
jov koncom 18. storočia." Momentálne má 
rozostavané modely Graf, Walter, ale aj 
nový nástroj podľa augsburského majstra • 
Johanna Andreasa Steina z roku 1778. Je 
detailne nafotený, premeraný a podrobne 
zakreslený. "Stein patril k najvýraznejším 
inovátorom klavírnej mechaniky, ktorá sa 
neskôr stala známa ako viedenská a vyrá
bal nástroje, o ktorých vo svojich listoch 
viackrát veľmi pozitívne písal Mozart", 
vysvetľuje Paul motiváciu postaviť kópiu 
a z hlavy pridáva niekoľko citátov. Okrem 
toho, že svoje nástroje pozná na milime
ter, ovláda dôverne aj ich dobový kontext. 
Objednávateľom Steinovho klavíra je uni
verzita v austrálskej Canberre. 

Paul McNulty využíva pri práci boha
té skúsenosti získané výskumom v domá
cich i za hraničných múzeách, archívoch 
a pri reštauračných prácach. Spolupracuje 
napríklad so známym reštaurátorom 
Albrechtom Czerninom a ďalšími organo
lógmi-špecia listami. Dokončené nástro
je smerujú do Prahy a odtiaľ špeciálnou 
zásielkovou službou letecky do celého 
sveta. Jedna z posledných zákaziek je pre 
texaský Austin. Niektoré nástroje sa však 

už nachádzajú, resp. čoskoro budú nachá
dzať aj bližšie: jeden je vo Varšave a ak sa 
všetko podarí, Paulov klavír bude aj v Br
ne. V dielni vládne frmol , na dlhé reči nie 
je príliš čas . "S Paulom pracujem už 10 
rokov, takže čo sa týka technických para
metrov a remeselného zvládnutia nástroja, 
Waltera alebo Grafa by som vedel postaviť 
aj sám, no nedokázal by som mu vdýchnuť 
dušu", priznáva jeden z Paulových zamest
nancov. Hovoríme o momente, kedy sa 
z remesla s táva umenie. Má aj stavba kla
vírov tajomstvá, aké sa spomínajú naprí
klad v súvislosti s husľami? "Nie je v tom 
až toľko mystiky, ale špecifické je napríklad 
poťahovanie kladiviek kožou alebo nastave
nie mechaniky. To robí šéf sám." 

S Paulovou manželkou Vivianou 
Sofronickou prechádzame na poschodie. 
Tu sa nástroje lakujú a dyhujú. Je tu aj 
veľká a svetlá podkrovná miestnosť slú
žiaca na prezentáciu hotových nástrojov. 
"Neporovnávala by som moderný klavír 
a kladivkový klavír. Je to jednoducho iný 
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model Walter&Sohn, ktorý má však už 
päť a pol oktávy a kópia Grafa podľa op. 
318, pochádzajúceho z obdobia okolo 
roku 1819. Teda ukážkový repertoár toho, 
čo vám v súčasnosti značka McNulty 
môže poskytnúť. Skúšam zahrať niekoľko 
tónov, aby som sám "nahmata!" rozdiely, 

"Keby MeNu/ty žil v 18. storočí, nebol by žiaden Walter&Sohn, 
ale Walter&McNulty." 
Ronald Brautigam, klavirista 

klávesový nástroj, podobne ako organ alebo 
čembalo. Vyžaduje špecifické hráčske ná
vyky", hovorí dcéra legendárneho ruské
ho klaviristu Vladimíra Sofronického. 
"Veľa z farebnosti Schubertovej hudby 
a jeho harmónií som pochopila až vďaka 
zvuku Paulovho Grafa .. . ", dodáva. Sadá 
si za Waltera , hrá úryvky z Mozartovej 
Fantázie c mol a Klavírneho koncertu 
d mol a vysvetľuje prednosti fortepian. Je 
zručnou interpretkou, nedávno nahrala 
vo Varšave komplet Mozartových kla
vírnych koncertov. Co si vyžaduje hra na 
takomto nástroji? "V prvom rade musíte 
mať dokonalý nástroj, napríklad ako ten
to. Viedenská mechanika, užšia menzúra 
a plytší ponor kláves žiadajú menej sily, 

vypracovanú prstovú techniku a citlivú di
ferenciáciu úderu. Ale hlavne otvorenosť. 
Niektorí prfdu, začnú hrať a už po pol ho 
dine je to čoraz lepšie". Ešte mi zahrá na 
Grafoví niekoľko úryvkov z Beethovena 
a Schuberta a necháva ma samého. Pri 
zvuku nástroja sa mi vybavuje charakte
ristika z článku Vladimíra Rusóa Causa 
decibel, v ktorej moderný klavír ťahá za 
kratší koniec: " ... nahromadili sa decibely, 
stratila sa farba, jasnosť, detaily a mnohé 
výrazové prvky ... ". O chvíľu mi spoloč
nosť robí len fortepiano z orechového 
dreva s rozsahom kontra F až g3 (dnešný 
š ta ndardný rozsah nástrojov je 7 a 1/4 
oktávy) podľa Waltera postaveného oko
lo roku 1792, pribli žne o 13 rokov starší 

o ktorých hovorila Viviana. Podľa niekto
rých autorov bola sila potrebná na stlače
nie klávesy na týchto nástrojoch o štvrtinu 
menšia ako dnes a ponor klávesy je o po
lovicu menší. Klavíry Gabriela Antona 
Waltera (1752-1826) boli považované vo 
svojej dobe za jedni z najlepších a dodnes 
sú spol u so Steinovými najviac používané 
ako predlohy pre výrobu kópií. Walterov 
klavír vlastn il a s uznaním sa o ňom vyjad
roval Mozart a do roku 1800 na ňom hral 
aj Beethoven. Korpus obidvoch nástrojov, 
ktoré nemajú ešte pedále, ale tzv. kolenné 
páky zavesené pod spodnou doskou ná
stroja, pripomína tvarom skôr čembalo. 
S váhou 75 a 80 kg pôsobia obidva klavíry 
oproti dnešným niekedy i desaťnásobne 

ťažším nástrojom doslova étericky. Nízka 
váha je výsledkom minima použ itého 
kovu . Rám, na ktorom sú natiahnuté že
lezné, nie oceľové struny, je drevený. To 
ovplyvňuje aj napätie strún, ktoré sú na
vyše tenšie ako dnes. Aj ostrunenie je len 
dvoj- až troj zborové (v diskante). apätie 
je preto oveľa menšie ako pri dnešných 
liatinových rámoch. Logicky je preto aj 
dynamický rozsah tohoto nástroja o nie
čo menší ako moderného klavíra, precho
dy medzi registrami sú plynulejšie a kon
trast medzi di skantom a basmi menší. 
Výsledkom je priezračný zvu k, ktorému 
však- ako ukazujú spektrá lne analýzy 
nechýba bohatstvo alikvotných tónov. Je 
tiež zaujímavé, že prudké akcenty, ktoré> 
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>obľubuje napr ík lad Beethoven, majú na tomto nástroji veľkú vý
razovú silu. Dôvodom je o. i. rýchle doznievanie zvuku, súvisia
ce s mechanikou a užšou, pružnejšou rezonančnou doskou. Paul 
svoje nástroje ladí na a'= 430Hz, ale ako ma uistil, s prehľadom 
udržia aj vyššie moderné ladenie. "Ak hovoríme o dejinách výro
by klavíra, hovoríme z veľkej časti o drôte:jeho hrúbke a použitom 
materiáli. S tým bezprostredne súvisí ladenie a zvuk", povedal 
mi neskôr Paul. Vľavo pri stene stojí nádherný nástroj mahagó
novej farby, kópia klavíra z dielne Conrada Grafa (1782-1851). 
Podobný mohol v roku 1823 slúžiť ako demonštrácia rozdielov 
medzi viedenskými klavírmi a anglickými ná strojmi s mohut
nejším zvukom, reprezentova nými Broadwoodom, ktoré na špe
ciálnom koncerte predviedol klavírny virtuóz lgnaz Moscheles. 
Bol to Graf, kto vyrobil pre Beethovena v roku 1825 špeciálny 
nástroj so štvorzborovým ostrunením, čo mu umožnilo napriek 
problémom so sluchom prácu pri klavíri. Grafov nástroj vlastni
la aj Clara Schumannová, ktorá ho neskôr venova la svojmu pria
teľovi Johannesovi Brahmsovi. Podobne ako v prípade obidvoch 
Wa lterov je povrchovou úpravou francúzska politúra, ktorá sa 
dnes používa prevažne len pri reštaurovaní. Zvláštnosťou pô
vodného Grafovho nástroja z roku 1819, ktorá však patrí už len 
histórii , sú registre: fagotový, turecká hudba a činely. Paul ich 
do nástrojov montuje len na výslovnú objednávku. V porovnaní 
s Wa lterom je Grafov nástroj dvakrát taký ťažký. Aj tento kla
vír má však ešte stále drevený rám, a le už s jednou ocel"ovou 
vzperou medzi količníkom a ladiacim trámcom , ktorá pomáha 
zmierniť napätie strún. Nástroj má niekoľko pedálov, na príklad 
na predlžovanie tónu a una corda. Rozsa h klaviatúry je od kon
tra C po f, čo je približne rozsah, ktorý dosahujú nástroje z po
lovice 19. storočia. 

Robím ešte niekoľko záberov a odchádzam. Na poschodí je tiež 
sušiareň. Zo zvedavosti na zriem: teplota 25 stupňov, vlhkosť 27 
percent. Miestnosť je podl'a očakávania plná dreva, všetko rozdele
né podl'a druhu: lipa, hruška , čerešňa,jaseň, dub, buk, orech ... Pred 
sušiarňou sú na stene zavesené na kotúčoch navinuté drôty na stru
ny. Vl'avo Graf, vpravo Walter. Neďaleko ležia na zemi krabice s ko
žou na potiahnutie klad i viek. Pomaly sa vraciam do dielne, je pol 
štvrtej. Podl'a hluku by sa tu vlastne mohlo vyrábať čokol"vek, čo sú
visí s drevom. Paul v červenej kombinéze stále pracuje. Kontroluje 
stav jednotlivých nástrojov, práve meria pevnosť rezonančnej 
dosky na Steinovi. Cez to, čo som pôvodne považoval len za chrá
niče sluchu, v skutočností počúva audio knihy. Zbadá ma a snaží sa 
mi vysvetl iť dej románu o bielom a lbatrosov i. emám šancu ... Rád 
však prijímam pozvanie na čaj, kde sa Paula pýtam podrobnejšie na 
jednotlivé nástroje. Ako kľúčový pri stavbe nástrojov zdôrazňuje 
vzťah medzi váhou, veľkosťou kladiviek a špecifikami rezonančnej 
dosky. Pridáva záplavu ďalších technických detailov a historických 
súvislostí: "Conradom Grafom kulminuje veľkd viedenská tradícia 
stavby klávesových nástrojov. Nástrojárstvo vtedy prechádzalo ob
dobím dôležitých zmien, robilo sa množstvo zásadných technických 
úprav. Každý rok sa objavilo niečo iné. Keď sa pre Anglicko otvoril 
kontinentálny trh, Graf sa priklonil k anglickým klavírom, pričom 
reč jeho nástrojov sa úplne zmenila. Dokázal tak nájs{ cestu k ro
mantickým očakávaniam skladateľov ako bol napríklad Schubert ... " 
Dostávame sa k tomu, že pr i hl"adaní zvuku nástroja je dnes podľa 
neho rovnako ak<4 poznanie stavebných princípov a technických 
parametrov dôležitá znalosť literatúry pre príslušný nástroj , ktorá 
zaznamenáva zvu kový ideál dobý a predstavy tvorcov. Potvrdzuje 
to, čo o ňom hovoria vlastníci jeho klavírov. Paul McNulty je nie
len dedičom tradícií viedenských nástrojárov,je to majster staviteľ 
s dušou hudobníka. 

"Chceš se projet?", opýtal sa ma pri odchode a nečakajúc na odpo
veď vytiahol z garáže vel"ký čierny motocykel značky Ural so sajdkou. 
Keď som po trištvrte hodiny jazdy allegro vivace vystúpil na dial'nici 
na dohodnutej benzínke, bol som Paulovi dvojnásobne vďačný. Za za
ujímavý deň s vôňou dreva, množstvom hudby i vzrušujúcu chvíl'ku 
strachu na záver ... 

1 hudobng llvot 



McNultyho nástroje v rukách 
špičkových interpretov 

Popri i nterpretačnom vklade je spôsob vy
hotovenia nástroja rozhodujúcim faktorom, 
ktorý ovplyvňuje výslednú zvukovú podobu 
diela. Nedostatky kópií historických kláveso
vých nástrojov boli ešte v nedávnej minulosti 
dôvodom, prečo aj renomovaní znalci klasi
cistického repertoáru ako Charles Rosen za
ujímali voči ním rezervovaný postoj. Aj vďaka 
kvalitným nástrojom, ktoré vznikajú u našich 
západných susedov, prestávajú byť výhrady 
objektívne akceptovatel"né a stávajú sa naj
mä otázkou vkusu a estetických preferencií. 
"Kópiu fortepiana Walter&Sohn od Paula 
McNultyho možno sotva k niečomu prirov
nať. To, čo som počul, bolo jednoducho skvelé; 
zvuk bol súčasne delikátny i živý, s množstvom 
subtílnych tónových odtienkov, ktoré je ne
možné dosiahnuť na modernom nástroji", ne
šetril slovami obdivu zahraničný recenzent 
Beethovenových sonát v podaní Ronalda 
Bra utigama. "Bez nástrojov Paula McNultyho 
by som nikdy nedosiahol dnešnú interpretačnú 
úroveň a pravdepodobne by som zanechal hru 

na historických nástrojoch už dávno. Jeho kla
víry majú zvuk, po akom som dávno túžil- pre 
Haydna, Mozarta i Beethovena. Sú pre mňa 
vef'kou inšpiráciou", povedal tento holandský 
klavirista v roku 2005 v rozhovore pre časo
pis Fanfare. S McNultyho nástrojmi uvádza 
komplet Beethovenových skladieb pre kla
vír: päťoktávový model Waltera (okolo 1792) 
používa na diela skomponované v Bonne 
pred rokom 1792, päťapoloktávový nástroj 
Walter&Sohn (okolo 1805) pre rané a stredné 
sonáty, variácie a klavírne skladby viedenské
ho obdobia, približne do op. 53, model Grafa 
z roku 1817 pre neskoré diela. "Keby MeNu/ty 
žil v 18. storočí nebol by žiaden Walter&Sohn, 
ale Walter&McNulty", neváhal napísať očare

ný zvukom značky Paul McNulty. 

Najlepšou vizitkou McNultyho práce sú 
mená známych interpretov a ich nahrávky 
pre renomované vydavateľstvá. Americký 
klavirista a muzikológ Robert Levine na
hral na jeho nástrojoch Mozartove koncer
ty s Christopherom Hogwoodom pre spo
ločnosť DECCA a Beethovenove koncerty 
pod taktovkou Johna Elliota Gardinera pre 
Deutsche Grammophon. Medzi vlastníkov 
McNultyho nástrojov patrí priekopník hry 
na historických klavíroch P aul Badura
Skoda, americký špecialista na hru na kla
divkovom klavíri Ma lcolm Bilson, Trevor 
Pinnock, Nikola us Ha rnoncourt a dokonca 
aj Beethoven a Mozart, ako na svojej stránke 
s humorom komentuje Paul použitie svojich 
klavírov vo filmoch o slávnych sk ladateľoch. 

Kladivkový klavír ako alternatíva 

Kladivkové klavíry, nazývané tiežjortepiano 
alebo nemeckým termínom Hammerklavier 
už dnes nie sú považované za nedokona
lých predchodcov moderných klavírov, 
ale nástroje, ktoré nástrojári ako Gabriel 
Anton Walter, Johann Streicher a lebo ne-

skôr Conrad Graf doviedli koncom 18. sto
ročia na vrchol vývojovej línie siahajúcej 
od čembala a klavichordu. Nástroje, plne 
zodpovedajúce estetickým a výrazovým 
požiadavkám dobových tvorcov, konštruk
ciou a zvukom mimoriadne vhodné pre is
krivé brilantné pasáže z diel viedenských 
majstrov. Fortepiano je ideálny nástroj pre 
neskoré diela Bachových synov, klavírne 
kompozície Haydna, Mozarta, Beethovena, 
Schuberta a ich súčasníkov. Na takýchto 
nástrojoch predvádzali svoje umenie vir
tuózi ako Muzio Clementi, John Field, Ján 
Ladislav Dusík, Carl Czerny, Joseph Wolffl 
ale aj z Bratislavy pochádzajúci Johann 
Nepomuk Hummel a v Bratislave pôsobiaci 
Franz Paul Rigler. 

RI POR l \): 

Záujemcom o problematiku historických 
klavírov na našom území možno odporučiť 
monografiu slovenskej organologičky Evy 
Szorádovej Historické klavíry na Slovensku 
(Scriptorium Musicum, 2004), kde sa dá 
o. i. dočítať aj o najvýznamnejšom výrob
covi takýchto nástrojov u nás. Bol ním Carl 
Schmidt (1794-1872), žiak obdivovaného 
Conrada Grafa. Na Schmidtových klavíroch 
koncertoval napríklad Franz Liszt alebo už 
spomínaný J. N. Hummel. 

Kladivkový klavír na Slovensku 

Keď pred tromi rokmi, v rámci Dní starej hud
by, navštívil Paul McNulty Bratislavu, bola 
to jedna zo zriedkavých príležitostí počuť 
kladivkový klavír u nás. Interpretov, ktorí tu 
na fortepiane v rozpätí posledných desiatich 
rokov koncertovali, možno zrátať na prstoch 
jednej ruky: Malcolm Bilson, Richard Fuller, 
Irina Puryžinskaja a nemožno zabudnúť na 
slovenskú priekopníčku hry na kladivkovom 
klaví ri Danie lu Varínsku. Už dlhšiu dobu 
zvažuje kúpu McNultyho kópie Waltera čem

balista Pe te r GuTas, pretože na Slovensku 
sa s kladivkovými klavírmi možno stretnúť 
takmer bez výnimky len ako s múzejnými 
exponátmi. Takýto klavír by potrebovala aj 
klaviristka Veronika Lacková, ktorá nedáv
no na kladivkovom klavíri absolvovala só
lový recitál a pre jej umelecké napredovanie 
v tejto oblasti je nevyhnutný. Kúpiť takýto 
nástroj však vôbec nie je "lacný špás". Cena 
modelu Walter je 30 000 eur, Walter&Sohn 
stojí 33 000 eur a Graf až 45 000 eur. Aj preto 
McNultyho nástroje okrem renomovaných 
interpretov vlastnia prestížne hudobnovzde
lávacie inštitúcie. Možno ich nájsť napríklad 
na Roya l College of Music v Londýne, Schola 
Cantorum Basiliensis, na Haagskom konzer
vatóriu alebo na Harvarde ... Bolo by príjem
né ocitnúť sa v ich spoločnosti. To je však už 
otázka pre inštitúcie, akými sú Vysoká škola 
múzických umení či Slovenská filharmónia . 
V každom prípade dotyk s takýmito nástrojmi 
dnes prestáva byť výlučne zá ležitosťou špecia
listov a aspoň v základnej forme sa stáva súčas
ťou hudobnovzdelávacieho procesu. _j 
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Mýtus autentického klavíra 
Malcolm BILSON ~ 

Mýtus autentického klavíra je názov šestnásťstranovej kapitoly v knihe Roberta Tauba Playing the 
Beethoven Sonatas.1 Text je najnovším útokom proti všetkým klaviristom, ktorí hrajú nielen Beethovena, 
ale aj Mozarta, Schuberta, Chopina, Mendelssohna a Schumanna na "predsteinwayovských" nástrojoch. 
Taub vo svojej eseji tvrdí, že rané klavíry sú "obmedzené", a že tí, ktorí sa zaoberajú hrou na nich, sú na 
nesprávnej stope, zatemňujúc pravý obraz vel'kých majstrovských diel v ich plnej nádhere. Nasledujúce 
príklady ukážu, že tento názor nie je ojedinelý.* 

A
i to nebol vlastne sám Beethoven, najväč~í klavi

rista svojej doby, ktorý nenávidel klavíry, na ktoré 
bol odkázaný, ktorý sa neustále dožadoval mohut
nej~ieho, silnej~ieho nástroja, ktorého paľba na 

' ' 

klaviatúre bola taká hlučná a nespútaná, že mu 
neustále praskali struny? Beethoven by zbožňoval zvuk moder

néhosteinwayovského koncertného krídla. To bol zvuk jeho predstáv, ako 
to dobre dokumentuje jeho hudba ... "2 

Alebo: "Žiaľ, sólové fortepiano [pýtam sa, aký to nástroj má autor 
na mysli - aké obdobie, akú stavbu - alebo sa tu hovorí o všetkých 
predsteinwayovských modeloch? ... MB] je pre ucho o niečo menej prí
ťažlivé než klavír; ani možnosť modernej výroby nemôže zásadne vylep
~ iť prechodný, slabo naprojektovaný nástroj ... "3 

V reportáži S Mozartom pri klavfri v britskom časopise Piano nachádza
me nasledujúce poznámky: "Domnievam sa, že keby mal Mozart k dispozícii 
dne~nýSteimvay, bol by si myslel ,Pane Bože' aké nádherné'." (Vladimir Ashke
nazy), a o niečo nižšie: "Radšej by som sa dal operovať chirorgickými nástrojmi 
18. storočia, než by sqn mal hral na nástroji z 18. storočia" (Anton Kuert0.4 

"Schubertovu klavfmu hudbu nruťastie e~te neobjavili špecialisti [?] na kópie 
Gra.fiNýchfortepián." (András Schift)5 • 

apokon priniesol ten istý časopis recenzie 50 alebo 60 verzií Mozartov
ho Klavfmehokoncertu d mol KV 466 (Piano, nov./dec. 2002, str. 56-67). Moja 
verzia s Johnom Eliot om Cardinerom bola ako jediná z recenzovaných nahrá
vok interpretovaná na dobových nástrojoch, a hoci bola kritika pozitívna, do
čítali sme sa v nej "definitelyfor the period-instrumentcrowď' (rozhodne len pre 
spolok dobových nástrojov). S citátmi by bolo možné dlho pokračovať. 

• Článok Malcolma Bilsona, ktorý patrí k najznámejším vlastníkom nástrojov Paula McNultyho, vyšiel v časopise International Piano (júl/august 2003, s. 46-53). Uverejňujeme ho 
s láskavým dovolením autora. 
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V tomto článku by som rád vysvetlil svoj pohľad na spätosť medzi 
nástrojom a predvedením diela. Pokiaľmije známe, bude to prvý článok, 
ktorý priamo spojí hudobné predvedenie so špecifickými vlastnosťami 
rôznych klavírov. Istý môj kolega-klavirista po jeho prečítaní pozname
nal: "To všetko je, pravda, dobré a krásne, ale nie sú umelecké majstrovstvo, 
kreatívna predstavivos{a krása výrazu dôležitejšie hľadiská? Vari v interpre
tácii nehľadáme skôr tie, než iba korektnú artikuláciu nôt?" Nepochybne, 
pre čo iné by sme si chceli vypočuť niekoho hru? Ale práve tieto kvality 
našich najväčších umelcov sa utvárajú celý život zo zásadných východísk 
interpretácie, ktoré nám odovzdali učitelia, zo štúdia najlepších partitúr 
a z používania nástrojov, na ktorých sa diela študujú a cvičia. O týchto 
"základných východiskách" má pojednávať tento text, nie o umeleckých 
zásluhách spomínaných klaviristov, spomedzi ktorých mnohých nielen 
obdivujem, ale ktorí mi často poslúžili ako umelecký model pre môj vlast
ný vývoj ... 

Viac ako 30 rokov hrám na rôznych klavíroch predsteinwayovskej 
doby.6 Hrám a vyučujem aj na rôznych typoch Steinwayov. Keby som mal 
nástroj značky Walter z roku 1800, Broadwood z roku 1820, Graf z roku 
1835, Pleyel z roku 1850, Erard z roku 1870 a Steinway z roku 1920 a chcel 
by som hrať klavírne diela Sergeja Rachmaninova, Steinway by bol mo
jou prvou volbou, Erard druhou a tak ďalej až k Walterovi ako k poslednej 
volbe. Keby som ale chcel hrať Beethovenovu Waldsteinskú sonátu op. 
53, zvolil by som si predovšetkým Waltera, a mojou poslednou volbou zo 
zoznamu by bol Steinway. Ani v jednom z týchto prípadov ma nezaujíma 
"autentickosť", čo je podľa mňa nedosiahnuteľná a vlastne značne nezau
jímavá chiméra. Jednoducho mi záleží na tom, aby som hudbu každého 
skladateľa realizoval podľa svojich najlepších schopností, spôsobom, ako 
túto hudbu chápem. 

Najväčší interpreti Beethovenových diel za posledných 140 rokov 
hrali Waldsteinskúsonátu výlučne na moderných krídlach steinwayovské
ho typu a mnohé z týchto interpretácií možno právom označiť ako "veľké" 
alebo "noblesné". Mal by som ich všetky odmietnuť ako "neautentické" 
alebo "nehodnotné"? Vôbec nie. 1Vrdím však, že všetky nástroje (a klá
vesové nástroje obzvlášť) na jednej strane obmedzujú, na strane druhej 
oslobodzujú, a že tieto faktory môžu mať rozhodujúci vplyv na spôsob in
terpretácie. Ide tu o pomer medzi hudobnými koncepciami a spôsobom, 
akým sa realizujú. Nástroje majú pri týchto úvahách prominentné posta
venie, no len do určitého stupňa; čo značne sťažuje našu úlohu. 

Ako si vo všeobecnosti predstavujeme dobré predvedenie nejakej 
skladby? čo očakávame od najlepších predvedení majstrovských diel mi
nulosti? Zmyslu plnou odpoveďou by azda bolo, že každá hudba, napísaná 
skôr ako minulý týždeň, môže prežiť, iba ak ju aktualizujeme tým, že jej 
parametre neustále revidujeme a zosúladíme s práve platným vkusom. 
Avšak ani jeden z klaviristov spomínaných v tomto článku si takúto úlohu 
nekladie. Naopak, všetci sa pokúšajú postaviť svoje interpretácie na tom, 
čo mohli získať od skladateľa. To zahŕňa predovšetkým použitie najlepších 
prameňov, ktoré čo najpresnejšie t lmočia to, čo skladateľ napísal. Ani tie 
najlepšie moderné vydania nie sú dostačujúce pre Roberta Tauba, Char
lesa Rosena, Williama S. Newmana, Heinricha Schenkera a mnohých 
ďalších; musíme siahnuť po prvotlačiach alebo podľa možnosti po auto
grafoch. Aj Anton Kuerti a Alfred Brendel vyslovili tento názor, ja s nadše
ním len súhlasím. Títo vynikajúci hudobníci nie sú "deštruktivisti"; všetci 
sa zasvätili úlohe doviesť poslucháča "čo najbližšie" k Beethovenovi. Ani 
jeden z nich by napríklad nehral forte tam, kde Beethoven jasne a zreteľne 
predpísal piano. 

Vo svojom Pokuse o správnom spôsobe hry na klavíri (Versuch ilber die 
wahre Art, das Clavier zu spielen) z roku 1753 píše Carl Philipp Emanuel 
Bach o prednese: 

"V čom však spočíva dobrý prednes? V ničom inom ako v schopnosti spe
vom alebo hrou umožni{ uchu vnímať hudobné myšlienky v súlade s ich prav
divým obsahom a afektom. Rozmanitosťou prednesu možno rovnaké myš
lienky natoľko zmeniť, že ich už sotva spoznáme. "7 (Zvýraznené: MB) Toto 
bolo vždy moje krédo a predpokladám, že čitateľ s tým súhlasí. Ale ako sa 
majú takéto predvedenia realizovať podľa Carla Philippa? Čítajme ďalej: 
"Predmetom prednesu je hlasitosť a jemnos{ tônov, ich úder, trilky, legato 
a staccato, vibrato, arpeggio, držanie tônu, spomalenie a zrýchlenie. Kto 
tieto veci nepoužíva vôbec, alebo v nesprávnej chvíli, toho prednes je zlý. 8 
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(Zvýraznené: MB) Vo svojej Klavírnej škole (Klavierschule) z roku 1789 
vyjadruje Daniel Gottlob Tiirk podobný názor, hoci trošku obšírnejšie.9 

Tiirkova kapitola o prednese je rozdelená do dvoch častí; uvedený výrok 
C. Ph. E. Bacha je v oboch potvrdený a posilnený. V prvej časti , o výraze 
(Ausdruck), sa dočítame, že najlepší prednes podľa neho vzniká až vtedy, 
keď máme správny cit pre všetky skladateľom vyjadrené vášne a pocity 
(ein richtiges Gefilhljilr alle in Musik auszudrilckenden Leidenschajten und 
Emfpindungen), a keď sme schopní svojím prednesom zapôsobiť na srdce 
poslucháča (auf das Herz des Härers wirken). V druhej časti- Realizácia 
(Ausjilhrung), sa zaoberá základnými aspektmi hry: trvaním tónu, farbou 
zvuku, artikuláciou atď. Pomer medzi "výrazom" a "realizáciou" je spleti
tý a ako už bolo naznačené, je často ťažké obidva pojmy diferencovať. Ne
skôr sa o tom ešte zmienime; tu je teraz podstatné, že hudobné posolstvo 
možno vyjadriť len presným používaním týchto prvkov. Ak tichú notu za
hráme hlasno alebo krátku dlho, podkopeme hudobné posolstvo. 

Rôzni skladatelia dávajú vo svojich rukopisoch rôzne pokyny, ale 
v prípade Haydna, Mozarta a Beethovena sa všetky pramene doby zhodu
jú, ked" považujú správne predvedenie (teda spájanie tónov, ich rozdeľova
nie, rôzne trvanie a vzájomný pomer tónov, a pod.) za najdôležitejší prvok 
pri tlmočení hudobného posolstva.10 

Priklad č. 1 
Mozarl: Sonáta C dur KV 545, Andante, začiatok. 
Standard Urtext Ed il i on pod fa autografu. 
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Mozart dáva každému tónu oblúčik, bodku a pod. aby naznačil ko
rektné predvedenie. Dokonca aj vtedy, keď v orchestrálnych dielach načr
táva! hlas huslí nad basovou líniou, takmer vždy doplnil takéto výrazové 
značky. Druhý príklad uvádza tú istú pasáž z "inštruktívneho vydania" 
(!nstruktive Ausgabe) Sigmunda Leberta z roku 1863 (mimochodom, 
toho roku, v ktorom Steinway prezentoval svoje nástroje): 

Priklad č. 2 
Mozart: Sonáta C dur KV 545, Andante. 
Sigmund Lebert, Carl Fischer Edition. 
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V predslove svojho vydania nám Lebert hovorí toto: "Znaky frá
zovania a artikulácie, ktoré sú veľmi dôležité pre naznačenie štruktúry 
kompozície, sú v tomto vydaní dôkladne rozšírené. Vyslovená neprime
ranos{ spôsobu notácie v rukopisoch Mozartovej doby bola poľutovania 
hodnou prax.ou doby. Nepochybne to bol dôsledok nástrojových obme-
dzení."11 (zvýraznené: MB) > 
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> Vyzývam čitateľa, aby si vypoču l akúkoľvek nahrávku akéhokoľvek 
umelca na akomkoľvek klavíri typu Steinway a aby určil, ktorého z oboch 
príkladov sa pridržiava. Nepoznám ani jedného, ktorý by sa neorientoval 
výlučne podľa Lebertovej verzie, hoci možno predpokladať, že východis
kom interpretácie každého seriózneho umelca je dobré "Urtext" vydanie; 
niektorí dokonca siahajú po autografe ... Všimnime si napríklad, že Mozart 
na začiatku taktov 2, 4, S, 6 a 8 viaže zakaždým iba dve noty; mohol viazať 
aj tri noty, čo na iných miestach dosť časj> aj robí. Toto viazanie dvoch nôt 
sa ľahko spieva a dodáva línii dojem akejSi zadychčanosti, napätia- podľa 
môjho vkusu je to skvelá výrazová črWl. Vari hrá niekto tieto oblúčiky na 
klavíri typu Steinway tak ako sú predpísané? Alebo možno niekde počuť 
takú artikuláciu, akú Mozart zapísal? Leopold Mozart jednoznačne ho
vorí, že počas celého trvania legatového oblúčika má zvuk ubúdať, 12 no 
obvyklé moderné predvedenie sa snaží realizovať "veľkú líniu" v takmer 
neprerušenom crescende (len si spomeňme na huslistov s ich permanent
ným vi bratom - dokonca v ľahkých častiach taktu). 

Lebert nazýva Mozartova značenie oblúčikov ako "poľutovaniahod
né", hoci prvé pravidlo každého prameňa z Mozartovej doby (C. Ph. E. 
Bach, TUrk, Quantz, Mozart atď.) hovorí, že práve správna artikulácia 
je dušou výrazu. Hudba bola často prirovnáva ná k reči, je teda závislá od 
správneho prízvukovania a inflexie, ak jej posolstvo má byť zrozumiteľné. 
Ako je možné, že po roku 1863 (a dodnes) získal prevahu iný druh hudob
nej výpovede nad tým, čo bolo v Mozartovej dobe považované za korektné 
a krásne? 

Veľmi zjednodušene povedané: od roku 1800 dodnes sa prednes "váž
nej" hudby stal čoraz hlasnejší a ťažší. Takmer všetky nástroje sa v tomto 
smere zmenili; neskoršie náprotivky určitého typu sú vždy hlasnejšie a pln
šie ako ich skorší bratranci a tento zvuk z nich hráči s troškou väčšej námahy 
vylúdia. Okolo roku 1863 väčšina huslí bol prestavaná do ich modernej, zo
silnenej podoby, Tou rt ov sláčik13 bol univerzálny, plechové dychové nástroje 
mali už ventily ako tie dnešné, klavír dospel do formátu Steinway, ktorý 
sa veľmi skoro stal štandardom pre všetky klavíry. Tendencia k väčšej sile 
a plnosti dodnes neustúpila; asi od roku 1920 sa neprerušené vibrato stalo 
normou pre každý nástroj, ktorý je toho schopný, a od konca druhej sveto
vej vojny opäť stúplo ladenie vyššie. Niektoré európske orchestre sa blížia 
k a=4SO Hz (vyššie komorné a zodpovedá zvýšenej brilantnosti).14 l keď sa 
krídlo typu Steinway vo svojej základnej konštrukcii nezmenilo (Steinway 
z roku 1890 možno znovu postaviť z moderných súčiastok z regálov), sú 
dnešné modely intonované a regulované oveľa brilantnejšie ako tie staré. 
Táto skutočnosť je veľmi dobre známa a vo všeobecnosti (ale nie univerzál
ne) je hodnotená pozitívne. 

Jednou z najdôležitejších osobností v procese premeny k "modernému" 
štýlu bol Hugo Riemann (1849-1919). Riemann bol mimoriadny človek, 
autor obdivuhodného množstva publikácií o hudobnom vnímaní, hudob
nej teórii a veľkého hudobného lexikonu. Riemann pravdepodobne viac ako 
ktokoľvek iný sformuloval a vysvetľoval štýlovú premenu od deklamačnej 
artikulácie, ako ju vidíme v Mozartovom originálnom prípade, k štýlu "ver
kej línie" z príkladu Sigmunda Leberta. V rozsiahlej novej úprave Beetho
venovej Sonáty op. 13 "Patetickej", kde všetky pôvodné artikulačné znaky 
zmenil na dlhé, trvajúce až k prvej dobe nasledujúceho taktu, otvorene ho
vorí: "Kto nechápe neprirodzenosť tejto veci [Beethovenovej pôvodnej arti
kulácie], tomu niet pomoci. "15 

Tento princíp - mohli by sme ho azda nazvať "riemannovským princí
pom", mi v mladosti vštepovali všetci učitelia. Učili ma, aby som "nepreru
šene viedol líniu", nikdy nenechal hudbu "padnúť". Až v polovici 60. rokov 
som počul v jednej prednáške Sola Babitza, že to v starších dobách mohlo 
byť aj ináč. Babitz bol štúdiový huslista v Hollywoode a v SO. rokoch zalo
žil Early Music Laboratory, kde sa venovali predvádzaniu barokovej a kla
sickej hudby spôsobom, popisaným v dobových spisoch. Babitz rozdával 
obsiahle lístky, na ktorých vysvetľoval rozdiely v predvádzaní ako v našom 
mozartovskom príklade; okrem toho demonštroval "správnu cestu" na 
svojich husliach. Žiaľ, v Babitzovom podaní znela táto "správna cesta" su
cho, kostrbato a všeobecne nemuzikálne (aspoň pre moje uši v tom čase). 
No pramene, ktoré citoval, jednoznačne vyjadrovali, že to bol spôsob, ako 
má byť táto hudba interpretovaná. Bol som zmätený.16 

Vráťme sa však ešte raz k druhej časti Mozartovej Sonáty KV 545: čitateľ 
si možno medzitým vyhľadal svoju najobľúbenejšiu nahrávku tejto časti na 
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modernom klavíri, krásnu, ba možno až "dojímavú", a to napriek "lebertov
skému spôsobu", ktorý tu zdanlivo tak znevažujem. Je tiež celkom možné, že 
by som aj ja bol dojatý touto nahrávkou. Mozartovu hudbu možno prispôso
biť nielen riemannovskému štýlu, ale mnohým ďalším. Za viac ako sto rokov 
priniesli takéto interpretácie mnohým ľuďom značný estetický pôžitok a ani 
zďaleka nemám v úmysle ich odsúdiť alebo dokonca zatratiť. Ale všetko, čo 
v súvislosti s touto hudbou viem, vyžaduje iný spôsob interpretácie, v ktorej 
dlhé, hladké línie budú nahradené líniami rozprávajúcimi a "afektovými". 
Účelom tohto článku nie je odmietnuť interpretácie Beethovenových diel od 
Rudolfa Serkina, Richarda Good a, Alfreda Brendela alebo Artura Schnabe
la, ktorých si všetkých vážim a od ktorých som sa veľa naučil. Mojím cieľom 
je skôr čo najrozhodnejšie tvrdiť, osobitne pre mladú nadanú generáciu, 
že celkom iný spôsob predvádzania tejto hudby je nielen možný, ale nepo
chybne sa oveľa viac priblíži k tomu, čo "najlepšie pramene" Roberta Tauba 
a Charlesa Rosena požadujú. V tomto bode, a len v tomto bode, vstupujú do 
našej diskusie hudobné nástroje. 

Keďže nechcem byť príliš obšírny, obmedzím diskusiu na dva druhy 
klavírov: Steinway a Walter (viedenský klavír konca 18. storočia, ktorého 
kópie moderní nástrojári vyrábajú najčastejšie)Y Walterove klavíry boli 
v posledných dvoch desaťročiach 18. storočia vo Viedni najobľúbenejšie 
a Beethoven v tomto období jasne vyjadril svoju záľubu v nich.18 Všetky 
klavíry fungujú na rovnakom základnom princípe: kladivo udiera na stru
nu a rozhýbe ju; struna (v závislosti od konštrukcie konkrétneho klavíra) sa 
rozkmitá a kmitá ďalej, až pokým sama nedoznie, alebo je tlmítkom (druh 
akéhosi malého vankúša) stlmená. Dnešné nástroje, či už Yamaha alebo 
Sauter, či už koncertné krídlo alebo pianíno, rozvíjajú svoj tón pomaly. Po 
údere na klávesu sa "rozvinie" zvuk; až po tomto "rozkvete" začína inten
zita zvuku upadať. Na krídle zn. Walter je úder citeľne ostrejší, a tón takmer 
okamžite stráca na sile. Nuž a práve tí, čo tvrdia, že klavíry sa "vyvinuli" 
od primitívnych k vyspelejším, používajú bez výnimky dlžku tónu ako 
najdôležitejší argument. Vo svojej ostatnej knihe Beethoven Piano Sonatas 
-a S hort Companion19 hrá Charles Rosen (o Ro sen ovi bude reč ešte neskôr) 
pripojené hudobné príklady na klavíri zn. "Bechstein z roku 1879 ... s pozo
ruhodne dlhým priebehom tónu, aký by ho mal mať ideálne každý klavír"20 

(Zvýraznené: MB) 
Dlhá, nepretržitá spevná línia je ideálom mnohých klaviristov, ale je 

tiež jasné, že nejestvuje klavír, na ktorom ju možno naozaj dosiahnuť. Na 
všetkých klavíroch (aj na Rosenovom krásnom Bechsteinovi) zvuk stráca 
na sile. Sugescia takejto línie je jedným z najväčších majstrovstiev veľkých 
klaviristov a niet pochýb o tom, že veľká časť nášho repertoáru s týmto 
efektom ráta. ie však KV 545/11 - Mozart požaduje jasnú, živú artiku
láciu. Môže Rosenov Bechstein realizovať artikuláciu na začiatku taktu 
2? Všetky dobové pramene hovoria, že druhá nota pod oblúkom musí byť 
tichšia a kratšia. Tri začiatočné tóny v takte 2 by sa dali zaspievať asi takto: 
"Diiiiiiju-du", ale na každom modernom klavíri sa malé narastanie tónu za
čne až vtedy, keď sme práve dospeli k druhej no te h'. Keď sa pokúsime tento 
oblúk artikulovať naozaj s primeraným diminuendom, bude možný jedine 
efekt akéhosi čkania, čo si žiadny citlivý umelec určite neželá. 

Okrem toho sa vo všetkých prameňoch z 18. storočia dočítame, že žia
den tón sa nemá držať počas jeho celého trvania ak nad ním nie je oblúčik, 
alebo ak tam nestojí napísané ten. Priemerná dlžka neoznačených nôt je 
polovica až dve tretiny ich písanej hodnoty.2' Ale na modernom klavíri zne
jú takéto skrátené tóny v dôsledku bohato, ale pomaly sa vyvijajúceho tónu 
ako odstrihnuté a spravidla sa im klaviristi vyhýbajú; až na miesta, kde je 
z osobitných dôvodov želateľný "suchý" tón. Vypočujme si hru na klavíroch 
typu Steinway; poč~eme legato a staccato, ale medzi tým nie veľmi vera, 
lebo klaviristi sa vyhýbajú stlačiť ľavý pedál pokým sa tón ešte rozvíja.22 

V jazyku 18. storočia je dl ž ka tónu pre tlmočenie hudobného posolstva dô
ležitejšia ako jeho sila a zvuková farba: 30%, SO% alebo 70% d!žky tónu, to 
sú jemnosti, ktoré definujú a oživujú hudobnú rozpravu.23 

Tým sú dva z najdôležitejších interpretačných nástrojov predvedenia 
(totiž subtílne diferencovanie individuálnych tónových dlžok a appoggia
tura, kde je výraz daný rozdielom dlžky a intenzity na začiatku a na konci 
viazanej skupiny) podľa mňa na klavíri typu Steinway takmer neprístupné, 
alebo v najlepšom prípade znejú neprirodzene. Pokiaľ budú takéto nástroje 
používané na štúdium tohto repertoáru, "artikulačná hladina" všetkých 
citlivých hudobníkov sa nevyhnutne zamení za hladkú a kontinuitnú . 



Potešilo ma, keď som na začiatku Rosenovej knihy Beethoven Piano 
Sonatas našiel 28-stránkovú kapitolu s nadpisom Frdzovanie.24 Rosen sa tu 
nezaoberá tým, čo by som ja nazval "frázovaním", ale skôr "artikuláciou". 
Rozdiel nie je len sémantický; artikulačné znaky v Beethovenovej hudbe 
neoznačujú fráwvanie; sú pokynmi pre korektnú inftexiu hudobnej reči.25 

(Z tohto hľadiska je Lebertova úprava Mozartovho KV 545111 v istom zmysle 
oprávnená; jeho zápis oblúčika poukazuje na dlžkll'fráz, nie na artikuláciu.) 
Nech je akokolVek, Rose nova kapitola je venovaná zväčša veľmi výstižnému 
vysvetľovaniu Beethovenových oblúčikov, s dodatočným poukazom na to, že 
dnes väčšinou zostávajú nezohľadnené. Ale potom uvádza ako príklad začia
tok Mozartovej Sonáty 8 dur KV 57011, s jej krátkymi oblúčikmi (Pr. 3) a hrá 
ich na priloženom CD asi takto: "Diiii-Jup, Diiii-Jup, Diiii-Jup DUU" 

Príklad č. 3 
Mozart: Sonáta 8 dur KV 570/1., začiatok. 
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Podľa Rosena "dostáva prvá nota pod oblúčikom ľahký dôraz ... posledná 
nota ... sa hrá ľahko."26To je korektné, no skutočný expresívny význam ob
lúčika, nehľadiac na počet nôt pod nim, spočíva v celkovej redukcii tónu. 27 

Inými slovami, esenciálne výrazové gesto je určené tým, čo sa odohráva pod 
oblúčikom a čo sa týka každej noty. Ale namiesto elegantného diminuenda 
a ľahkého uvoľňovania v každej z viazaných skupín (v 18. storočí sa oblúčiky 
spájajúce dve noty často označovali ako "vzdychy") nám Rosen dáva sériu 
nárazovýchčkaní, pričom nás napomína, aby sme dbali na Mozartove ozna
čenia, "pretože to chcel počuť takto"! Mnohí klaviristi tu nemôžu pochopiť 
skutočný efekt, lebo ich predstava o klavíri je steinwayovského typu, aj keď 
raz možno videli nástroj značky Walter alebo iný raný klavír. Nech si pán 
Ashkenazy myslí o tom čokol"vek, čo by Mozart povedal na Steinwaya, ale 
Mozartovou predstavou klavíra boli nástroje značky Stein alebo Walter. 
Boli to nástroje, ktoré inšpirovali jeho spôsob hry a komponovania! Ako vý
zvu pre všetkých klaviristov by som chcel ponúknuť teda nasledujúcu pasáž 
od Beethovena (Pr. 4): 

Príklad č. 4 
Beethoven, Sonáta As dur op. 26, Andante 

Zdanlivo ide o menuet, jasne artikulovaný oblúčikmi na začiatku (po
rovn. aj takty 15-16, typickú menuetovú kadenciu). Casťje napísaná v 3/8 
takte namiesto tradičného 3/4 taktu, čím skladateľ naznačuje, že sa má hrať 
ľahšie. 28 Beethoven ove artikulačné značky sú jasné a priame. Citateľsi môže 
toto miesto s danou artikuláciou zaspievať, je to celkom jednoduché. Tvr
dím, že každá interpretácia, ktorá túto tému znázorňuje jednoducho legato, 
nesplňa ani najmenšie požiadavky na jej realizáciu, ktoré sú bázou interpre
tácie zvyšku tejto časti, vlastne celej sonáty! 

Porovnal som všetky mne dostupné nahrávky tohto diela, spolu 11,29 

všetky na moderných klavíroch, a ani v jednej som nepočul nič iné ako prie
bežné legato; väčšina je hraná v 3/4 takte a značný počet v tempe Adagio 

PREKLAD 

namiesto predpísaného Andante. Prirodzene, niektoré z týchto nahrávok 
sú podnetnejšie, niektoré sú dokonca veľmi krásne, niektoré rýchlejšie, iné 
pomalšie atď. Ako som už povedal, nehovorím o umeleckom hľadisku týchto 
nahrávok; skúmam výlučne to, či sa dodržiavajú Beethovenove jasné poky
ny. (Podľa C. Ph. E. Bacha a TUrka môže pravý "výraz vzniknúť až vtedy, keď 
je realizácia korektná.") Je moderný klavír vôbec schopný takejto artikulá
cie? Ak sa na klavíri Steinway hrá iba prvé predlaktie krátko a ľahko (krátko 
a ľahko nie je staccato), dosiahne sa celkom milý "čkavý" efekt, lebo tlmič 
padá späť na strunu ešte počas rozvijania tónu. 

Som pevne presvedčený o tom, že vel'ká časť vonkajšej podoby i hlbšie
ho významu Beethovenovej klavírnej hudby sa za viac ako jedno storočie 
vytratila, lebo najväčšie klavírne talenty študovali jeho diela na nástrojoch, 
ktoré nie sú schopné realizovať špecifické hudobné efekty: efekty, ktoré Be
ethoven a jeho súčasníci chápali ako samozrejmé. 

Po druhej svetovej vojne zmizli "inštruktívne" vydania v štýle Leberta 
a prenechali miesto takzvaným "Urtext" vydaniam, hoci treba konštatovať, 
že niektoré texty sú viac "Ur-" ako iné. Tom Beghin30to formuluje nasledov
ne: "Nijaký Vr-text bez Vr-nástroja: jedno bez druhého nemôže existovať". 
(Beghinova poznámka sa netýka realizácie diela, ale iba pochopenia zápi
su. Predpokladáme, že huslista, klarinetista a organista číta rovnaký text 
rôzne; treba poznať nástroj, pre ktorý je dielo určené, aby sme hudobný 
text mohli korektne prečítať.) Možno by sa do pred slovu moderného Urtext 
vydania Mozartovho diela mal napísať nasledujúci text: "Značky pre frázo
vanie a artikuláciu, ktoré sú také veľmi dôležité pre štruktúru kompozície, sa 
v tomto vydaní uvážene rekonštruovali. Vyslovene neprimeraná notácia z čias 
Sigmunda Leberta bola poľutovaniahodnou praxou jeho doby. Nepochybne 
to bol dôsledok nástrojových obmedzení." Tieto slová budú mnohým pripa
dať doktrinárske (hoci úprimne dúfam, že tak nebudú interpretované). 
Neargumentujem tu v záujme vyňatia tohto repertoáru z predvádzania na 
niektorom druhu klavírov, ale za rozšírenie výrazových možností otvára
ním nových ciest; predovšetkým to ma priviedlo ku starším nástrojom. Môj 
článok však na druhej strane vznikol z potreby vyvrátiť polemiku úvodom 
citovaných, inak mnou vážených umelcov. Sú to oni, čo pre mňa z nejasných 
dôvodov chceli obmedziť výrazové možnosti, ktoré považovali za akosi ne
bezpečné a ohrozujúce. Naliehavo dúfam, že pre podaktorých bude to, čo 
som tu predstavil, napínavé, a budú chcieť vydať sa touto cestou, aj keď nie 
je jednoduchá. Predovšetkým sa treba presvedčiť o inej hudobnej estetike, 
potom treba nájsť dobré hudobné nástroje, na ktorých možno získať nové 
estetické zručnosti a konečne treba tento nový spôsob hry preniesť zo štádia 
"realizácie" do štádia "výrazu"; bez toho nikoho nepresvedčíme. (Koniec 
koncov ponúka umelecká úroveň niektorých interpretácií opusu 26 dosť 
tvrdú konkurenciu!) Mne a kolegom mojej generácie to zabralo vera času, 
ale ďalšie generácie môžu tieto veci urobiť vždy rýchlejšie (a opovažujem sa 
veriť, že s ešte väčším umeleckým majstrovstvom a slobodou). Dnes máme 
k dispozícii klavíry všetkých epoch, kópie a originály, predsteinwayovské 
klavíry, ktorých kvalita a spoľahlivosť je porovnateľná s modernými nástroj
mi, a prístup k nim je čoraz jednoduchší. 

Anton Rubinstein mohol roku 1892 napísať: "Myslím si, že nástroje 
všetkých čias mali farby a efekty, ktoré na dnešných klavíroch nevieme repro
dukovať. Že kompozície boli koncipované podľa daných nástrojov a len na nich 
mohli byť v plnej miere pôsobivé, a teda na dnešnom klavíri zaznievajú nevý
hodne (unvorteilhaft)."31 Rubinstein sa narodil roku 1830 a svoje umenie sa 
naučil na rôznych pred-steinwayovských klavíroch, rovnako ako Liszt, kto
rý sa narodil roku 1810. Liszt vlastnil počas svojho života 20 klavírov a pri
hováral sa za viac ako 60 klavírov. Títo umelci poznali širokú variabilnosť 
klaviristického úderu a zvuku v miere, akú ani jeden z velkých klaviristov 
narodených po roku 1900 už nemohol okúsiť. 

Existuje okolo 50 kompletných nahrávok Beethovenových sonát na 
moderných klavíroch, ale iba dve alebo tri na dobových nástrojoch. Kde sú 
budúci Schnabelovia, Serkinovia alebo Brendelovia, ktorí sa vyberú na štú
dium týchto diel cestou historických nástrojov? Potešia nás v budúcich ro
koch svieže, vzrušujúce nové interpretácie? Citujúc Roberta Tauba: "Verím, 
že Beethovenove diela by sa mali hrať na čo najlepších prístupných nástrojoch, 
a čo najprimeranejším umeleckým spôsobom. Toto presvedčenie zasa zname
ná vedomie štýlu a zachovanie pravého jadra každého diela ... aby sme si uctili 
morálny záväzok. "32 Lepšie by som to sám nevedel vyjadriť. 

Preklad Alžbeta RAJTEROVÁ 
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spie! k sprostredkovaniu hudobného posolstva. Neustále žasnem nad ich rozmanitosfou. 

" Beethoven: Briefwechsel. Gesamtausgabe, zv. 1, G. Henle Verlag, Miinchen, 1996, str. 

137. 

" Yale University Press, New Haven and London, 2002. 
20 Tamtiež, str. Xl. 

21 Tilrk: Klavierschule ... str. 356 § 40. 
22 Glenn Gould maximálne využíval tento efekt: extrémne odsadené šestnástinové noty, 

ako to môžeme počuf v jeho bachovských interpretáciách, sú na staršom klavíri alebo na 

čembale sotva realizovaterné. 
23 Tllrk: Klavierschule ... str. 353 a ďalšie . 

" Rosen, op. cit., str. 14-42. 
25 Porovn.: Weg mit dem Phrasierungsbogen in Heinrich Schenker: Das Meisterwerk in der 

Musik, Drei Masken Verlag, 1925, str. 41 - 61. Schenker rutu1e korumpovanie Mozarto

vých presných artikulačných pokynov v zmysle Riemanna alebo Leberta a zasadzuje sa za 

opätovné zavedenie artikulačných oblúkov v hudobných ediciach; nedáva však návody na 

predvedenie alebo na nástroje. 
26 Tamtiež, str. 14. 
27 Porov. Poznámku 6. 

" Všestranne určujúcou predstavou na konci 18. a na začiatku 19. storočia bol fažký a rahký 

prednes. tažkosf a ra~osf sa zásadne považovali za dôležitejšie ako hlasitosf a tichosf ale

bo rýchlost a pomalosf. Poukazuje to na chiaroscuro (temné a jasné) a prirodzene na komé

diu a tragédiu. Cim rahšia hudba, tým kratšie dižky nôt, čim fažšia, tým dlhšie. Obšírnejšiu 

diskusiu na túto tému pozri u Stephenson, Trevor: Heavy and Light Execution: the Correspon

dence Between Touch and Expression in Keyboard Music of the Classical Era, nepublikovaná 

dizertácia, Cornell University, 1991. 
29 Claudio Arrau. Alfred Brendel, Fnedrich Guida, Richard Goode, Wilhelm Kempff, Anton 

Kuerti, John O'Conor, Maurizio Pollini , Bernard Roberts. Artur Schnabel, Gerard Willems. 
30 Assistant Professor of Music na McGill University v Montreale, Kanada; v súčasnosti sa 

zaoberá rozsiahlym projektom Haydnových sonát na rôznych starých dobových klavíroch. 
31 Rubinstein, Anton: Die Musik und ihre Meister, Leipzig, Barthold Senff, 1892, str. 128. 
32 Taub, op. cit., str. 93. _j 
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Začiatky a medzinárodná kariéra 

Spevu sa venovala len súkromne pod vede
ním Josefa Egema. Počas trojročného štúdia 
absolvovala vera koncertov po celom Sloven
sku s partnermi ako J. Blaho, A. Flägl, pod 
vedením dirigenta prof. M. Ruppeldta. 
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Po úspešnom speváckom recitáli získa
la štipendium na Konzervatóriu vo Viedni, 
kde študovala spev u profesorky Augusty 
Gallovej. Počas jedného roka naštudovala 
a stvárnila viacero operných postáv, s kto
rými hosťova la aj v bratislavskom SND. 
Slovenská tlač o nej v roku 1936 píše takto: 

"Operný súbor SND zahrá Offenbachovu operu 
Hoffmannove poviedky, v ktorej ako hosť vystú
pi v úlohe Olympie a An tonie nadaná slovenská 
umelkyňa Anča Hrušovská, známa už našej 
verejnosti z koncertov a rádia. Toho časuje jed
nou z najlepších žiačok viedenskej opernej školy 
a možno očakávať, že v krátkom čase budeme 
mať v nej speváčku dobrých kvalít." (výstrižok 
z neznámych slovenských novín z roku 1936 
zo súkromného archívu A. H.) 

Odborná kritika síce píše, že by SND malo 
dať A. Hrušovskej viac príležitostí vystupo
vať, napriek tomu prvé angažmán nezískala 
v Bratislave, ale v Ústí nad Labem, kde pôso
bila jednu sezónu s veľkým úspechom. Kritika 
o nej píše: "Koloratúra Anny Hrušovskej čisto
tou a technikou vyhovuje každému nároku, šká
ly sú plynulé, staccata precízne a výška skvelá." 
(AussigerTageblatt,1938) "Hrušovská zaspie
vala ju (Rosinu) bravúrne a s brilantnou mu
zikálnosťou. Svojou roztomilou koketnosťou, 

šarmantným zjavom, skvelým hlasom zriedka
vo vyrovnaným vo všetkých polohách, poskytuje 
Hrušovská podobný zážitok ako Erna Sack." 
(Elbe-Zeitung, 1938) 

V sezóne 1938/1939 nastúpila Anna 
Hrušovská ako sólistka viedenskej Volkso
per s vynoveným sólistickým ansámblom. 
Jej prvou postavou tu bola Mária z Donizet
tiho Dcéry pluku, ktorou sa otvárala sezóna. 
Viedenská kritika zareagovala takto: "S ra
dosťou konštatujeme, že sa podarilo v krátkom 
čase vytvoriť vo Viedni druhý ansámbel zložený 
z mladých nádejných talentov, ktorý nielenže 
uspokojí rozmaznaný hudobný vkus Viedne, ale 
strháva svojím úprimným nadšenfm slúžiť veci. 
Medzi jednotlivými umelcami treba spomenúť 
hlavne Annu Hrušovskú, ktorá spievala sku
točne ťažký part Dcéry pluku zo začiatku snáď 
trochu nesmelo, ale neskôr stále voľnejšie. Jej 
pekný, teplý a dobre vystavaný hlas sa zaskvel 
predovšetkým vo vysokých polohách a zaujala 
jej pôvabná hra." " Anna Hrušovská ako pred
staviteľka titulnej role ukázala krištáľovo jas
ný, pohyblivý soprán, ktorý naplnil koloratúrne 
kaskády svojou žiarou bez toho, žeby pri tom 
stratili výrazovú silu teplého citu." (Viedeň, 
1938, výstrižok z novín v švabachu - archív 
A. H.) Vo Viedni spievala dve sezóny do roku 
1940. Po dvojročnom angažmáne odišla Anna 
Hrušovská r. 1940 do Grazu, kde pôsobila až 
do skončenia 2. svetovej vojny. Ako sólistka 
tunajšej opery dostala vera lákavých ponúk do 
veľkých operných domov Európy. Hosťovala 
často vo Viedni, v Prahe, Berlíne, Hamburgu, 
Lipsku a v 13ratislave, nielen ako operná , ale aj 
ako koncertná speváčka. 

Návrat domov 

Vojna ťažko zasiahla rodinu Anny Hrušov
skej, preto pod vplyvom tragických udalosti 
a na naliehanie matky rozhodla sa podpísať 
zmluvu s bratislavskou Operou, a v roku 1945 
sa vrátila spolu s manželom Rudolfom Pro-



sencom do Bratislavy. Rudolf Prosenc bol 
prvým hobojistom vo viedenskej Volksoper, 
študoval hoboj na viedenskom Konzervató
riu a v roku 1949 sa stal zakladajúcim členom 
Slovenskej filharmónie v Bratislave. 

S príchodom Anny Hrušovskej prišlo na 
dosky Opery SND európske muzicírovanie, • 
precízna artikulácia hudobného textu a pri
rodzené, vrúcne herectvo. Tu stvárnila množ
stvo koloratúrnych postáv. V jej repertoári 
zvlášť vynikala Verdiho Gilda z Rigoletta, 
Rosina z Rossiniho Barbiera zo Sevilly, Mária 
z Donizettiho Dcéry pluku, Violetta z Traviaty 
aď. Jej partnermi na doskách SND boli Janko 
Blaho, Stefan Hoza, František Subert, Bohuš 
Hanák, Juraj Wiedermann. Zároveň spolu
pracovala so Slovenským rozhlasom, kde 
nahrala svoje najkrajšie árie. Žiaľ, zachovala 
sa z nich iba nepatrná časť. Sólistickú kariéru 
ukončila v roku 1963 a začala sa naplno veno
vať pedagogickej práci na VSM U. 

Mozartovská interpretka 

Mimoriadny význam v umeleckej praxi Anny 
Hrušovskej mal jej vrúcny vzťah k interpre
tácii hudby W. A. Mozarta. Nachádzala tu 
všetky výrazové možnosti pre plnokrvné 
muzicírovanie. Nuansy Mozartovej hudby 
bývajú často nezvládnuteľným problémom 
pre mnohých interpretov, a preto ju do svojho 
repertoáru nezaraďujú, resp. pokiaľ sa dá, vy
hnú sa jej. V žiadnom prípade sa to netýkalo 
Anny Hrušovskej, ktorá s obľubou zaraďovala 

Mozartove skladby do koncertných progra
mov, keďže vďaka svojej technike zvládala aj 
tie najnáročnejšie party. " JedindA. Hrušovskd 
vedela po všetkých strdnkach vyhovieť vysokým 
ndrokom mozartovskej interpretdcie, lebo md 
ľahký, technicky výborne zvlddnutý orgdn, ako 
aj schopnosťvcítiťsa do ducha Mozartovej hud
by. Na výkone Hrušovskej najlepšie bolo badať, 
že Mozart je veľkou školou spevdckeho umenia, 
techniky i štýlu." {kritika na koncert venovaný 
200. výročiu narodenia W. A. Mozarta, Brati
slava, 1956, ústrižok zo slov. novín, archív A. 
H.) Z jej mozartovského repertoáru najviac 
vynikli postavy Kráľovnej noci (Čarovndjlau
ta), Constanze (Únos zo Serailu), Zuzanky 
(Figarova svadba) a Zerliny (Don Giovanm). 

Tajomstvo pedagogických úspechov 

Vraví sa, že umelecký život herca alebo spe
váka pokračuje po odchode z divadla v jeho 
pedagogickej praxi. Všetko čo vie a čo prežil 
na javisku, má možnosť ďalej odovzdávať 

svojim žiakom. Platilo to aj v živote a peda
gogickej praxi Anny Hrušovskej. Počas pô
soben ia na VSMU vychovala 24 absolventov, 
ktorí sa uplatnili ako sólisti opery alebo ako 
pedagógovia. Jej vysoká odbornosť, láskavý 
prístup a schopnosť vytvárať v škole dobrú 
nenútenú pracovnú atmosféru boli dôvodom 
úspešnosti jej žiakov, ktorí s ňou nestratili 
kontakt ani po skončení školy. Najúspešnej
šou žiačkou Anny Hrušovskej bola nesporne 

Lucia Pappová, svetoznáma operná a kon
certná speváčka, trojnásobná držiteľka ne
meckého i rakúskeho titulu Kammersänge
rin za zvlášť veľký prínos v oblasti vokálnej 
interpretácie. Mala obrovský repertoár, no 
najviac bola vyzdvihovaná ako mozartov
ská, straussovská speváčka a vynikajúca in
terpretka piesní. Keby sme porovnali ohlasy 
odbornej kritiky na spev Lucie Poppovej, 
našli by sme paralelu s kritikami Anny Hru
šovskej : "Mala neobyčajný pôvab a jasný 
strieborný hlas ... " (Tamussino, U.: Erinne
rungen an Lucia Papp, Verlag Ba ryli i, 1999), 
" .. .jej najv/astnejšou doménou bol Mozart. 
Nikto, kto počul jej Rosenarie, nedokdzal na 
ňu zabudnúť. A ešte menej na g-molovú driu 
Paminy, počas ktorej akoby zastal čas ... " (Die 
Presse, citát z knihy Erinnerungen an Lucia 
Papp). 

Striebro v hlase a schopnosť vynikajúco 
spievať Mozarta obdivovala kritika aj u iných 
Hrušovskej ž iakov - u Magdalény Hajóssy
ovej, Alžbety Svobodovej, Petra Oswalda, 
Grazielle Sciutti, Evy Blahovej aď. 

Mnohí sú presvedčení o tom, že peda
gogické úspechy Hrušovskej sú výsledkom 
jej charizmy, ktorou ovplyvňovala svojich 
žiakov, a tí ju len nasledovali - kopírovali. 
Nie je to však celá pravda, lebo Hrušovská 
nepredspevovala svojim žiakom a mnohí 
ju nikdy nemali možnosť počuť spievať. Jej 
úspech spočíval v mimoriadnej hudobnej 
inteligencii, v úžasnej pedagogickej intuícii 
a vo vynikajúcej metodike spevu, rozvinu
tej prostredníctvom dlhoročnej spoluprá
ce s významnými pedagógmi a dirigentmi 
v zahraničí. "Niet škaredého hlasu, je len zlé 
spievanie", hovorievala. Vďaka premyslenej, 
stáročiami overenej metodike spevu doká
zala každý, aj ten najmenší hlas rezonančne 
vystavať tak, že sa niesol cez orchester aj 
v najväčších sálach a divadlách. Spev Hru
šovskej i jej žiakov necharakterizovalo len 
povestné "striebro v hlase", ale aj krištáľovo 
číra intonácia, široká kantiléna, brilantná 
koloratúra, suverénne vysoké tóny a mäkká 
plastická dynamická šká la. Metodická práca 
Hrušovskej viedla speváka k vedomej, sa
mostatnej tvorivej práci, ktorá mu dovolila 
ľahko, voľne tvoriť tóny a ovládať svoj hlas 
ako hudobný nástroj. Ovládať intonáciu, frá
zovanie, výraz. Vďaka tomu získavala inter
pretácia hudobnej reči logiku a poriadok. 

Bohatstvo umeleckých a pedagogických 
skúseností i poznatkov, ktoré odovzdala 
Anna Hrušovskd slovenskej kultúre, svojim 
žiakom, zaväzuje spozndvať toto kultúrne 
dedičstvo, ochraňovať ho ako veľkú hodnotu 
a odovzddvať ho ďalším generdcidm. Cirkev
né konzervatórium v Bratislave si pri svojom 
vzniku v roku 1992 predsavzala zachovať 
metodiku spevu Anny Hrušovskej, ňou ste
lesňovaný zvukový idedl i spôsoby jeho do
siahnutia. Preto z iniciatívy pedagógov tohto 
odboru, bývalých ž iakov Anny Hrušovskej, 
pomenovala vedenie školy spevdcky odbor na 
Spevdcky odbor Anny Hrušovskej. _j 
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Anna HRUŠOVSKÁ sa narodila 7. 
januára 1912 v Budapešti a do roku 
1922 vyrastala v Martine v rodine 
významných slovenských evanjelických 
intelektuálov. Jej matka, rodená Viestová, 
bola sestrou generála Viesta, významnej 
osobnosti SNP a Ing. Ivana Viesta, 
významného železničného odborníka. 
Otec bol bankovým úradníkom, 
človekom rozhľadeným , mimoriadne 
vzdelaným, hlavne v oblasti hudby. 
Rodina sa presťahovala do Bratislavy, 
kde A. Hrušovská vychodila meštianku 
a potom študovala na obchodnej 
škole. Súčasne študovala hru na klavíri 
v Bratislave u prof. Kafendovej. Po 
skončení obchodnej akadémie nastúpila 
do pracovného pomeru v Tatra banke 
a spev študovala súkromne u prof. 
Josefa Egema. V roku 1936 získala 
štipendium viedenského Konzervatória 
a začala študova! v triede Augusty 
Gal l. Prvé angažmán získala v ústí nad 
Labem v sezóne 1937/1938, a v Prahe 
navštevovala hodiny spevu u Ruženy 
Herrlingerovej. V rokoch 1938-1940 
pôsobila ako sólistka Volksoper vo Viedni 
a v rokoch 1940- 1945 v Opere v Grazi. 
Po skončení vojny sa vrátila na Slovensko 
a prijala miesto sólistky Opery SND, 
kde pôsobila do roku 1963. V rokoch 
1956-1979 sa venovala pedagogickej 
práci na VŠMU. Po "nežnej revolúcii " 
jej v roku 1991 VŠMU udelila docentúru 
a neskôr titul Doctor honoris causa. 
Zomrela 4. februára 2006 v Bratislave, 
kde je pochovaná. 

Autorka je riaditeľkou Cirkevného konzervatória, 
absolventkou Anny Hrušovskej. 
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ZAHRANIČi r. l 

Valčuhov skvelý taliansky debut 
G. Puccini: Bohéma l réžia: l. Mariani, dirigent: J. Valčuha, scéna a kostýmy: W. Orlandi 
19. január, Teatro Comunale di Bologna 

B ohéma Giacoma Pucciniho zallormál
nych okolností určite nie j~ titulom, 
pre ktorý sa slovenskému kritikovi 

oplatí navštíviť taliansku Bolognu. Uprostred 
januára sa však naskytol pádny dôvod pre ab
solvovanie tejto cesty. Hudobné naštudovanie 
diela, premiéru a dirigovanie siedmich repríz 
zverilo vedenie jednej z najprestížnejších ta
lianskych operných scén 30-ročnému Jurajo
vi Valčuhovi. K talianskemu debutu dostal do 
vena partitúru, ktorú v bolonskom opernom 
dome za 111 rokov naštudovali také hviezdy 
minulosti, ako Toscanini, Gavazzeni, De Fab
ritiis a V otto, či prominentní dirigenti dneška: 
Pesko, Gelmetti, Gatti... Bolonskú Bohému 
som spojil s návštevou benátskeho Teatro La 
Fenice (Meyerbeer: ll crociato in Egitto) a ve
ronského Teatro Filarmonico (Bellini: Náme
sačná) . O nich nabudúce. 

O Jurajovi Valčuhovi, žiaľ, na Slovensku 
vel'a nevieme. Stúdium zavŕšil v Paríži a pre
dovšetkým francúzske hudobné prostredie 
otvorilo priestor pre raketový nástup tohto mi
moriadneho talentu. Za krátky čas stál na čele 
mnohých orchestrov európskeho významu 
a v súčasnosti úspešne vstupuje aj na opernú 
parketu. Dostať sa v Bologni k naštudovaniu 
jednej zo šiestich inscenácií sezóny je pocta aj 
pre dirigentov svetového mena. Navyše, zveriť 
na talianskej scéne taliansku partitúru Slová
kovi, je z nášho pohľadu- a to bez preháňania 
-historická udalosť. Nuž a podstatné je, že Ju
raj Valčuha obstál na výbornú. 

Jeho debut však začal nezvyčajne. Prvé 
dva večery dirigoval neexistujúci orchester. 
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Teleso totiž vstúpilo do štrajku , súvisiace
ho so zmenou vo vedení divadla a inštru
mentalistov nahradil jediný klavirista. 
S Angličanom Richardom Barkerom, inak 
partnerom mnohých známych sólistov, sa 
Valčuha stretol len krátko pred premiérou. 
Súdiac podľa dostupných kritík, nečakanú 
situáciu zvládol ako pravý profesionál. Pre 
Taliansko však podobný stav nie je celkom 
výnimočný. Strajk orchestra zažila na pre
miére Traviaty pod taktovkou Riccarda 
Mutiho (1995) aj milánska Scala a vlani na 
Barbierovi zo Sevilly sardínske Cagliari... 

V navštívenej repríze už bol skvelý bo
lonský orchester na svojom mieste, aby plne 
rešpektoval Valčuhovu presnú, energickú 
a zároveň tvárnu, špecifiká ľudského hlasu 
mimoriadne vnímajúcu taktovku. Jeho Bo
héma mala širokú paletu temp, výrazových 

nuáns a farebných kontrastov, no v prvom 
rade sprostredkúvala divákovi hlboký emo
cionálny rozmer partitúry. Dirigent s or
chestrom i zborom vyvážili rezervy, ktoré 
réžia Lorenza Marianiho nesporne mati. 

ešlo o novú inscenáciu, ale už o druhé 
oprášenie verzie z roku 1999 (Marcella vte
dy spieval Dalibor Jenis), ktorá neprináša 
žiaden mimoriadny režijný výklad. Opiera 
sa o jednoduchý scénografický model Wil
liama Orlandiho, otáčajúcu sa konštrukciu 
so schodmi, obklopenú voľným, svetlami, 
blikajúcimi žia rovkami, lietajúcimi baló
nikmi či padajúcim "snehom" zdobeným 
priestorom. Výhodou bola plynulá zmena 
obrazov, mankom zasa nedostatok intimity. 

O žiadnej osobnej réžii nemôže byť ani reč, 
na javisku vládlo klišé najhrubšieho zrna, 
sólisti si pokojne hrali "svojich" Rodolfov 
a Marcellov, Mimi a Musetty. Víťazil spev 
a to je pre vyznenie Pucciniho opier alfou 
a omegou. Videl som alternujúcu mladú zo
stavu, ktorá však s výnimkou nezaujímavo 
subretnej Musetty Gladys Rossiovej v plnej 
miere zodpovedala požiadavkám rolí. Ma
ria Luigia Borsi dala postave Mimi tmavšie 
sfarbený, k mladodramatickým brehom 
smerujúci soprán, rezonančne vyrovnaný 
v každej polohe a citlivo kresliaci výrazovú 
krivku partu . Prekvapením bol dosiaľ ne
známy mexický tenorista Arturo Chacón
-Cruz (Rodolfo), ktorý najmä v brilantných 
výškach oslňoval plnosťou a šťavnatosťou 
materiálu. Simone del Savio stvárnil Mar
cella sýtym, ušľachtilým barytónom a kvar-

teto bohémov rovnocenne doplňali Fran
cesco Verna (Schaunard) a Andrea Pa pi 
(Colline). 

Bolonská Bohéma bola pre Juraja Valču
hu významným medzníkom v rozbiehajúcej 
sa kariére. Získal si rešpekt súboru, úctu 
publika. Počuť mohutné bravó rozmaznaných 
talianskych melomanov, navyše v repertoári, 
ktorým boli takpovediac dojčení, je pre mla
dého umelca viac než odmenou a vzpruhou. 
Plný termínový ka lendár je rovnakým výpo
vedným znakom, že záujem o mladého Slová
ka vo svete prudko stúpa. Pobijú sa o čerstvé
ho nositeľa Ceny Ľ.udovíta Rajtera aj sloven
ské hudobné inštitúcie? 

Pavel UNGER 

1 hudobny Zivot 
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Co je moderna? 
G. Verdi: Traviata l réžia : A. Bernard, hud. naštudovanie: E. Dovico, dirigent: R. Heina 
23. novembra, Státní opera Praha 

M
á režisér publiku predložiť la
boratórny pokus, ktorý je čas-

'' to zaujímavý, ale obvykle nie je 
dosťverný dielu? Má podľahnúť pokušeniu, 

ktoré je často nehodnotné, a transponovať dielo 
pod zámienkou, že divákovi viac priblíži dielo sa
motné či dokonca operu ako žáner? Má nasledo
vať módne prúdy? Osobne sa domnievam, že tá 
skutočná moderna je v niečom inom ... " 

V čom, to už bulletinové úvahy francúz
skeho režiséra Arnauda Bernarda neprezrá
dzajú. Na otázku sa snažil odpovedať inscená
ciou Verdiho Traviaty v pražskej Státnej opere 
(premiéra 5. októbra 2006), pod ktorú sa au
torsky podpísal. 

V princípe nemennú prázdnu bielu scénu 
(Alessandra Camera) rámcuje biela stena 
meštiackeho salónu s jemnými štukami. Jej 
segmenty sa v priebehu príbehu budú roz-

chádzať súbežne s tým, ako sa bude rúcať svet 
hlavnej hrdinky. Violettu otvorená opona pri
stihne v negližé, váľajúcu sa v kope bankoviek 
rozhádzaných po dlážke. O ženinej profesii niet 
pochýb, na veľkej bielej pohovke sedijej mile
nec a aktuálny sponzor barón Douphol. Sotva 
sa Violetta stihne obliecť do bielych spoločen

ských šiat, do salóna vtrhnú hostia pozvaní na 
večierok. Režisér dal tejto spoločnosti tvár až 
prvoplánovo čiernu a uniformnú - nielen vo 
farbách kostýmov (ktoré veľmi pripomínajú 
zbor zo slávnej salzburskej inscenácie Willyho 
Deckera s Annou Netrebko a Rolandom Villa
zónom), ale aj v demonštratívne deklarovanej 
zlobe, necitlivosti a pokrytectve. Režisérov 
uhol pohľadu sa ešte viac vyostrí v druhom 

dejstve, na plese u Flory Bervoix. Večierok sa 
zvrhne na sexuálne orgie. Páni útoč ia na dámy 
s obnaženým poprsím, skáčuc posediačky na 
stoličkách . Scénu korunuje nahá dievčina, len 
vo vysoko krojenom pánskom fraku. Skaze
nosť spoločnosti, čo vodu káže a víno pije, by 
divák snáď pochopil aj bez striptízovej šou. 
Nahota ako dramatizujúci prostriedok pôso
bila v tomto prípade nenáležite. Až dovtedy 
sme totiž boli divákmi najmä v hereckej zložke 
konvenčného predstavenia. 

Podstatne viac sa režisérovi vydarilo finále 
druhého dejstva a záverečná dráma. Keď ura
zený Alfréd hodí Violette bankovky nielen do 
tváre, ale surovo jej ich na pchá pod sukňu i do 
výstrihu (mimochodom, takmer navlas rov
naká scéna ma už raz šokovala-v spomínanej 
salzburskej inscenácii...), Violet ta napriek po
níženiu hľadá záchranu práve pri ňom. Zlome-

ná, opustená a beznádejne sama sa na pozadí 
čiernej zborovej masy zosunie na kolená pri 
mužovi, čo ju tak vel'mi potupil. Dvaja stros
kotanci uprostred odcudzeného sveta. 

Segmenty scény v poslednom obraze už 
načisto stratili kompaktnosť, belobu naru
šuje čierna. Hranoly poskytnú zákutia, kde 
sa Alfréd i Violetta môžu jeden pred druhým 
ukrývať so svojou bolesťou. Nešťastnica ne
umiera veľkooperne na posteli, ale celkom 
ti ško a skromne v malom kresle. 

Viaceré z výhrad voči vonkajškovej réžii 
by ustúpili pred skvelými voká lnymi a he
reckými výkonmi. No nema la som šťastie 

na prvoodborové obsadenie, bola som bež
ný reprízový divák. Orchester pod vedením 

domáceho dirigenta Richarda Heina (hu
dobné naštudovanie pripravi l Talian Enrico 
Dovico) hral s ohľadom na dispozície spevá
kov: korektne a tradične. Domáca sopranist
ka Simona Procházková (Violetta) sa sice 
úprimne snažila o emocionálnu kresbu svojej 
hrdinky, a le farebne studený, ostrý hlas ne
dokázal prebudiť empatiu poslucháča. aj
mä pohyblivé koloratúrne pasáže vyznievali 
ako na hran ici interpretkiných síl. Mladý te
norista Martin Srejma disponuje prirodzene 
dobre posadeným lyrickým hlasom, ktorý ale 
znehodnocuje výrazné vibrato. K štýlovému 
frázovaniu má ďaleko, to však možno čias
točne pripočítať na vrub mladosti a malej 
javiskovej skúsenosti umelca. Najlepší vý
kon podal slovenský barytonista Vladimír 
Chmelo (Germont). Hoci ani on v ten večer 
nespieval v najlepšej forme a pôsobil vokál-

ne unaveným i herecky málo výrazným doj
mom, predsa len si jeho kultivovaný vláčny 

barytón a vzorná fráza vyslúžili u obecenstva 
najväčší oh las. 

Co teda Arnaud Bernard považuje za sku
točnú modernu? Asketickú scénu? Zbavenie 
sa "sentimentálnych nánosov"? Demonštra
tívne obnaženie negatívnych vlastnosti a mo
tivácií? Možno. Ale kým vizuálna modernosť 
nejde ruka v ruke s moderným hudobným 
naštudovaním, s herectvom oddaným kon
cepcii a s dobrými speváckymi výkonmi, do
sta li s me sa na pol cesty. A opona v absolútne 
vypredanom divad le ostane po jedinom po
tlesku spustená ... 

Michaela MOJŽIŠOVÁ 

41 



ZAHRANIČIE l 

Peter Breiner 
Z iného sveta 

~ 

New York, N~w York ... 

l 
ediným problémom v hlavnom meste 
sveta je vedi ec si vybrať. Ponuka je ca ká 

široká, že v tú istú hodinu je naraz aspoň 
poltucec koncertov či iných podujatí, ktoré 

bolo hriechom premeškat: Hovorím o cej 
nekultúrnej Amerike s 1800 symfonickými 

orchestrami, ktoré "až"v4 percentách dotujú niekto
ré z vládnych organizácií a zvyšok pla cia barbari 
súkromníci ... Tisícosemsto orchestrov je však zjavne 
málo, keďže okrem nich si Američania orchestre ešte 
aj dovážajú. Napriklad v októbri si na kompletný cyk
lus Beethovenových symfónií doviezli London Sym
phony Orchestra s Bernardom Haitinkom alebo 
Ki1YJV(III orchester Mariinského divadla s Valerijom 
Gergievom kvôli kompletu šostakoviéových symfónií. 
Pokiaľ ide o obsadenie spomínaných projektov, ťažko 
by sa dnes vo svete hľadalo čokoľvek lepšie, a skutoč
nosť úplne zodpovedala predpokladom. 

Obidva cykly boli aj súčasťou ďalšieho cyklu, či 
vlastne festivalu pod názvom Voices and Visiona
ries, organizovaného Lincoln Center for the Per
formingArts. Vrámcifescivalu odzneli napríklad 
Mozartove symfónie a klavírne koncerty v podaní 
Andrása Schiffa a jeho súboru Capella Andrea 
Barca, tri neskoré nočné recitály s Bachovou 
hudbou, multimediálna prehliadka tvorby Stevea 
Reicha, desaťdielny seriál filmov o Glennovi Goul
dovi, recitál mezzosopranistky Magdalény Koženej, 
ll Beethovenových klavírnych sonát s Garrickom 
Oh/ss onom či kompletná Beethovenova tvorba 
pre violončelo a klavír s Piete rom Wispelweyom a 
Dejanom Laz ičom. Prosto barbarstvo a absolútna 
absencia kultúry ... 

Z beethovenovského cyklu som videl koncert, 
na ktorom hrali Osmu a Piatu. London Symphony 
Orchestra je špičkový orchester a Haitink - napriek 
tomu, že má 77 rokov - ešte scále skvelý dirigent. 
Hra/jednoduchého a moderného Beethovena, 
s veľmi priamym prístupom, bez váhania, bez 
zbytočných "parádičiek" či hystérie, s tempami skôr 
rýchlejšími než pomalštmi, s veľkým obsadením 
sláčikov a s koncertným majstrom, ktorý strávil 
väčšinu koncercu vo vzduchu. Priznám sa, ešte som 
nevidel orchestrálneho hudobníka, ktorý by hral 
s takým viditeľným nasadením a elánom. Pôsobilo 
to trošku čudne, najmä preto, že zvyšok orchestra sa 
k tejto akrobacii fyzicky nepripojil, aj keď energia, 
prúdiaca z celého ce/esa, bola priam hmatateľná. 
Ako už býva v prípade takýchto orchestrov zvykom, 
nepostrehol som žiadne zaváhanie v intonácii, su
hre alebo čomkoľvek inom. Vypredaná sála. A stan
ding ovation, ktoré sa už stali americkou tradíciou, 
boli úp/neoprávnené ... 

Rovnako co vyzeralo aj na koncerte" Kiro
vovcov". Hrali Soscakovičovu Osmu a Trinástu 
symfóniu. V cej druhej sa k orchestru pridali tri 
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zbory: Riverside Choral Society, Kirkpatrick Choir, 
G/ee Club of Rutgers University a sólista Nikolaj 
Puci/in. Opäť bezchybná produkcia, aj keď v tomto 
prípade bolo cítiť, že orchester vyznáva iný druh 
disciplíny. Zatiaľ čo disciplína Angličanov vyplý
vala z rešpektu, v prípade Rusov to bolo trochu aj 
zo strachu. Bolo zjavné, že dirigent vládne veľmi 
pevnou rukou (dirigoval bez stupienka a počas 
koncertu sa pomerne voľne pohyboval od skupiny 
k skupine) a hudobníci občas pripomínali smutné 
cirkusové medvede. Hrali veľmi presne a účinne 
a nezaváhali dokonca ani v kritických momentoch, 
keď dal dirigent nástup o čosi skôr. Náznaky 
úsmevu a pohody sa objavili až po záverečných 
tónoch. Ale možno sa mýlim a možno to bola len 
únava z posledného koncertu obrovského a mi
moriadne náročného cyklu. V každom prípade, 
obdivuhodný výkon všetkých zúčastnených, vrátane 
zboru, ktorý zvládol bezchybne ruský text. Sólista 
stál nezvyčajne za orchestrom, zjavne kvôli tomu, 
aby nezavadzal maestrovi, ktorý bol hviezdou pod
ujatia. Zrejme preto bolo niektoré nižšie položené 
pasáže v jeho parte ťažko počuť-a to som sedel 
v prvom rade. Koncert bol však strhujúci a sila 
Sostakoviéovej hudby, umocnená bezchybným 
a primerane agresívnym hraním zjavne zapôsobila 
na všetkých poslucháčov, keďže nádych medzi 
posledným tónom a potleskom bol neobyčajne dlhý. 
Neozval sa dokonca ani ten smutne preslávený 
návštevník všetkých koncertných siení, snažiaci sa 
zakričať bravo ešte počas posledného akordu. O to 
väčšie však boli ovácie, keď konečne začali. A úplne 
zaslúžene. 

Apropos, barbari: oba cykly- Beethoven 
i Sostakovič- boli úplne vypredané. Kapacita sály 
je 2700 miest ... 

Tretí koncert bol oveľa komornejší, ale tiež 
"zacyklený". Americko-ruský klavirista Vladimir 
Feltsman hral všetky Mozartove sonáty na klavíri, 
ktorý bol vyrobený špeciálne preňho a je údajne 
kópiou Mozartovho klavíra z dielne Antona Walte-
ra. Koncert som navštívil najmä preto, ie som bol 
zvedavý na sólistu, ktorého som mal dirigo1•ať o pár 
týždňov neskôr v Beethovenovom 5. klavírnom kon
certe. Beethoven dopadol nakoniec celkom dobre pre 
tých, čo majú radi ruskú romantizujúcu koncepciu, • 
no Mozart sa mi až ca k nepáčil. Som už zvyknutý 
počúvať ho na sučasných nástrojoch, a na tomto 
to znelo čudne. Určite to však bol obrovský prínos 
k lepšiemu poznaniu skutočného obrazu Mozarta. 
Alebo niečo také ... Okrem toho, sólista zrejme 
neinvestoval do prípravy príliš veľa času či námahy. 
Všetko bolo odohraté pomerne ledabolo, s pomerne 
veľkým množstvom preklepov a zakopnutí. Tí ame
rickt poslucháči, ktori neodišli cez prestávku, však 
interpreta odmenili - ako inak - standing ovations. 

Prechádzka harmonickou záhradou 
25. októbra, Konzerthaus, Viedeň 

Súbor ll Giardino Armonico vtrhol do sveta 
klasickej hudby s razanciou rockových hviezd. 
Aktuálne koncertné turné Talianov s Mag
dalenou Koženou prinieslo do viedenského 
Konzerthausu live ochutnávku z posledných 
nahrávacích aktivít protagonistov. 

Obdivovaná mezzosopranistka sa pred
stavila výberom árií z Mozartových opier 
(Figarova svadba, Gosi fan tutte, La Clem
enza di Tito) , ktoré nedávno nahrala pre 
Deutsche Grammophon s Orchestra of the 
Age of Enlightenment pod taktovkou Simona 
Rattlea. Asi som podvedome pri koncertnom 
predvedení očakával aj koncertnejšie spiev
anie. Kožená na scéne nielen spievala, ale aj 
hrala a dramatickému výrazu padlo za obef 
niekoľko tónov. Na druhej strane tento prístup 
priniesol napríklad v známej árii Cherubína 
Non so piú casa ... efektné podčiarknutie ob
sahu verša . Par/o ďamor vegliando .. ." krát
kym prechodom do prirodzeného rytmu reči. 
Aj keď rozsah niektorých árií (napr. Non pi ú di 
tio ri z La Clemenza di Tito, Per pieta z Gosi fan 
tutte) v spodnom a hornom registri miestami 
narážal na limity speváčkinho hlasu, hudobná 
inteligencia, cit pre štýl a výraz, technika, 
zrozumiteľná deklamácia textu, ako aj nád
herný zamatový stredný register a schopnost 
modelovaf tón v pianach priniesli najmä 
v lyrických číslach (napr. Giunse a/fin il mo-

mento ... z Figarovej svadby) viacero elektri
zujúcich momentov. 

ll Giardino armonico sú najautentickejší 
v dielach talianskych barokových autorov, 
navyše sa možno trochu stali zajatcami vlast
ného interpretačného štýlu. V každom prípade 
nemožno .výkonom hudobníkov v sprievodoch 
k áriám (obdivuhodný výkon hráča na basetovom 
rohu), Boccheriniho Sinfonii d mol . ll Casa del dia
volo" alebo Sinfonii F dur Wq 183 C. Ph. E. Bacha 
toho vera vyčítaf (prekvapila však absencia con
tinua). Najmä posledne menované diela priniesli 
hudobnú smršf s dramatickými zvratmi a plas
tickými, pulzujúcimi frázami (presne ako na CD 
ll Casa del Diavolo ... ). Koncert, o akom môžeme 
u nás len snívať, aj keď zázrak sa nekonal. 

Andrej ŠUBA 
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Viedenský Konzerthaus 
- svetové výkony "za rohom" 

Bratislava a Viedeň sú najbližšie položené hlavné mestá na svete. Delí ich necelých 60 km. V minulosti mali k sebe ešte bližšie - hospodársky 
i kultúrne. V posledných rokoch sa však vzťahy ~rehlbujú- rezonuje napríklad projekt Twin City a kontakty fungujú aj na individuálnej úrovni. 
Napríklad v podobe záujemcov o kultúru, ktorí obojsmerne "pendlujú" medzi Bratislavou a Viedňou . Jedným z najreprezentatívnejších kul
túrnych stánkov Viedne je Konzerthaus. 

V Bratislave je hlavným ciel'om hud
bychtivých návštevníkov z Rakúska 

Opera SND. U Viedenčanov si už 
získala renomé ich "tretej opernej scény". 
Cestovné kancelá rie ponúkajú "full service" 
- priamo pred historickú budovu SND ich pri
vezú zájazdové autobusy. 

Našinec sa pri návšteve Viedne musí 
spoliehať len na vlastné sily. V programovej 
ponuke najvýznamnejších viedenských stán
kov umenia ako je Staatsoper, Konzerthaus či 
Musikverein, si však milovník kvalitnej hudby 
má z čoho vyberať. Peripetie so zakúpením 
vstupenky sú dnes už l'ahko zvládnuteľné. 

Stačí jednoduchý prevod z bankového účtu, 
navyše vstupenku je možné nechať si zaslať 

poštou. Ceny vlakových a autobusových líst
kov sa v poslednej dobe ustálili, odporúča sa 
kúpiť si v Bratislave obojsmerný lístok. Kon
zerthaus ponúka okrem toho špeciálnu akciu 
- s platnou koncertnou vstupenkou je prepra
va verejnou dopravou v rámci Viedne bezplat-

ná počas dvoch hodín pred a šiastich hodín 
po predstavení. Aj situácia okolo spiatočného 

spojenia vo večerných hodinách sa v posled
nej dobe zlepšila. Výhodné je najmä vlakové 
spojenie krátko pred pol jedenástou, vďaka 
ktorému sú adrenalínové úteky počas záve
rečného aplauzu minulosťou. Dnes už výletu 
za kultúrnymi zážitkami do Viedne naozaj nič 
nestojí v ceste ... 

Na jeseň minulého roku som v Kon
zerthause navštívila niekol'ko výborných 
konzertov. Tradičným koncertným pódiom 
Viedenských filharmonikov je Musikvere
in, možno ich však zažiť aj v Konzerthause. 
V októbri tu ponúkli hneď dva koncerty pod 
taktovkou Sira Charlesa Mackerrasa . Vďa
ka Mackerrasovmu záujmu o českú hudbu 
boli na programe koncertu (15. 10.) zastúpení 
Dvorák a Janáček, okrem nich Mozart s kla
vírnym virtuózom Alfredom Brendelom 
a malý "slovenský" príspevok - Kodályove 
Tance z Galanty. Najväčším zážitkom bola 

Paríž: Bondy opäf v nemilosti 

Janáčkova Sinfonietta - porovnatel'nú inter
pretáciu som ešte nepočula. Deň predtým 
mal tento koncert akúsi prepremiéru pred 
obrovským publikom - tiež v Konzerthause, 
no v štýle promenádnych koncertov ä la lon
dýnske "Proms". Vďaka cenovej prístupnosti 
lístkov na státie si v rámci promenádne ho cyk
lu môže jedno z najprestížnejších svetových 
teleso vypočuť stá le viac návštevníkov. 

Tvorba Friedricha Cerhu má v programe 
Konzerthausu dôstojné miesto nielen v roku 
2006, v ktorom oslávil 80. jubileum. Na kon
certe Symfonického orchestra Viedenského 
rozhlasu (20. 10.) odznela premiéra Cerhovho 
Koncertu pre sopránový saxofón a orchester so 
sólistom Johannesom Ernstom. Cerha neza
prel povesť majstra kaleidoskopických nálad 
a sólistovi poskytol priestor na predvedenie 
flexibility interpretačného majstrovstva. 

V rámci festiva lu Wien Modern (6. ll.) 
bol uvedený jeho kompletný sedemčasťový 
cyklus Spiegel pre veľký orchester a magneto
fónový pás zo začiatku 60. rokov. Nepretržitá 
masa hudby, pri ktorej zastal čas ... Majstrov
ské reflektovanie prírodných úkazov a emócií, 
ktoré sám autor označil ako divadlo stvár
ňujúce svet, počúvala bez dychu takmer plná 
sála. Interpretácii nemeckého Symfonického 
orchestra Baden-Baden a Freiburg pod tak
tovkou Sylvaina Cambrelinga nebolo možné 
nič vytknúť. 

Sezóna 200612007 ponúkne ešte niekoľko 
lákadiel na cestu do Viedne. Z cyklu medziná
rodných orchestrov si určite nenechám ujsť 
májové koncerty San Francisco Symphony 
Orchestra a New York Philharmonie Or
chestra a v júni sa teším na preložený recitál 
barytonistu Thomasa Quasthoffa ... 

Magdaléna ČIERNA 

W. A. Mozart: ldomeneo l réžia: l. Bondy, dirigent: T. Hengelbrock, premiéra: 30. novembra, Opéra National, Paríž 

oslednou premiérou parížskej Opé
ra National bola Mozartova "dram-

a per musica" ldomeneo. Po neúspe
chu u parížskeho obecenstva (a úspechu 
u kritiky) s Händelovým Herculom sa o " re
parát'' pokús il Luc Bondy, k taktovke bol 
prizvaný mladý nemecký d irigent Thomas 
Hengelbrock. Nová inscenácia je, ako býva 
pri vel'kých projektoch zvyčajné, kopro
dukciou - svetlo sveta uzrela v Miláne a po 
sérii parížskych predstavení sa presťahuje 
do Madridu. 

Akým teda je Bondyho príspevok k tohto
ročnému mozartovskému ošiaľu? Predo
všetkým nijako revolučný - Bondy už dnes 
predsalen patrí k staršej generácii tvorcov 
a jeho ldomeneo je na dnešné pomery v oper
nom divadle vcelku staromilský. Základom, 
na ktorom režisér stavia, je expresívna vý
tvarná štylizácia scénografa a maliara Eri
cha Wondera (častý spolupracovník napr. 
Petra Mussbacha). Významnú úlohu v jeho 
koncepcii hrá svetlo, ktoré dotvára a mo
deluje často prázdne javisko - z pokojného 

mora na zadnom prospekte sa tak ľahko stane 
búrka či príboj (svetelnú koncepciu vytvoril 
Dominique Bruguiére). Všetko ďal šie je už 
na spevákoch-hercoch, a práve to je najväčšia 
devíza každej Bondyho práce. V obligátnych 
súčasných kostýmoch žijú skutočne súčasné 
postavy, ktorých trápia problémy moderného 
človeka. V popredí je tematizovaný vzťah otca 
a syna, teda ldomenea a ldamanteho, ktorý je 
ambicióznym, ale nezrelým a patrične drzým 
výrastkom. Je symptomatické, že tento nerie
šitel'ný, večný alebo snáď aj nutný svár roztne > 
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> (ako aj všetky ďa l šie strety v zauzlenom 
sujete) až Neptún -v tomto prípade však 
žiaden rozprávkový deus ex machina, ale 
riadne cunami. Po nútenom odovzdaní 
vlády ldomeneo už le n sklesnuto odchádza 
do hl'adiska - násilne ukončený generačný 
konflikt vyvoláva v divákovi sústrasť s ldo-

meneovým osudom. ' 
ldomeneo bol pôvodne "šitý na mie

ru" Ramonovi Vargasovi, ktorý"'Však pre 
indispozíciu predstavenie odriekol nie
koľko hodín pred premiérou -o to viac je 
obdivu hodné, ako dokonale (lepšie pove
dané nepozorovane) dokázal vklznuť do 
inscenačno-hudobnej schémy Charles 
Workman. Dokonca ako jediný nedal na 
inak dosť nervóznej premiére najavo tré-

mu a bol výrazovo i herecky presvedčivý. 
Prekvapujúco nepodarený bol výkon jeho 
hviezdnej protihráčky Joyce DiDonato
vej (ldamante), ktorej chvejúci sa mezzo
soprán a nepresné frázovanie boli zrejme 
znakom spomínanej nervozity (čomu zod
poveda lo aj to, že speváčke "vypadol" celý 
jeden recitatív!). Najšťastnejšie nedopa
dol ani parížsky debut švédskej sopranist
ky Ca mi lly Tillingovej ( Ilia), ktorej znelý 
hlas zakopával o finesy partitúry. Jej ne
ústupná Ilia sa v ostrom konfli kte stretla 
s diabolsky vzrušujúcou Elettrou vynika
júcej Mireille Delunschovej . 

Perfektne zospievaný a herecky pri
pravený zbor má v tejto opere značný 
priestor a režisér, v súlade s Mozartovou 

Drážďany na prelome rokov 
- dva mimoriadne projekty 

v. Drážďanoch rezonovali v predvia
nočnom období dve pozoruhodné 

hudobné podujatia, ktoré sa vynímali 
z adventnej atmosféry. Skladateľ Wilfried 
Krätzschmar (nar. 1944) dostal príležitosť 
vytvoriť svoje prvé operné dielo, ktorému 
oficiálna objednávka (k 150. výročiu vzniku 
drážďanskej vysokej hudobnej školy a 800. 
výročiu založenia mesta) zaručila i skvelé 
naštudovanie a predvedenie. Vzniklo nové 
hudobno-dramatické dielo, vel'mi sa líšiace 
od tých, ktoré zaznamenal hudobný svet v po
sledných rokoch. Krätzschmarova tvorba už 
neraz vyvolala menšie či väčšie škandály, no 
v jeho hudobnej reči nikdy nechýbali emócie 
a zvukovosť jeho hudby bola vždy výsledkom 
skladatel'ovho citlivého a eruptívneho vnútor
ného sveta. Neplánoval skomponovať operu, 
až kým ho neoslovilo libreto drážďanské
ho literáta Michaela Wi.istenfelda o strachu 
človeka pred stratou svojej moci. Aj keď ide 
o nadčasový sujet - boj o moc za každú cenu 
v ktoromkoľvek politickom či spoločenskom 
kontexte - z obsahu predsalen vanie nedávna 
minu losť niekdajšej NDR (či inej socialistic
kej krajiny), ktorú obohacuje autor libreta, 
a napokon i sklada tel', o celý rad groteskných, 
bufôznych či banálnych situácií. Ústrednou 
ideou diela nazvaného Kľúčová opera (Schlils
seloper) je hl'adanie strateného kl'úča k moci. 
Na ceste hľadania sa hlavná postava (Kasimir 
Puding) dostáva do komických, tragických či 
tragikomických, no vždy neriešiteľných stre
tov s okolitým svetom, so svetom, ktorému je 
problém straty jeho kl'úča k moci cudzí a ľaho
stajný. Takmer tridsať postáv, ku ktorým pat
ria Dáma či Pán na Ministerstve pre neistotu, 
Páni na Úrade istoty kl'účovej dierky, Dámy na 
Úrade strát a nálezov či záhradní trpaslíci, ro
zohral Krätzschmar tou najpestrejšou paletou 
farieb hudobnej reči a inštrumentácie: raz váž
nej, inokedy burlesknej, ba až bufôznej, nieke
dy balansujúcej na hrane muzikálu. Takmer 
tri hodiny deja a hudby ubehlo bez prázdneho 

momentu, opäť a opäť evokovalo hudobnú 
a dramatickú silu Sostakovičovho Nosa či La
dy Macbeth. Realizátormi na celej čiare vyda
renej inscenácie (premiéra 2. december 2006) 
boli poslucháči drážďanskej vysokej hudobnej 
školy, dielo naštudoval a dirigoval Ekkehard 
Klemm. Všetci zúčastnení sa spolu s režisé
rom Andreasom Baumannom pričinili o to, 
aby sa Kľúčová opera Wilfrieda Krätzschmara 
zaradila medzi kl'účové diela najnovšej hudob
no-dramatickej tvorby. 

Pod názvom Zabudnutí !?Neznámi Dráž
ďančania (Vergessen!? Unbekannte Dresdner) 
koncipoval 15. decembra koncert Drážďan
ského mládežníckeho symfonického or
chestra Konzervatória Heinricha Schi.itza 
jeho mladý dirigent Mil ko Kersten. Mladí hu
dobníci boli ideálnymi realizátormi zaujíma
vej Kertsenovej myšlienky: v predvianočnom 
období si spomenúť na skladateľov, ktorých 
hudba utíchla jednak kvôli strate notových 
materiálov, a le aj preto, lebo jej skladatelia boli 
vyhnaní do emigrácie, resp. zahynuli ako obe
te politiky národných socialistov - a neskôr 
sa na nich zabudlo. V druhej polovici koncer
tu zazneli dve premiéry. V Berlíne pôsobiaci 
skladateľ Michael Lundt (nar. 1941) venoval 
svoju Symfóniu č. 1 (2006) "Hudobníkom, 
ktorí boli zavražení nacistami". Stvorčasťová 
symfónia je poctou na optimizmom pulzujúci 
život a činnosť hudobníkov dvadsiatych či tri
dsiatych rokov 20. storočia a dôstojne pripo
mína ich umlčan ie (na pultoch orchestrálnycil 
hráčov zhasína jedno svetlo za druhým) - im 
všetkým znie vo violovom sóle židovská mod
litba za mŕtvych El male rachamim. Pozoru
hodné dielo odznelo po technickej i umeleckej 
stránke na vysokej úrovni. V rovnakej špič
kovej kvalite zaznela i premiéra orchestrálnej 
verzie piesní In memoriam drážďanského ro
dáka Paula Aro na (1886-1955), ktorý bol v ro
ku 1933 nútený odísť do exilu, kde začal kom
ponovať. Trom Aronovým Piesňam pre klavír 
a vysoký hlas na slová W Butlera Yeatsa, ktoré 

dramaturgiou, inscenacJU komponuje 
takmer ako davovú drámu. Protipól privát
nym rozporom tvorí stret ľudu so štátnou 
mocou, pričom zbor svojimi kostýmami 
ďaleko viac pripomínal robotníkov talian
skych neorealistických filmov, než "l'ud 
krétsky". 

Dirigent sa s režisérom zhodol vo vý
klade diela a hráčov rezkým tempom viedol 
k energickým výkonom. Precízny orches
ter bol už od dokonalo zahranej náročnej 
ouvertúry najpevnejšou oporou nie celkom 
vydarenej premiéry, ktorá na naj špičkovej

š iu svetovú úroveň nedosiahla. Neprávom 
však Parížania opäť "vybučali" režiséra, 
ktorý za to mohol najmenej ... 

Rudo LEŠKA 

boli doposia ri ba neznámym dielom v rukopise, 
dalo orchestrálne spracovanie Milka Kerstena 
nové, očarujúce ošatenie, ktoré konečne pred
stavilo skladateľa Paula Arona ako jedného 
z významých tvorcov hudby 20. storočia. Sop
ranistka Ulrike Fulde umocnila dielo nielen 
svojím nosným a jasným hlasom, ale i zvlášť 
emocionálnym prejavom. Vďaka pripravovanej 
live nahrávke tohto mimoriadne zaujímavého 
a interpretačne veľm i kvalitného koncertu sa 
diela Michaela Lundta a Paula Arona dostanú 
k ďa lšiemu okruhu poslucháčov. 

Silvestrovské koncerty hudobných siení 
sa nesú už desaťročia v znamení straussov
ských va lčíkov či Netopiera, populárnych 
predohier či znova a znova ponúkanej Be
ethovenovej Deviatej. O to väčším sústom 
bolo započúvať sa do Bachovho hudobného 
testamentu, do jeho Omše h mol v podaní 
Sächsisches Vocalensemble, na dobových 
nástrojoch hrajúcich sólistov Batzdorfer 
Hofkapelle, v príkladnom štýlovom naštu
dovaní zbormajstra Matthiasa Junga. Jung 
je zakladatel'om a umeleckým šéfom jubi
lujúceho desaťročného Saského vokálneho 
ansámblu. Pod jeho vedením (Jung je o.i. ab
solventom dirigentských kurzov u Helmutha 
Rillinga) sa toto teleso zaradilo k špičkovým 
interpretom barokovej hudby v medzinárod
nom meradle a podarilo sa mu odkryť už ne
jeden poklad chrámovej hudby (napr. Antonia 
Lottiho či Nicolu Porporu). Jungovi sa darilo 
vyzdvihnúť melodické či inštrumentálne de
taily, ktoré zapada li ako vzácne drahokamy 
do tohto árchitektonicky náročného a veľko
lepého diela . Jeho interpretácia veľkoleposti 
spoč ívala v nájdení čistoty a priehľadnosti 
hudobného zvuku a umeleckého prejavu, 
ktorému je cudzí pátos. Bachova Omša h mol 
tak bola dôstojnou bodkou za hudobným ro
kom v Drážďanoch , ktorý bol vzhľadom na 
800. výročie založenia mesta ovel'a bohatším 
než inokedy. 

Agata SCHINDLER 



poradňa 

Hlas nad zlato 

H 
lasivky sú zložitým .hudobným ná
strojom", prirovnať sa dajú k husliam 
- napätie a dÍžka strún (u človeka hla
siviek) určuje výšku tónu, výdychový 
prúd vzduchu ovplyvňuje jeho inten

zitu. Zafarbenie hlasu závisí od vell<osti, tvaru 
a technického využitia rezonančných priestorov 
nad (aj pod) hlasivkami, priechodnosti nosa 
a nosohltana, od artikulačných priestorov ústnej 
dutiny, jeho kvalita najmä od zdravotného stavu 
hlasiviek a hrtana, horných dýchacích ciest, ako 
aj od spôsobu dýchania a artikulácie. Charak
ter hlasu však ovplyvňujú aj emócie a celkové 
psychické rozpoloženie, možno v ňom spoznať 
štastie, únavu, stres, strach či hnev ... 

Problémy s hlasivkami zrejme pozná každý. 
Zhrubnutie, opuchy, zahlienenie, prípadne prekr
venie hlasiviek spôsobujú ich nepravidelné kmi
tanie, čo sa zvykne vnímaf ako zachrípnutie. Ide 
o bežný prejav prechladnutia, väčšinou spojený 
s nádchou, bolesťou hrdla či kašľom. Zachrípnu
tie však môže vzniknúť aj z dlhodobého presiľo

vania hlasu pri zápale dýchacích ciest, alebo kvôli 
nesprávnej technike. Tak dochádza k poruchám 
hlasu, akými sú nedomykavosf hlasiviek, spevác
ke uzlíky či celkový opuch hlasiviek . • Liečba spe
váckych uzlíkov resp. hlasivkovej nedomykavosti 
si vyžaduje dlhodobý hlasový pokoj a následnú 
rehabilitáciu hlasiviek, spočívajúcu v hlasových 
cvičeniach. Pri hlasivkových uzlíkoch je niekedy 
potrebná aj mikrochirurgická operácia hlasiviek 
v celkovej anestéze a dlhodobá rehabilitácia," 
hovorí MUDr. Dagmar Volmutová. Pretrvávajúce 
chronické zachrípnutie môže spôsobiť fajčenie, 
poruchy štítnej žľazy, užívanie hormonálnych lie
kov ale aj kvasinkové zápaly hrtana. V súvislosti 
s chronickým zápalom hrtana a hlasiviek sa v po
slednom čase venuje vell<á pozornosť aj reflux
nej chorobe pažeráka . • Gastroezofageálny reflux 
sa vyskytuje najmä u osôb trpiacich zvýšeným 
obsahom žalúdočnej kyseliny, pričom dochádza 
k spätnému návratu obsahu žalúdka, ktorý dráždi 
hrtan a spôsobuje jeho aj hlasivkový chronický zá
pal a následné zachrípnutie. V takýchto prípadoch 
sa odporúča gastroenterologické vyšetrenie a ná
sledná liečba, obmedzenie konzumácie kyslých 
jedál či alkoholických nápojov, a to najmä pred 
spaním." K závažnejším hlasivkovým ochoreniam 
sa zaraďuje aj akútne nakrvácanie do hlasivky, 
ktoré vzniká prasknutím cievy, a to takmer vždy 
pri vell<ej hlasovej záfaži v indispozícii alebo pri 
náhlom zápale hrtana. Vtedy je nevyhnutný abso
lútny hlasový pokoj, pacientovi sa robia obstreky 
hlasiviek, vhodné sú inhalácie, prípadne enzýmo
vá liečba. K najfažšfm ochoreniam hlasiviek pat
ria nádory a ich najčastejšou príčinou je dlhodobé 
fajčenie a alkohol. 

s foniatričkou MUDr. Dagmar Volmutovou 
f 

Bežne sa však vyskytujú ľahšie formy chro
nického opuchu hlasiviek spôsobené dlhodo
bým presiľovaním hlasu, fajčením , alergiou, 
smogom a dlhým pobytom v klimatizovaných 
priestoroch či suchých miestnostiach, výparmi 
chemických dráždivých látok, ako aj studenými 
uhličitými nápojmi. 

Lekára treba vyhľadať, ak zjavné zachrípnutie 
trvá dlhšie ako 3-5 dní, nereaguje na liečbu, a to 
najmä ak ide o hlasového profesionála, nakoll<o 
aj ľahké prechladnutie so zachrípnutím, spojené 
s hlasovou záťažou , môže viesť k dlhodobejším 
hlasovým problémom, vyžadujúcim si dlhšiu 
liečbu . 

Spomedzi hlasových profesionálov sa naj
vyššie nároky na kvalitu hlasu a zátaž kladú 

Ilustrácia: Malú~ PRIEHYBA httpJ/studenti.vsvu.sk/matuS/ 

na operných spevákov, pre ktorých by dodr
žiavanie hlasovej hygieny malo byt samozrej
mosťou. Problém s fajčením či s pravidelným 
zvlhčovaním prostredia u nich zväčša nie je, 
no napr. prašnosti na javiskách možno iba ťažko 
zabrániL Potrebná je aj dobrá fyzická kondí
cia, vyžadujúca pravidelnú životosprávu, do
statočný spánok a oddych. Speváci by tiež mali 
dodržaf primeraný čas na hlasovú rozcvičku 
pred každým spievaním, ako aj vyvážený, pri
meraný pomer hlasovej záťaže a oddychu, 
čiže dostatočný relax po náročnom predstave
ní. Neodporúča sa ani rýchle a náhle striedanie 
hudobných štýlov. 

Kým bežný človek sa s .obyčajným" na
chladnutím takmer nezaoberá a zvyčajne sa 

lieči sám, pre speváka je väčší zápal dýchacích 
ciest (nádcha, ale hlavne kašeľ a samozrejme 
zápal hrtana) podstatne zložitejším zdravotným 
problémom . • Operný spevák, u ktorého hlasová 
záfaž v chorobe, resp. v indispozícii môže spô
sobiť rozsiahlejšie hlasové ťažkosti, väčšinou vy
hľadá foniatra skôr, niekedy aj preventívne". To 
však neznamená, že s nachladnutím sa spievat 
nemôže. Zhodnotif treba nález na hlasivkách, 
priebeh ochorenia, ale aj technickú náročnosť 
opernej roly. nv medicíne sa nedá hovori( o ne
jakej šablóne, ľudia sa predsa od seba odlišujú. 
Vďaka tomu, že väčšinu pacientov-spevákov 
poznám vera rokov, inak pristupujem a hod
notím klinický nález u skúseného sólistu pred 
náročným predstavením, inak u študentov kon
zervatória, ktorí na svojej technike zatiaľ pracujú 
a nemajú nato/ko zažité správne návyky Techni
ka spevného hlasu je pri ochorení hlasiviek ne
smieme dôležitá." Aj preto sa MUDr. Volmutová 
s veľmi vážnymi hlasovými zdravotnými problé
mami a fažkosfami u profesionálnych spevákov 
prfliš často nestretáva, problematickejšie sú 
skôr neškolené hlasy . • Citlivú oblasť predstavu
jú niektoré detské zbory, hlavne ľudové taneč
né súbory, kde deti spievajú popri tancovaní. 
Väčšinou nie je zaužívané individuálne vedenie 
detského hlasu. Hlasové rozcvičky bývajú spo
ločné, čím sa eliminuje možnos( kontroly det
ského spevného hlasu hlasovým pedagógom 
resp. zbormajstrom.· V amatérskych zboroch 
býva navyše spevák neraz nesprávne hlasovo 
zaradený. 

Hlasová hygiena je dôležitou prevenciou 
hlasových porúch a straty hlasu. Ide o zásady, 
ktoré by sa mali všeobecne dodržiavať, aby sa 
predišlo funkčným a tiež organickým ochore
niam hlasiviek. O hlasovej hygiene sa síce dá 
hovorif vo viacerých rovinách, no k najdôležitej
ším zásadám všeobecne určite patrí: 

- hlas používať primerane a správnym 
spôsobom (vyhýbaf sa nadmernej hlasovej ná
mahe, obzvlášť v hlučnom, zafajčenom resp. 
zadymenom prostredí); 

- zvlhčovať vzduch hlavne v miestnostiach, 
kde spíme, resp. kde sa počas dňa najdlhšie 
zdržiavame, dodržiavať pitný režim príp. klok
tať slanou vodou, resp. používať morskú vodu 
v rozprašovači ; 

- šetrif, nepresirovaf hlas pri prechladnutí 
(zásadne nie šepkaním) a včas liečif zápal dý
chacích ciest hlavne v prípade hlasových pro
fesionálov. 

Tieto návyky napomáhajú k udržiavaniu 
zdravého hlasu, no ich príležitostné porušenie 
nemusí zákonite viesť k problémom. 

Pripravila Eva PLANKOVÁ 



JAZZ, ALTERNATÍVA. .. l 

Michael Brecker 29. 3. 1949- 13. 1. 2007 

Erik ROTHENSTEIN 

Bol nielen jedným z najznámejších súčasných tenorsaxofonistov ale jazzových hudobníkov vôbec. 
Smutná správa o úmrtí vo veku 57 rokov zasiahla nielen jeho blízkych, ale aj širokú hudobnícku a 
fanúšikovskú obec. 

A
. priek pokročilému štádiu leu

mie ukázal Michael Brecker 
ezlomnú energiu, koncertoval 
a svoj posledný album dokonči l 

dva týždne pred smrťou. Za 
spoluhráčov si vybral take 

veľké mená ako Herbie Hancock, Pat 
Metheny, Jack DeJohnette, Brad Mehldau 
a John Patitucci. A lbum, ktorý ešte nemá 
názov a mal by vyjsť v júli tohto roku, bude 
určite dôstojnou rozlúčkou s veľkým muzi
kantom. 

Breckerov neustály tok myšlienok, 
rytmických a melodických nápadov, zao
balených do sofistikovaných harmon
ických štruktúr, je veľmi obdivovaný a 
napodobňovaný. Má pravdepodobne 
najväčší štýlotvorný vplyv na ostatných sax
ofonistov od čias Waynea Shortera. Breck
er je považovaný za najvýznamnejšieho 
saxofonistu postcoltraneovského obdobia. 
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Štýlovo je kritikou zaradený ako post bober, 
hard boper, fusionový či crossoverový hu
dobník. To všetko v podstate nie je ďaleko 
od pravdy, lebo Brecker "zjedol" jazzovú 
históriu a vybral sa aj do sveta iných hudob
ných štýlov. 

Ako chlapec transkriboval a učil sa hrať 
naspamäť sóla Cannonbal Aderleyho, po 
ukončení základnej školy nasledoval svoj
ho staršieho brata na univerzitu v lndianlf. 
Už čoskoro však opäť odchádza za bratom, 
tentoraz do New Yorku. Už v tomto veku bol 
z neho vyprofilovaný a vysoko profesionál
ny hudobník. V roku 1970 sa stal členom 
pionierskej jazz-rockovej kapely Dreams, 
v roku 1972 vstupujú s bratom Randym do 
hard-bopového kvinteta Horacea Silvera a 
nahrávajú pre Blue Note. O rok neskôr za
kladajú súrodenci The Brecker Brothers, 
jednu z najúspešnejších a najinovatívnejších 
jazz-funk-fusionových skupín tejto dekády. 

Listina známych mien spolupracujúcich 
s kapelou by mohla byť učebnicovým 

prehľadom jazzu tohto obdobia: David San
born, Harvey Mason, Steve Gadda, Neil Ja
son, Marcus Miller, Hiram Bullock ... Ich al
bum z roku 1978 má vzhľadom na zvuk kape
ly charakteristický názov Heavy Metal Bebop, 
čo je vystihujúce pomenovanie pre kostrbaté 
virtuózne linky a kompozície oboch súro
dencov, podopierané "tažkotonážnou" elek
trickou ry.tmickou sekciou. Kapela skončila 
v roku 1982 no začiatkom 90. rokov sa opäť 
zišla na turné, tentoraz s osviežujúcim aku
stickým zvukom rytmiky. Breckerovci or
ganizovali na Manhattane v známom klube 
Seventh Avenue South jam-sessions. Tu 
Michael dáva dokopy spolu s keyboardistom 
a vibrafonistom Mikeom Maineirim, basis
tom Eddie Gomezom a bicistom Steveom 
Gaddom slávne Steps A head. Gadda neskôr 
nahrádza Peter Erskine a kapela nahráva 

1 hudobný 2ivot 



sedem albumov, ktoré sa nezmazateľne vryli 
do jazzovej histórie. 

Michael Breckerprekračoval s eleganciou 
a nadhľadom hranice žánrov, spolupracoval 
s hudobníkmi z oblasti populárnej hud-
by: Simonom a Garfunkelom, Yoko Ono, 
Johnom Lenonom, Bruceom Springstee- • 
nom, Lou Reedom, Markom Knopflerom, 
Di re Straits, Frank Zappom ... V prvej po
lovici 80. rokov bol zavalený štúdiovou prá
cou na mnohých popových projektoch. Stal 
sa v podstate "inventárom" kalifornských 
popových pesničkárov ako Jackson Browne 
alebo Joni Mitchell. Brecker sa určite nevy
dáva( do týchto vôd iba z čisto komerčných 
dôvodov, ako to robieva mnoho hudobníkov. 
Známa je jeho záľuba vo zvuku elektrickej gi
tary a rockovej hudby. Aj tu treba hľadať ko
rene jeho unikátnej farby tónu a frázovania. 

Pre ortodoxných jazzových fanúšikov 
má asi najväčšiu hodnotu jeho spolupráca 
začiatkom 80. rokov so StepsAhead, sChick
om Coreom alebo Pathom Mathenym, ktorá 
potvrdila jeho autoritu a reputáciu famózne
ho saxofonistu. Breckerov prvý sólový de
but vyšiel až v roku 1987, keď mal 38 rokov. 
Platňa bola zvolená čitateľmi časopisu Down 
Beat za album roka. Ďalším albumom Don't 
Try This at Home vyhral prvú zo svojich 
jedenástich cien Grammy. V roku 1990 nasle
doval album Now You See .... (Now You Don 't), 
ktorého titulná pieseň je rafinovanou adap
táciou maliarského štýlu M. C. Eschera, kde 
jeden rytmus bez počuteľného "spojovacieho 
stehu" prechádza do druhého. Nasledovalo 
jeden a polročné turné s Paulom Simonom, 
oživenie The Brecker Brothers s platňou Out 
of the Loop, spolupráca s Herbie Hancockom 
a znova s Pathom Methenym, Daveom Hol
landom a Jackom DeJohnetom (album Ta/es 
from the Hudson). Na albume Time Is of the 
Essence, ktorý je programovo venovaný trom 
bubeníkom, hrajú popri Pathovi Methenym 
po prvý raz aj Elvin Jones a Larry Goldings. 

Aj keď Michael Brecker hrával na via
cerých saxofónoch, najradšej používal Sei
mer Mark Vl., aj napriek jeho vysokému veku. 
Jeho priateľ, výrobca saxofónových hubičiek 
Guardala, zostrojil podľa jeho odporúčaní 
hubičku Guardala, Michael Brecker Model, 
ktorá sa aj napriek svojej vysokej cene dobre 
predáva medzi nasledovníkmi Breckerovho 
štýlu. Michael bol aj inovátorom a majstrom 
v oblasti použitia elektrického dychového 
nástroja EWI. Tento dychový syntetizátor 
mu dovoľoval samplovať zvuky a vrstviť ich 
nad seba v reálnom čase. 

" Teší ma, keď sa ľudia cítia dotknutí mo
jou hudbou", povedal Brecker, keď vyšiel 
jeho štvrtý album The Ta/es from Hudson, 
"ale nikdy som sa nepokladal za nejakého 
inovátora, alebo veľkú jazzovú osobnosť. " Už 
v mladom veku porozumel Coltraneovej abe
cede hry a jej aplikovaním v hudbe Uazz fu
sion, pop, crossover) vytvoril mosty medzi 
jednotlivými žánrami. Majstrovsky ovládal 
umenie hrať s energiou, silou a "focusom" 

krátke a výstižné sólo, idúce "priamo k ve
ci", čo je dôležité pri popových skladbách. 
Aj keď význam Breckerových albumov je 
najmä v jeho spôsobe hry a v improvizá
cii , jeho kompozície boli vždy inteligentné 
a zaujímavé. V harmónii nebol veľkým 

i novátorom, bol však- najmä začiatkom 80. 
rokov- súčasťou skupiny hudobníkov, ktorá 
redefinovalajazz fusion, skrotila ho od jeho 
"elektrických výstrelkov" a ukázala jednu 
z cenných ciest, ktorou sa jazz môže uberať. 

Michael Brecker sa mýlil, keď povedal, 
že bol nebol podstatnou osobnosťou pre 
vývoj jazzu. Bol to výnimočný hudobník, 
využívajúci saxofónovú gramatiku od Col
traneových Sheeťs of Sound až po jeho 
nezabudnuteľné funky liky. _j 

Prešovské "džezáky" 
8.-9. novembra 

Posledné .džezáky" v Prešove mali svoju ne
zameniternú atmosféru. Sála PKO ožila na dva 
dni jazzovou hudbou v jej rôznych premenách 
a formách, na pódiu sa vystriedalo šesf hudob
níckych formácií, pričom každá bola jedinečná 
svojským chápaním žánru. 

Ako prvá vystúpila slovensko-moldavská 
formácia Bashavel (S. Palúch - husle, M. Co
mendant- cimbal, K. Kováč - klavír, R. Ragan 
- kontrabas, P. Solárik - bicie). Najviac zaujali 
skladby, inšpirované folklórom (pieseň z Važ
ca) či skladba Samovrah na melódiu z filmu 
Piesefl o smutnej nedeli, ktoré svedčili o tom. 
že stači malý nápad a ostané je už v rukách hu
dobníkov. Osobnost Matúša Jakabčica a jeho 
rozšírená česko-slovenská zostava Big Bandu, 
boli zárukou kvality nápadu (Jakabčic) a in
terpretačnej profesionality (inštrumentalisti). 
Obdivuhodné boli unisona niekorkých hlasov, 
presnosf vo frázovaní, sólistické vstupy trúb
ky, saxofónu či trombónu. Záver večera patril 
porskej formácii Adam Pleronczyk Trlo (saxo
fóny, kontrabas, bicie), ktorá na poli new jaz
zu presvedčila najmä technickou preciznosfou 
a rahkosfou improvizácie v náročne stavaných 
skladbách. Zaujala skladba inšpirovaná preja
vom primitivnych kultúr, postupne presakujúca 
do jazzovej harmónie. 

Druhý deň zaznel z pódia motív šarišskej 
piesne v jazzovom šate (Thorisa), skladba 
vtipne a romanticky aranžovaná, či skladba 
Pozdrav Zuzanu od klaviristu P. Adamkoviča. Na 
pódiu sa usadilo AMC Trlo & A. Harvan, zosta
va domácich hudobníkov, rozšírená o sláčikové 
kvarteto. Večer pokračoval v réžii medziná
rodnej formácie Peter Upa & Vlsegrad Blues 
Band v bigbeatovo-bluesovom duchu. Spieval 
nielen Peter Upa, ale aj vynikajúci gitarista Les
zek Cichonski a Ondfej Konrád (harmonika). 
Nemožno nespomenúť rahkosf harmonizácií 
Zbygniewa Jabukeka na klávesových nástro
joch, či zahratú rytmickú sekciu basgitary 
a bicích - Egon P6ka a János Solti. Koncertné 
skúsenosti, fantastická súhra a istota v rôznych 
jazzových technikách vyvolali u prítomných 
búrku nadšenia. Tretou formáciou večera bolo 
Trlo Rudyho Unku (USA), pôvodom českého 
gitaristu, ktorý si na pódium prizval amerických 
hudobníkov: Dana Loornisa (kontrabas) a Richa 
Huntleyho (bicie). Prejav tejto formácie pôsobil 
výsostne kultivovane, publiku predviedli veľmi 
počúvaterný, melodický jazz. navyše uvádzaný 
vtipnými komentármi Rudyho Linku. V ich po
daní zaujala najmä skladba Country Western. 
v ktore bez zaváhania mixovali country i jazzové 
prvky. 

Umelecká agentúra J. P. ART nielen vhod
ne stavila na pohodlnejšie počúvanie za stolom 
so sviečkami a neďalekým bufetom, ale najmä 
ponúkla hodnotný program. 15. ročníku pre
šovského jazzového festivalu sa dala vytknúf 
snáď len slabšia propagácia. 

Renáta KOéiSOVÁ 
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Festival s vol'ným pohybom 
a reaktívnym publikom 
Medzilárodný festivallulby 
a zwlaJváho umenia NEXT 2006 
17.-18. novermra, A4- nultý priestor, 
Bratislava , 

V ten večer (17. 11.) sa v Bratislave odohrá
vali hneď dva festivaly: festival NEXT, ktorý 
už siedmy rok poskytuje priestor pre mino
ritné, experimentálne hudobné tendencie 
a festival Epoché, sprítomňujúci to najlepšie, 
čo na Slovensku znelo a vzniklo od renesan
cie až po súčasnost. Prvými účinkujúcimi 
na festivale NEXT boli členovia slovinského 
Alzheimer Tria, ktoré . improvizuje, lebo si 
nepamätá" a v ten istý deň odznel na festi
vale Epoché Osemhran samoty, nudy a stra
chu pre osem fubovofných nástrojov (1962) 
od Ladislava Kupkoviča. Aj interpreti Kup
kovičovej skladby určujú vlastnou volbou 
výsledné znenie skladby, a tak sa ponúkala 
asociácia nielen s Kupkovičovou kompozí
ciou, ale aj myšlienka na legendárny festival 
Hudba dneška, na ktorom roku 1964 skladba 
odznela. 

Alzheimer trlo je zoskupením bicistu, 
kontrabasistu a gitaristu, ktorí bez skúšania 
hrajú pred publikom nezaraditerné zhluky 
plôch v krajných nástrojových polohách, 
striedané s rytmickými .konkrétnosfami". 
V každom prípade išlo o kolektívnu impro
vizáciu .in real time". Sila tria je v širokej 
palete vlastnej nápaditosti priamo na pódiu 
a vel'kej schopnosti vzájomnej interaktívnej 
komunikácie. Jej hudobný proces usmerňo
val hráč na bicích nástrojoch pomocou až 
pantomimickej gestiky. Počas hry využíval 
rôzne netradičné pomôcky: nožničky, ktorý
mi strihal do činel či duté trubice, využíva
júce rezonanciu hudobnfkovej hlavy, v závis
losti od otvorenia jeho úst. 

lmprovizujúca akordeonistka a hráčka 
na syntetizátore a laptope Andrea Parldns 
upravuje zvuk akordeónu pomocou rôznych 
analógových efektov. Spolu s Annie Well
meravou demonštrovala svoju zručnosf 

v oblasti noise music. Improvizačné .vzlety" 
na klávesových nástrojoch približujú Parkin
sovú skôr k hudbe Alzheimer Tria, no laptop 
a elektronika Wellmerovej posúvali celkové 
znenie predsa len do vôd noise music. Hudba 
nepochybne vznikala priamo pred našimi 
ušami a očami, no vzájomná komunikácia 
hudobníčok nebola vždy zreterná. 

Fínska legenda Pan Sanic si už v rámci 
hudobnej subkultúry získala akýsi hlavnoprú
dový charakter. .Pop- subkultúra"... Mika 
Vainlo a llpo Väisänen sú veteráni, pracu
júci vo výbornej kondícii len s minimálnymi 
prostriedkami pomocou špeciálnych elek
tronických nástrojov, ktoré pre nich vyrába 
zvukový inžinier Jari Lehtinen. Ich hudba má 
tendenciu pohlcovaf poslucháča a navodzuje 
atmosféru hypnózy. > 
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__ ___. 

Matúš Jakabčic & Pavol Bodnár 
Ako sa u nás učí jazz 

PB: Ahoj Matúš, si tam? Tu je Palo B. 
MJ: Ahoj, už som tu ... ako začať? 
PB: Máme otvoriť tému Jazzové školstvo na 
Slovensku. Ako to vidíš ty? 
MJ: Jazzové školstvo na Slovensku je 
v plienkach. Dá sa povedať, že systematické 
plnohodnotné školstvo tak, ako ho poznáme 
zo zahraničia, absentuje ... 
PB: V čom vidíš hlavný problém? 
MJ: Je to čiastočne aj preto, že školstvo 
-a obzvlášť umelecké, je- popri zdravotníc
tve či vede - jednou z oblastí, ktoré náš štát 
systematicky .nedovychytáva" už niekofko 
rokov. Nechce sa mi to rozvádzať do podrob
nosti, ale jednoducho v časoch, keď nie je 
dosť peňazí a je snaha už existujúce ume
lecké školstvo skôr decimovať ako ho zve
laďovať, je veľmi ťažko prísť a žiadať peniaze 
navyše- aby sa mohla výuka plnohodnotne 
rozšíriť o ďalší druh hudby. Chce to totiž 
investíciu- nielen do vyučujúcich, ale aj do 
vybavenia školy ... O finančnom ohodnotení 
v školstve na Slovensku v porovnaní s inými 
krajinami radšej pomlčím. Viem, o čom ho
vorím - mám kolegov z Rakúska, Nemecka, 
Francúzska, ale aj z česka, Poľska a Maďar-

ska. ktorí učia ... 
PB: Áno. financie nie sú. To asi my nevy
riešime. Zúžim to a skúsim sa na to pozrieť 
z hľadiska záujmu študentov. Mne sa zdá, že 
keď sa potenciálny jazzman rozhoduje, či 
ísť študovať jazz. má nejaké vzory a zvažuje• 
perspektívy. Vzory by aj boli. no v štátom 
garantovaných perspektívach je problém. 
V podstate Slovensko nemá dotovaný or
chester, ktorý by mohol vytvoriť zázemie pre 
jazzmanov. Rozhlasový big band bol napriek 
nedokonalostiam veľmi dôležitý pre možnosť 
istej realizácie jazzmanov. Rakúsko má Vien
na Art orchestra, Slovinsko má tiež ekvivalent 
rozhlasového orchestra ... Potenciálnych 
záujemcov nemôžeme pritiahnuť len perspek
tívou krčmového či klubového hrania ... 

MJ: To je pravda, aj keď opäť nie celá- celú ju 
tu tak či tak ale nepostihneme. Na druhej stra
ne si nemyslím, že to .zvažovanie perspektív" 
hrá až takú rolu. Keď mladého človeka chytí 
za srdce jazz a je to jeho naozajstný bytostný 
záujem, nemyslím, že zvažuje perspektívy. 
K tomu väčšinou príde až neskôr. Musí sa však 
zariadiť inak, ako jeho vrstovník z oblasti váž
nej hudby, pretože zďaleka nemá také štátom 
vytvorené podmienky. V lepšom prípade sa mu 
podarí odísť študovať do zahraničia, v horšom 
je odkázaný na naše v tejto oblasti skromné 
podmienky, ktoré musí dopiňať samoštúdiom. 
V každom prípade to nemá také pohodlné 
a musí tomu obetovať ďaleko viac. (Času , 
energie, peňazí, hfadaní. .. ) Kladnou stránkou 
tohto procesu je, že oproti svojmu kolegovi 
z oblasti vážnej hudby sa zároveň formuje aj 
iná stránka jeho osobnosti -je samostatnejšf, 
učí sa sám o seba postarať a . prebíjať sa 
džungľou" v tom dobrom zmysle slova. 
PB: Rozumiem ti, ale nevyjadril si sa k tomu, 
čo si myslíš o roli štátom podporovaného 
jazzového orchestra ... 
MJ: Máš pravdu. Aj keď táto otázka zdanlivo 
s témou školstva nesúvisí, nie je tomu celkom 
tak, pretože sa nedá izolovať od celkovej situá
cie u nás. Otázku štátom podporovaného jaz
zového orchestra. akéhosi pendanta Sloven
skej filharmónie a ďalších orchestrov vážnej 
hudby, som nastolil v minulosti už niekofkokrát 
na rôznych fórach, pretože si myslím, že 
existencia takéhoto telesa by bola obrovským 
prínosom nielen pre slovenský jazz, ale pre 
slovenskú kultúru ako takú. Pritom viem, že by 
bol schopný fungovať so zlomkom rozpočtu 
orchestrov vážnej hudby. Sám vediem vel'ký 
jazzový orchester. takže mám o tom predsta
vu. Ale to už by som sa moc rozpísal. .. Ale keď 
už sme trochu rozšírili našu debatu, treba po
vedať, že ani toto ešte nie je všetko. Patrí sem 
napr. aj možnosť prezentácie, ako si spomenul 
na začiatku. Ale tá cesta k tomu. aby jazz mal 
adekvátne miesto v našej spoločnosti , miesto, 
ktoré si už roky zaslúži je dlhá ... čo myslíš? 
PB: Ja mám dva postrehy, týkajúce sa mojich 
žiakov v škole. Na jednej strane sú obrovskými 
nadšencami, na druhej strane nevidia vefkú 
perspektívu ... Keď im poviem, že cez letné 
prázdniny si asi budem musieť privyrobiť na 
lodi, sú prekvapenf, lebo podľa nich by som 
mal hrať pre našich l'udí v koncertnej sále ... 
Druhý postreh je, že moje predmety jazzový 
ansámbel a jazzová improvizácia sú iba ne
povinné, necítia povinnosť venovať sa tomu 
naplno ... a to znižuje aj moju motiváciu .. 
MJ: Ja mám 2 druhy študentov: 1. študenti, 
ktorí študujú v rámci špecializácie populárna 
hudba, tí to majú ako povinné predmety, čo 
je ten lepší prípad. 2. študenti konzervatória, 
ktorí si móžu zvol if moje predmety (jazzová 



kompozícia a aranžovanie, jazzová harmónia, 
jazzový ansámbel) ako nepovinné. Každý rok 
sa stane to isté: na začiatku školského roka 
sa mi prihlási vera študentov (naposledy vyše 
30), ktorí sa chcú zapísať na nepovinné pred
mety, a asi po mesiaci z nich ostane takých 
5-6. pretože netušili, čo sa za tým skrýva, do 
akej miery sa tomu treba venovaL. Myslia 
si, že stačí, keď budú cvič if vážnu hudbu a že 
jazz, to je tak, že si asi každý hrá, čo chce 
a ako chce, nevedia, že sa treba naučiť jazový 
jazyk, harmóniu, históriu ... Spomínam to pre
to, lebo toto je jedno z častých nedorozumení 
aj medzi profesionálnymi umelcami vážnej 
hudby a jazzmanmi. Obľúbeným klišé je názor, 
že jazz alebo improvizácia sa nedajú naučiť, že 
sa s tým človek narodí, alebo nie. 
PB: Stretávam sa s tým aj ja. Jednak mnohí 
pedagógovia klasickej hudby nechápu, že 
príprava na improvizáciu, jazzová kompozícia 
a aranžovanie vyžadujú minimálne rovnaké 
úsilie a vynaloženú námahu, ako príprava na 
vyučovanie artificiálnej hudby. V skutočnosti je 
dnes už aj jazz artificiálnou hudbou, ktorá však 
navyše zahŕňa schopnosť dopfňaf kompozíciu 
improvizovanými časťami. No nielen pedagógo
via, ale i žiaci ťažko rozumejú tejto požiadavke 
venovať sa príprave na hodinu naplno ... 
MJ: Ja to riešim jednoducho- ostávajú u mňa 
len tí, ktorí naozaj majú záujem a teda aj niečo 
robia, ostatní odídu sami, ja akurát nechávam 
dosť dlhý čas na rozmyslenie. (aj viac ako me
siac). Samozrejme, to sa týka iba kolektfvnych 
predmetov ... 
PB: Hovoríš o kolektívnych predmetoch? Ja 
mám iba individuálne ... Ako vlastne funguje 
jazzová výuka na štátnom Konzervatóriu? 
MJ: Kompozícia a aranžovanie sú individuálne, 
harmónia a ansámbel sú u nás kolektívne pred
mety. Na Konzervatóriu existuje špecializácia, 
ktorá sa volá populárna hudba, čo je síce 
zavádzajúce a nesprávne, ale kedysi v minu
losti schválené na Ministerstve školstva. Ide 
o 2-ročné štúdium, v rámci ktorého môžu buď 
absolventi konzervatória, alebo študenti 5. a 6. 
ročníka študovať u mňa jazzovú kompozíciu 
a aranžovanie, jazzovú harmóniu, jazzový an
sámbel. Okrem toho si študenti konzervatória 
môžu zapísať ktorýkoľvek z týchto predmetov 
ako ne povinný. Ešte je tu aj možnosť cez nadá
ciu Konzervatória a po dohode s konkrétnym 
pedagógom študovať rubovoľné predmety podľa 
vlastného výberu, táto forma štúdia je však 
spoplatnená. Konkrétne formálne detaily však 
neovládam ... čo učíš ty? 
PB: Ja učím na Cirkevnom konzervatóriu jazzovú 
improvizáciu (individuálne) a jazzovú skupinu. 
Okrem toho mám ešte korepetície spevu štu
dentov Hudobno-dramatického odboru. Kapela 
je celkom fajn, iba nám chyba bubeník, a tak 
dochádza externista. S kapelou robím jednak 
jazzový repertoár - aranžmány Horacea Silvera 
a niektoré moje aranžmány. Sprevádzame aj 
spevákov Hudobno-dramatického odboru. Vtedy 
používam rozšírenú inštrumentáciu s husľami, 
flautou, klarinetom. Potreboval by som žiakov 
naučiť aranžovať, aby to nebolo všetko na mne ... 

MJ: Boli by to "1 ranou 2 muchy". Keby si 
mohol učiť aranžovanie, mohol by ansámbel 
hrať aj študentské aranžmány, a študentské 
.úlohy" by aj zazneli, čo je tiež vermi dôležité. 
Osoh by z toho mali všetci. Skús to navrh

,.núf...? 
PB: Asi by to bolo možné, u vedenia cítim 
podporu. Mám tiež nápad vytvoriť školské 
nahrávacie štúdio. Zo začiatku skromnejšie, 
neskôr uvidíme. Zdá sa mi dôležité, aby sa 
študenti začali počúvať, je to dobré pre seba
korekciu, sebareflexiu ... Zároveň by sme mohli 
nahrávať, zatiaľ pre školské potreby ... 
MJ: Jasné, to by bolo fajn. A ešte nejaké po
čítače s hudobným softom, aparatúry, nástro
je ... Zháňajte sponzora! :):):) 
PB: Skoda, že nemáme také .Berklee" v Brati
slave. Tam bolo dobre, však? 
MJ: Jasné, ale to tu nebude ešte dlho, to rúbeš 
vysoko. Stačil by z neho taký .kúsok" na za
čiatok. Ale aj tak odporúčam študentom, nech 
idú študovať do zahraničia , ak môžu. Niektorí 
však nevyužijú naplno ani tie možnosti, ktoré 
majú tu. Pozorujem to už dlhšie- mnoho 
mladých študentov potrebuje psa, ktorý ich 
neustále hryzie do zadku, aby vyvinuli ener
giu... Ale samozrejme sú aj rudia, čo vedia, čo 
chcú, napr. starší. Teraz sú mojimi najlepšími 
študentmi dvaja už dospelí profesionáli, známi 
z rôznych koncertných a klubových pódií (je
den z nich už v dôchodkovom veku). Nechcem 
ich tu bez ich vedomia menovať, podstatné 

je, že mi prinášajú pocit, že to, čo robím, má 
zmysel. Je zábavné, keď svojou prípravou na 
hodiny zahanbujú 16-20-ročných študentov ... 
PB: Vrátim sa predsa k Berklee - chcel som si 
totiž zaspomínať na školu, na ktorej sme obaja 
študovali a ktorá je dodnes pre mnohých na 
celom svete vzorom jazzovej školy. Páčilo sa 
mi pomerne prepracované prepojenie školy 
s praxou. Ja som napríklad mal štipendium. 
ktoré som kompezoval prácou pre potreby 
speváčok muzikálového odboru a nahrávaním 
filmovej hudby pre potreby školského odboru 
.filmscoring". Lenže, je mi jasné, že v Bostone 
trvalo vyše 50 rokov, kým prepracovali tento 
učebný systém ... :-S 
MJ: To áno, možno preto treba začať postupne po 
častiach. Možno toto sú prvé lastovičky ... :-) _j 

> David Szczesny sa .preklikával" cez lap-
top a popritom obohacoval svoju produkciu 
zvukom z gramafónových LP, resp .• chrap
čaniami", pripomínajúcimi vermi staré, po
škodené LP platne. V prípade Szczesného 
akoby absentoval vizuálny kontakt s dianím 
na pódiu, pretože hudobník bez akejkorvek 
mimiky riadil celú produkciu cez laptop. Tre
ba však povedaf, že v hudbe Davida Szczes
ného iný prístup ani nie je potrebný. 

Projekt FM -lluH modulation Jula Fuja
ka a Jána Boleslava Kladiva možno vnímať 
okrem kontextov noise music a experimen
tálnej elektroniky aj v nadväznosti na fluxo
vé video, konceptuálne umenie či elektroa
kustickú hudbu. Okrem skupiny Pan Sonie 
vystúpilo toto teleso ako jediné v interme
diálnom spojení hudby a vizualizácia. Zatiaf 
čo spomínaná legenda noise music použila 
video na zosilnenie zvukového efektu, využi
júc reakciu jednoduchej krivky na vytváraný 
zvuk, dvojica Fujak-Kladivo pracovala s vo
pred pripraveným videom. ktoré tvorilo te
matickú kostru ich improvizačnej práce. Ján 
Boleslav Kladivo obsluhoval laptop a Julo 
Fujak preparoval klavír rozličnými objektami, 
napríklad igelitkou. Využitie prekrývajúcich 
sa rádiových vin, s tým súvisiacich šumov 
či úryvkov zvukov vytrhnutých z kontextu je 
stále sa vracajúcim leitmotívom postmoder
ných zvukových umelcov prinajmenšom od 
čias Cagea. 

Takeshl Fumimoto l Dleb 13 & Martin 
Slewert ukázali, že poznajú aj oblast súčas
nej vážnej hudby. Väčší prínos. ako aj vedenie 
jednotlivých hudobných pasáži, sme mohli 
počut zo strany Martina Siewerta. hráča na 
elektrickej gitare a elektronike a aktívneho 
skladatera vážnej hudby. Z tohto pohradu 
bola hra Takeshi Fumimota, obsluhujúceho 3 
gramofóny, skôr obohatením než vlastným 
prínosom do produkcie Martina Siewerta. 

Festival uzavrel posledný z troch head
linerov, noise-hopový OHo von Schlrach, 
extravagantný umelec z Miami s kubánsko
-nemeckým pôvodom. Výstredným správa
ním, kričaním do mikrofónu, temperament
nou tanečnou hudbou zmenil dovtedajšiu 
pokojnú ambientnú atmosféru na naozajstnú 
klubovú party. Hudbu, absorbujúcu množ
stvo vplyvov, spomedzi všetkých prítomných 
umelcov najviac vystihovalo motto festivalu: 
. zvuková klobása okolo pop pása·. 

Možnost vorného pohybu počas festiva
lu medzi sálou a foyer umožnila individuálne 
volenie dižky počúvania, dalo by sa povedat, 
realizáciu myšlienky Karlheinza Stockhau
sena, hradajúceho . ideálnu dižku" kompo
zície. Tá žiar zatiar neprenikla na koncerty 
súčasnej vážnej hudby, a to ani v prípadoch 
koncertov s vornými improvizáciami. A tak 
aj koncerty s hravými a experimentálnymi 
polohami zostávajú privermi verné prívlast
ku .vážny", a uzatvárajú sa pred života
schopným a reaktívnym publikom, aké má 
festival NEXT. 

Barbara RÓNAIOVÁ a Miroslav TÓTH 
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JAZZ, ALTERNATÍVA ... 

Zuzka Lanská na Slovensku - spomienky i nové CD ... 
1. decembra, Štúdio L&S, Bratislava 

V ten večer tvorili obecenstvo v Štúdiu L&S väčši
nou ľudia, ktorí sa dlhé roky dobre poznajú. Známe 
osobnosti slovenskej populárnej hudby llfjnulých 
desaťročí-speváci: Melánia Olláryová, Jana Kocia
nová či Zdeno Sychra, autori: Pavol ZeTenay, Igor 
Bázlik, Tomáš Janovic ... Najpočetnejším segmen
tom však boli ľudia rôznych profesií, tí, ktorí pred 
takmer 50 rokmi (v rokoch 1959-1961) chodili-či 
už ako účinkujúci alebo do hľadiska- každú nedeľu 
na legendárne .mládežnícke predpoludnia". Nos
talgickú atmosféru niekdajšej nedeľňajšej Tatra re
vue navodzovali i mená účinkujúcich, ktorí vystúpili 
v rámci koncertu a prezentácie nového CD Zuzky 
lanskej. Tak ako kedysi, aj teraz bol hnacím mo
torom podujatia Braňo Hronec. K nemu pridajme 
mená Miloša Jurkoviča a Juraja Hentera, z kto
rých každý uviedol s Hroncovým sprievodom jed
nu evergreenovú baladu. Niekdajším kmeňovým 

účinkujúcim predpoludní bol aj moderátor večera 
Milan lasica. Ten vzdal poctu ich jazzovej časti, 
keď pripomenul, že Hronec, Henter, Jurkovič a ich 
spoluhráči prišli na scénu s konceptom west coast 
jazzu a preňho je west caost jazz dodnes to najza
ujímavejšie, čo v jazze pozná. 

Akonáhle Zuzka Lanská zaspievala úvodnú pie
seň StardustHoagyho Carmichaela, bolo zjavné, 
že napriek tomu, že spoločensky ide o .stretnutie 
po rokoch", hudba prinesie nový, aktuálny zážitok. 
Súčasné poňatie interpretácie štandardov zapadlo 
do rámca novej vlny záujmu o tento druh reper
toáru, ktorej nositeľkami boli v druhej polovici 90. 
rokov práve speváčky. Samozrejme, pôvodný zdroj 
inšpirácie Zuzky Lanskej musíme hľadať vo vojno
vej a povojnovej americkej scéne, a to u speváčok 
bielej semijazzovej línie (napr. typu Peggy Lee). 
Aktuálny charakter produkcie podčiarkol Hroncov 
citlivý invenčný klavírny sprievod, ako aj samotný 
formát spev-klavír bez rytmickej sekcie. Piesne, 
ktoré Zuzka Lanská uviedla, znejú často pred sú
časným (mladým) obecenstvom bez toho, aby si 
niekto uvedomoval ich historickú patinu. Navyše 
Zuzka Lanská spieva skvelo: obdivovali sme jej 
vynaliezavé frázovanie, emociálne vloženie sa do 
piesne a zároveň schopnosť zachovať si nadhľad. 
Koncert mal napriek súčasnému vyzneniu nalieha
vú nostalgicko-reminiscenčnú dimenziu. Pôsobivo 
vyzneli pomalé balady (Gershwin: Dur Love Is Here 
To Stay, Arlen: Stormy Weathe!),v podaní Lanskej 
úprimne dojímajúce. Bonusom vychádzajúceho 
kompaktu je duo Zuzky Lanskej s Karlom Gottom 
(Victor Young: Stella By Startigh~. ktoré v štúdiu 
L& S vyvolalo nadšený ohlas, aj keď znelo len z na
hrávky. 

Nikdy predtým nemohla mat Zuzka Lanská 
koncert, ktorý by tak verne vystihol jej skutočné 
zameranie. Dôvod je zjavný každému pamätníkovi: 
ani v tom najliberálnejšom období jej profesionálnej 
kariéry (1954-1968) nebolo mysliteľné prezentovať 
program výlučne amerických štandardov v ang
lickom origináli. Keď sa Zuzka Lanská po prvý raz 
objavila na pódiách (v r. 1954 s orchestrom Juraja 
Berczellera), pôsobila v dobovom prostredí ako zá-
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zrak. Stačilo, aby zaspievala dokonalou angličtinou 
2-3 americké piesne ... Obecenstvo však netušila, 
čo sa za tým zázrakom skrýva. 

Zuzka Lanská sa síce narodila v Bratislave (13. 
12. 1936), ale detstvo prežila v New Yorku. Po ná
vrate do československa pracoval jej otec Oskar 
Langer vo vysokých funkciách a začiatkom 50. ro
kov zapadol do mlyna politických procesov. Zuzka 
samozrejme nemohla pomýšľať na vysokoškolské 
štúdium, a tak bola kariéra barovej speváčky tým 
najlepším riešením. 

Lanskej životný príbeh má aj zvláštnu mimo
hudobnú dimenziu, presahujúcu hranice Sloven
ska. Matka Zuzky Lanskej Jo Langerová bola ses
ternicou slávnej francúzskej herečky Simone Sig
noretovej. Vr. 1957 prišla Signoretová aj so svojím 
manželom Yves Montandom do československa. 
Pani Langerová sa s ňou stretla a žiadala ju, aby 
sa za manžela prihovorila u vtedajších politických 
špičiek. Signoretová to odmietla s tým, že Langer 
určite musel spolupracovať so silami imperializmu. 
O niekoľko rokov sa názory Montanda a Signore
tovej diametrálne zmenili a obaja sa angažovali pri 
odhaľovaní komunistických zločinov. Jo Langerová 
celý príbeh opísala v úspešnej knihe Convicuons: 
Memories of a life shared with a good communist 
(André Deutsch, London 1979), ku ktorej napísala 
Signoretová obsiahly úvod. 

KariéraZuzky Lanskej sa v ďalších rokoch úspeš
ne rozvfjala. Sólovo i v duu (s manželom Zdenkom 
Kratochvllom) nahrala množstvo úspešných piesní 
slovenských autorov i slovenské coververzie zahra
ničných hitov. V 60. rokoch sa Zuzka Lanská čoraz 

úspešnejšie uplatňovala na jazzovej scéne. Širšia jaz
zová verejnost ju objavila v roku 1964, keď vystúpila 
s kvartetom Pavla Polanského na Medzinárodnom 
jazzovom festivale v Prahe. V Bratislave pnležitostne 
vystupovala na koncertoch so skupinami Laca Ger
hardta a Braňa Hronca Jej jediná profilová LP pla~ 
lLrzka Lanská spieva evergreeny (Supraphon, 1968) 
mala vynikajúce recenzie, nahrávky sa však do médií 
nedostali, keďže Lanská vr. 1969 s rodinou emigro
vala do Švédska. Lanskej prvé bratislavské vystúpe
nie po dlhých rokoch sa uskutočnilo až v r. 2005, 
na stretnutí s už vyše deväťdesiatročným Jurajom 
Berczellerom. Dve piesne, ktoré vtedy lNiedla, mali 
úspech a inšpirovali k pamätnému decembrovému 
večeru v Divadle L&š. Bola to oslava narodenín, na 
ktorej oslávenkyňa obdarovala pozvaných. 

Igor WASSERBERGER 

Jesenná Stanica plná hudby 
Stanica, september-november, Žilina 

Stanica, ako je všeobecne známe, je miestom, 
kde sa ľudia zhromažďujú za účelom cestova
nia. Žilina sa však môže pochválif netradičnou 
stanicou. Jej hlavným účelom je prinášat 
rôzne druhy a žánre súčasného umenia. Na 
jeseň sa tak na Stanici uskutočnilo niekoľko 
netradičných hudobných podujatí. 

Silným zážitkom bolo uvedenie nemého 
filmu Jánoš1k (10. 9.) režiséra Jaroslava Siakera, 
ktoré sa uskutočnilo v rámci filmového festivalu 
Kinobus. Svetová premiéra filmu sa uskutočnila 
3. januára 1922 v Dome umenia Fatra. Jánošík 
sa tak po 85 rokoch vrátil na miesto činu. 
Nevšedným bola interaktivita filmu a live music 
popredných českých a slovenských hudobníkov, 
umocňujúca atmosféru premietania. Autorsky 
sa na hudbe podiefali Julo Fujak, Stano Palúch, 
Vladimír Merta, Jana Lewttová, Oj Fero a 
folklórna skupina Rosutec. Fujakova orientá
cia na súčasné kompozičné techniky v spojení 
s Palúchovou improvizačnou schopnosťou 
vytvárali protipól k Mertovému folkovému pre
javu, ktorý dopÍňala svojím altom Jana Lewitová. 
Postavenia Oj Fera bolo zväčša komplemen
tárneho charakteru. Svojím citom pre mieru však 
veľmi vkusne podporoval Fujakove kompozično
improvizačné vstupy. Jánošík by však nebol 
Jánošíkom bez folklórneho aspektu, ktorý v 
tomto prípade priniesol Rosutec. Navzájom spo
lupracujúce tri celky hudobnlkovvytvorili žánrovú 
a časovú multiinterakciu medzi sebou ako aj s 
nemým filmom. V rámci Kinobusu sa predstavil 
aj 35-členný zbor Horteikart z Belehradu (9. 
9.), s balkánskymi revolučnými piesňami. Mix 
recesie, falošného spew a nefalšovaných 
postojov bol jedinečnou pnležitostou pochopif 
súčasnú balkánsku kultúru. 

Priaznivci súčasnej vážnej hudby mali 
prfležitosf navštívif koncert zoskupenia Melos 
Elhos Ensemble (8. 11.). Koncert .Ensemblu" 
sa niesol v znamení neustálych nástrojových 
zmien v obsadení, ktoré si vyžadovali jednotlivé 
skladby Vladimíra Bokesa a jeho žiakov Petry 
Bachratej, Jany Kmitavej a Soška Milakoviéa. 
Vyvrcholením večera bola Bokesova kompozí
cia Musica stricta op. 70, ktorá výraznou ryt
mickou štruktúrou a postupným atomizovaním 
kompozície uzavrela večer, na ktorom to iskrilo 
kombináciou hudobnosti a intelektu. 

9.11. sa v priestoroch Stanice predstavil 
aj spevák, gitarista, spisovateľ a scenárista 
Jaroslav Rudii a U-Bahn z Ceskej republiky. 
Večer s~ niesol v prelínanf hudby a slova, 
kde Rudiš čítal zo svojho nového románu 
Grandhotel sprevádzaný impresívnou hudbou 
skupiny U-Bahn. 

Žilinský hudobný život sa vďaka Stanici 
a Truc spherique už neobmedzuje len na 
dostupnú klasickú hudbu interpretovanú 
Státnym komorným orchestrom, ale ponúka 
konečne alternatívu aj pre záujemcov o iné 
hudobné žánre a štýly. 

Michal HOITMAR 



neď moje 
prvé spomienky sa spájajú 
s hudbou. Asi všetko, čo 
robím, silno ovplyvnila 
moja rodina, ktorú tvoria 
vyvážene vedci a hu
dobníci. Môj strýko bol 
prvým trumpetistom vo 
filharmónii , bratranci hrali 
na husliach, na flaute a na 
klavíri. Aj mnohí ďalší prí
buzní muzicírovali, niektorí 
aj profesionálne. Takže 
koncertné sály a nástroje 
som čiastočne poznal 
od malička. No ako pri 
väčšine ostatných vecí, aj 
dnešnú vášeň k počúvaniu 
hudby som si vypestoval 
sám a až overa neskôr. 
Vtedy mi to celé pripadalo 
trocha vynútené autorita
mi, a možno aj preto sa mi 
to občas protivilo. 

Mám v umení rád priepust
né hranice. Som typ člove
ka, ktorý ide rovnako rád 
do techno klubu ako do 
sály filharmónie, podobne 
ako rád čítam súčasných 
autorov, ale aj stredove-
kú prózu. Nepáči sa mi 
lineárne chápanie vývoja 
kultúry, bližší mi je pohľad 
na hudobné, dramatické 
či literárne texty ako ob
rovskú funkčnú databázu, 
ktorá je živá a prístupná 
pre záujemcov a používa
teľov , či už na samplova
nie, citovanie, remixovanie 
- jednoducho, je to podľa 
mňa materiál, s ktorým sa 
dá vždy znova pracovať. 
Sám to vo svojich prózach 
niekedy robím. 

Možno to vyznie zvláštne, 
ale najväčší vplyv na to, 
kým som sa stal, mala za
čiatkom 90. rokov tanečná 
scéna, najmä house mu
sic. Bol som tínedžer, a tá 

radikálna, repetitívna hudba, vtedy nové under
groundové hnutie, mi dodalo odvahu písať tak, 
ako som chcel. Bolo to prvý raz , keď som začul 
hlas svojej generácie, odchovanej v mediálnom 
svete, tvorbu ľudí, ktorí žijú obklopení technoló
giami a novými komunikačnými prostriedkami. 
Bol to rovnaký svet odcudzenia, aký som vtedy 
poznal na vlastnej koži. 

Neskôr, počas štúdia estetiky, ma veľmi ovplyv
nili skladatelia a teoretici Jozef Cseres a Július 
Fujak, ktorí mi povestne otvorili uši pre úplne 
novú hudbu, najmä pre tú súčasnú, a za vera im 
vďačím . 

V roku 2000 som spolu s Tiborom Holodom, 
dídžejom a hudobným dramaturgom, založil 
festival Wilsonic, ktorý sa spočiatku špeciali
zoval najmä na ambient a modernú elektronickú 
hudbu. Prvé tri ročníky sme robili spolu, potom 
som od projektu odišiel , pretože mi časová za
neprázdnenosť už neumožňovala venovať sa mu 
naplno. 

Vo svojom prehrávači rád miešam žánre. Dnes 
sa tam v priebehu dňa vystriedali Antony & The 
Johnsons, Edgar Varese a Laurie Anderson. 
No priznám sa, jeden hudobný žáner začínam 
v uplynulých rokoch vyzdvihovať. Najradšej 

mám operu. Žáner, ktorý má obrovskú budúcnosť 
a čoraz viac ma fascinuje. Nedávno som v Ham
burgu videl Monteverdiho Orfea vo vermi nekon
venčnej réžii. Antickí hrdinovia boli ľuďmi dneška, 
ktorí sa hrajú doslova každý na svojom piesočku 
a v smútku cynicky nešetria nikoho, členov ko
morného orchestra nevynímajúc. Na pódiu stál 
dokonca aj elektrický gitarista s pohybmi hodný
mi divokého punkera. Pritom všetky noty zostali 
pôvodné. 

Hoci tým udivujem mnohých vo svojom okolí, 
nehanbím sa povedať, že mám vermi rád opery 
Richarda Wagnera. Dokonca som v Nemecku 
trocha putoval po jeho stopách a chystám sa na 
to aj ďalej . Mojím snom je zažiť raz festival v Bay
reuthe, no zatiar je to pre mňa finančne neprí
stupné. Ešte stále jeho dielo objavujem a potrvá 
to určite riadne dlho. Zakaždým sa spoľahlivo 
dostavuje fascinácia a katarzia. 

Do bratislavskej Opery chodievam iba počúvaf, 

pozerať sa, žiar, väčšinou nie je vermi na čo . Uda
losťou sezóny, a to oprávnene, bolo, keď nemecký 
režisér uviedol kópiu svojho predstavenia Eugena 
Onegina spred trinástich rokov z Lipska. 
No aby som nebol nespravodlivý, napríklad Ru
salka a A/cína v dnešnom repertoári sú bez kom

plexov porovnateľné 
s tým najlepším, čo 
som videl na európ
skych javiskách. 

Romain Rolland už 
v roku 1905 v článku 
Francúzska hudba 
a nemecká hudba na
písal: . Nemyslím si, 
že by bolo pre umenie 
horšie nešťastie než 
neusmernený nadbytok 
umenia ... Je úžasné 
rozšírenie hudobnej 

kultúry v Nemecku za posledné storočie úmerné 
umeleckej tvorbe? ... Hudobné Nemecko sa už-už 
topí v záplave hudby. " Dnes je ešte oveľa ťažšie 
udržovať si v množstve nových nahrávok prehľad . 

Ale nestresujem sa, jednoducho počúvam hudbu, 
ktorú mám rád a ktorá ma inšpiruje. Dokonale ten 
zážitok vyjadril Augustín vo svojich Vyznaniach: 
. Kolíšem medzi nebezpečnou zmyslovou slasťou 
a vyskúšaným blahodarným pôsobením.· _j 

Michal HVORECKÝ (1976) je spisovateľ. 
Jeho nový román Eskorta vyjde v júni 2007. 
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Claude Debussy (1862-1918) 

lbéria z Obrazov pre orchester (1905- 1908) 

Róbert KOLAR 

"Toto má byť to francúzske umenie? Ach, dobrý vtip!(. .. ) Stavím sa, že už v najbližšej budúcnosti (a o desať rokov mi dá 
za pravdu celý svet) nič, nič, ale vôbec nič z tohto nového orchestrálneho diela pána Debussyho nezostane." 
Takto reagoval kritik Jean d'Udine v Courrier musical na Debussyho orchestrálne Obrazy, hoci ešte pred desat'ročím 
oslavoval Prelúdium k Faunovmu popoludniu a No/dumá toho istého skladatela. Od čias No/dúm a Pelléasa sa 
Debussyho jazyk posunul novým smerom a väčšina z tých, ktorí prijali štýl týchto diel - v podstate ešte tradičný, aj keď 
velmi originálny a osobitý - už nové kompozičné postupy nedokázala strávil'. 

U 
ž napr. v Pagodách z cyklu Rytiny (Estampes, 1903) 
alebo v Ostrove radosti (L' Iste Joyeuse, 1904) môžeme 
hovoriť skôr o vyplňaní tónového priestoru než o kom
ozícii v tradičnom zmysle. Súbežne s týmito klavír

ymi dielami vzniká orchestrálne More (1903-1905), 
ktoré je v tomto smere ďalším vel'kým krokom vpred. Od 

Mora potom vedie priama cesta k lbérii (1905-1908), centrálnej čas
ti trojdielneho cyklu Obrazov pre orchester. Gigues, lbéria a Rondes 
de printemps predstavujú spolu s hudbou k baletu Hry (1912) vrchol 
Debussyho orchestrálnej tvorby. Sú lahôdkou pre tých, ktorí hľadajú 
nekonvenčné a exkluzívne, návodom pre ďalšie generácie skladate
ľov ako netradične používať tradičné médium veľkého orchestra, no 
predovšetkým sú vynikajúcou hudbou, francúzskou hudbou , ktorá 
chce - ako sa vyjadril jej tvorca- spôsobovať potešenie. 

lbéria - reakcia na Ravela? 

Spanielske inšpirácie vo francúzskej hudbe sú samostatnou kapi
tolou v jej histórii. Bizet, Lalo, Chabrier - to sú známi autori zná
mych diel, čerpajúcich väčšinou z atraktívnej tradície andalúzskeho 
folklóru (vonkoncom nie z celého územia Spanielska) , módna šty
lizovaná exotika, ktorá znamenala takmer vždy zaručený úspech. 
Roku 1905 vniesol Maurice Ravel so svojou Spanielskou rapsódiou 
do tejto tradície nové, originálne prvky. Práve Spanie/ska rapsódia 
bola pravdepodobne najsilnejším impulzom k vzniku lbérie. Debus
sy si ochotne poslúžil jej bravúrnymi inštrumentačnými finesami 
aj niektorými ďalšími štrukturálnymi prvkami. To sú však detaily 
-koncepcia Debussyho lbérie je výrazne odlišná po viacerých strán
kach. Ravelova sklad ba je v podstate štvorčasťovou tanečnou suitou, 
funguje v nej ešte tradičná kompozičná logika súvislej melodickej 
línie, ktorá umožňuje dobrú orientáciu vo forme diela. Debussy je 
"abstraktnejší"; využíva väčšie plochy, vystavané z pomerne krát
kych fragmentov - útržkov melódií, ostinat, rytmických figúr a pod. 
Pracuje s hudobnými symbolmi, náznakmi, ktoré evokujú vysnenú 
ilúziu Spanielska (krajiny, ktorú Debussy ani nepoznal, strávil v nej 
jedno jediné popoludnie ... ) Sú dobre čitateľné práve vďaka spomína
nej tradlcii, z ktorej si skladateľ možno trochu uťahuje; napokon dý
chal rovnaký vzduch ako Erik Satie, s ktorým sa dobre poznal, a kto
rý si tiež rád uťahoval z francúzskeho "iberizmu", napr. v skladbičke 
Espaňaŕíll (zjavnej alúzii na Chabriera). Z celej lbérie cítiť autorov 
nadhľad a jemnú iróniu. 

Ako teda definovať nový kompozičný štýl lbérie? Možno pou
ž i ť (hoci s veľkou dávkou licencie) novodobý termín ambient music 
- hudba okolitého prostredia, hudba plenéru. Debussy akoby zbie
ral rôzne zvukové, a vôbec senzuálne, vnemy - ruchy, šumy ulice, 
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útržky popevkov a pouličných odrhovačiek, miešaných so vzdia
lenými zvukmi kostolných zvonov. Napokon, evokujú to aj názvy 
troch častí lbérie: Ulicami a cestami (Par les rue s et par les chemins), 
Vône noci (Parfums de la nuit) a Sviatočné ráno (Le matin ďunjour 
deféte) . Pravda, nejde tu o žiadne použitie naturálnych zvukov ani 
o nejakú deskriptívnu tónomaľbu; všetko má svoj čisto abstraktný, 
hudobný význam. 

1. časť: Ulicami a cestami 

Tematický materiál/bérie je pomerne skromný a v podstate veľmi ba
nálny. Úvodná téma: diatonická linka s ligatúrami cez taktové čiary 
(takými charakteristickými pre tému neskoršieho Ravelovho Boléra); 
šesť 3/8 taktov, nič viac (Pr. 1). 

Pn klad 1: lberia, 1. čast Ulicami a cestami, vstupn a lema (klarinety in 8). 

Melodické tvary prechádzajú z jednej časti diela do druhej. Fascinujú
ce je, že Debussy tento triviálny materiál dokáže vsadiť vždy do nových 
súvislostí (dokonca bez výraznejších melických a rytmických zmien), 
tak, že miestami je ľahšie identifikovať ich z partitúry ako pri počúva

ní. Práca s banalitou v prostredí vysoko umeleckej formy nieje vo fran
cúzskej hudbe ojedinelým javom: už roku 1911 prináša Ravel Vzneše
né a sentimentálne valčEky, kde nám ponúka snovú víziu Viedne a jej 

c. a. 

Pnklad 2: Pentatomcky mohv husli (v umsone s pikolou) v kontexte E'. 
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valčíkovej tradície, o necelé desaťročie neskôr sa 
objavuje Milhaudov Vôl na streche, to je však už 
iná kapitola. 

Súvislú melodickú líniu v lbérii počujeme 
málokedy. Ak sa objaví, tak neprejde viac než 
4 až 6 taktov bez toho, aby ju neprekryli alebo 
celkom nepohltili sprevádzajúce hlasy s výrazni 
perkusívnym charakterom. Alebo sa rozpadne 
na ešte kratšie fragmenty či modulu je. Orchest
rálne farby sú veľmi diferencované; hudba často 
prebieha v niekoľkých, relatívne navzájom nezá
vislých vrstvách. Objavuje sa zaujímavá polyryt
mia a kde-tu bitonálne ladené miesta. Napríklad 
v epizóde pred rozvedením prvej časti Ulicami 
a cestami tvorí základ ostinato hárf, violončiel, 
viola druhých huslí vE dur (akord E7 - imitácia 
španielskej gitary), do ktorého vstupujú opako
vané "slučky" úvodnej témy v hlbokých klarine
toch striedané motívom "na čiernych klávesoch" 
vo flažoletoch a v pizzicate prvých huslí (Pr. 2). 

K tomu sa ďalej pridáva "slučka" sordinova
nej trúbky, tónový priestor sa neustále zahusťu
je. Do tejto húštiny tónov napokon vstupuje to, 
čo by sme mali považovať za vedúci hlas- ťaha

vá, nostalgiou dýchajúca melódia, jedna z de
bussyovských arabesiek, ktorú diskrétne pred
náša hoboj v unisone so sólovou violou. Nástro
jová kombinácia, ktorá nemá príliš vel'ký akus
tický výkon ... Orientácia v takto usporiadanom 
tónovom priestore nie je ľahká pre poslucháča 
zvyknutého na klasicko-romantickú homogén
nu orchestrálnu faktúru, čo bolo pravdepodob
ne hlavným dôvodom nepochopenia Debussyho 
hudby jeho súčasníkmi. Od poslucháča totiž 
vyžaduje pomerne aktívny prístup, analytické 
počúvanie, pri ktorom dokáže vnímať jednotlivé 
prvky samostatne, nie z liate do jedinej vertikál
nej výslednice. V takom prípade by táto pasáž 
pôsobila chaoticky a disonantne. Pri aktívnom 
počúvaní však pojmy konsonancie a disonancie 
strácajú význam. 

2. časť: Vône noci 

Aj druhá časť pokračuje v štýle ambientnej 
hudby, plynúcej v niekol'kých vrstvách súčas
ne. Hneď zo začiatku sú tri: vydržiavaný tón 
g v troch oktávach (husle, violy, flauta); sólový 
hoboj, váhavo intonujúci svoj celotónový motív 
od cis, a napokon klarinet, fagoty, celesta, ktoré 
ešte doplňa pizzicato violončiel a kontrabasov 
a "šuchot" baskického bubienka. Všetko sa tu 
prieči predpísaným šiestim krížikom, hoci sú 
oprávnené, lebo Fis dur sa nakoniec predsa len 
ukáže byť hlavnou tóninou Vôní noci. 

V prvých ôsmich taktoch použil Debussy 
výhradne tóny celotónovej stupnice, ktoré sú 
však v priestore rozložené tak, že ich pri počú
vaní nemusíme vnímať ako celotónový materiál. 
Pre vel'kú diferencovanosť hlasov je totiž ťažké 
postrehnúť ich vzájomné tónové vzťahy. Okrem 
toho, všetko sa odohráva v hladine p-pp. Debus
sy vie, že celotónová stupnica, mnohými pova
žovaná za jeden z najtypickejších prvkov jeho 
hudobného slovníka, by pri nadmernom použí
vaní stratila vera zo svojho čara. Nachádza preto 
stále nové, neošúchané spôsoby jej znenia. 

l SKLADBA MESIACA 

53 



SKLADBA MESIACA l 

V ďalšom priebehu tejto časti nájdeme ešte niekol'ko sonoris
tických lahôdok. Štyri takty xylofónového tremola, nad ktorým sa 
kolíšu chromatické závoje klarinetov a hobojov, obostreté akord ic
kými glissandami delených huslí. Pod tým všetkým letmé spomien
ky prvej časti skladby (kontrabasy a baskický bubienok). To, čo 
Ravel použil vo svojej Habanére v Španielskej rapsódii ako zvukové 
ozvláštnenie, sa pre Debussyho stalo východiskom koncepcie. Za
ujímavé je aj "ambiente" obklopujúce motív lesného rohu vo Fis dur 
- prekrývajúce sa ostinata harfy, "lesty, fláut a pianissimových 
tri l kov a tremol sláčikov (Pr. 3). .. 

-, .... t~§§§§§§~§§~~~ ... ~~~~~§§§§§§§§~~~~~ 
.~u..,......u,-

Pn klad 3: 2. čast Vône noci: ostinato harfy a celesty. 

Debussy tu dosiahol podobný zvukový efekt ako Anton We bern 
v treťom zo svojich Piatich kusov pre orchester op. 10 z rokov 1911-
1913. Po niekol'kých erupciách nostalgie vo forte (nikdy však nie 
v tutti celého orchestra), ktoré pôsobia skoro ako karikatúra Rave
lovho Pre/údia noci, nočné zvuky postupne tíchnu. Pasáž, ktorou 
druhá časť plynule prechádza do tretej, je plná tajomného napätia: 
hlboké tóny lesných rohov, ruch tremola sui ponticello, zvuk vzdia
lených zvonov a postupne sa vytrácajúca pieseň sólových huslí 
a flauty. Je to jedno z naj úchvatnejších miest v Debussyho orches
trálnej tvorbe vôbec. 

3. časť: Sviatočné ráno 

O finále lbérie bolo už na tomto mieste všetko dôležité povedané. 
Len na okraj, niekol'ko ďalších ravelovských reminiscencií: Finálo
vé časti l bérie aj Španielskej rapsódie sú pestrými mozaikami bu
jarých slávností, oslavami spevu a tanca- oslavami zvuku a hud
by ako takej. V rytmoch a gitarových imitáciách lbérie cítiť väzby 
k ďalšej Ravelovej španielskej "prskavke", ktorou je Alborada del 
gracioso, štvrtá časť z cyklu Zrkadlá (1904-1905). Identifikujeme 
ich aj v trombónových glissandách v samom závere ... Debussyvšak 
nie je Ravelovým epigónom. Ostáva sám sebou- je stručný, jasný, 
vyjadruje sa symbolicky a je mu cudzia akákoľvek snaha o efekt. 
Nečakajme nijaké okázalé gestá bravúrneho orchestrátora. 

K interpretácii 

Premiéra lbérie sa kona la v Paríži v rámci Concerts Colonne 20. 
februára 1910, dirigoval Gabriel Pierné. Reakcie boli rozporuplné 
-dá sa povedať, že skladba bola svojho času nepochopená. Hodno
tu Debussyho Obrazov a ďalšieh diel jeho neskorého obdobia plne 
docenili až skladatelia ďalších generácií, medzi inými Olivier Mes
siaen, Pierre Boulez, nadšený propagátor Debussyho, alebo Gyor
gy Li get i. Veľkú službu urobillbérii v časoch, keď sa začalo rozvíjať 
rozhlasové vysielanie a nahrávací priemysel, Arturo Toscanini. Ten 
ju mnohokrát uviedol - hoc aj na úkor ostatných dvoch skladieb 
cyklu- a v podstate založil interpretačnú tradíciu tohto diela. 
Z novších nahrávok lbérie stoja za pozornosť určite tieto štyri: Or
chestre de Paris s Danielom Barenboimom (DGG 1993), Orchestra 
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia s Leonardom Bernstei-
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nom (DGG 1990), Cleveland Symphony Orchestra s Pierreom Bo
ulezom (DGG 1993) a BRT Philharmonie Orchestra s Alexandrom 
Rahbarim (Naxos 1992). 

V interpretačnej koncepcii týchto nahrávok nie sú zásadné 
rozdiely. Všetky štyri možno označiť ako veľmi kvalitné a hodné 
odporúčania. Bernsteinova nahrávka je záznamom zo živého pred
vedenia; ostatné sú štúdiovými nahrávkami. Zaujímavým môže byť 
porovnanie interpretácií Bernsteina a Bouleza - v prvom prípade 
skladateľ a dirigent typicky americkej proveniencie diriguje európ
sky orchester, v druhom prípade je situácia presne opačná. Spoloč
ným menovateľom oboch nahrávok je ich temperament a efektnosť. 
Boulezova interpretácia je priam živelná; tempá pomerne rýchle, 
najmä vo finále. Bicie nástroje sú u oboch dominantné. Protipó
lom v tomto zmysle je verzia Alexandra Rahbariho. Jeho tempá sú 
trochu voľnejšie, zvuk "okrúhlejší", mäkší. Je trochu škoda, že bi
cie nástroje, také charakteristické pre túto partitúru, sú zvukovo 
nevýrazné, čo na niektorých miestach platí aj pre trúbky. Plusom 
nahrávky vydavateľstva Naxos je pekný zvuk sólových dychových 
nástrojov, napr. jemný tón hoboja v druhej časti. Rahbariho inter
pretácia je zasnená, no nie nudná. Niekde uprostred stojí nahrávka 
Daniela Barenboima so solídne hrajúcim Orchestre de Paris. Dobre 
počuť väčšinu zaujímavých detailov partitúry (aj tie, ktoré miesta
mi zanikajú u Bernsteina i Rahbariho) a v jemných nuansách Vôní 
noci sa hudobníci na tejto nahrávke priam vyžívajú ... _j 

Diskografia: 

Debussy: La Mer. tmages ... 
Orchestra deii'Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, Leonard Bernstein, Deutsche 
Grammophon Gesellschaft 1990; CD 429 
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Oebussy. Orchestral Works. 
BRT Philharmonie Orche~a (Brussels), 
Alexander Rahbari, Naxos 1992; 
CD 728-2 
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Egon Krik 
Mémoires l. komorná hudba 
Hudobný fond 2006 

Inšpi račným zdrojom Egona 
Kráka (1958) je .. stará hudba" 
(gotická, renesančná, ranobaro
ková) , ktorej sa venuje bádateľ
sky, aj ako interpret. K hudobné
mu vyjadreniu ho často inšpiruje 
podnet mimohudobnej, literárnej 
č i výtvarnej povahy. Skladateľ 
má zjavnú .,slabosť" pre umenie 
francúzskej proveniencie a kraji
nu samotnú. 

V tomto zmysle je charak
teristický už prvý titul CD Au 
jardin ďamour (V záhrade lásky, 
2003), tri piesne na stredovekú 
francúzsku poéziu pre soprán 
a sláčikové kvarteto na ľúbostné 
námety. Výber nástrojového ob
sadenia i technických prostried
kov motivovala snaha o navode
nie archaizujúceho, serenádové
ho koloritu a špecifického šarmu 
a noblesy sveta trubadúrov 
a truvérov. Prvá pieseň Na pažiti 
je lyricko-intímnym obrázkom 
s kulisou zurčiaceho potoka (os
tinato sláčikov) , prekvapujúco 
prerušeným dramatickým arió
zom. Pri studničke krištáľovej je 
strofickou piesňou vo vznešene 
archaizujúcom trojdobom rytme, 
ktorej atmosféru dotvárajú kon
trapunkty sláčikov a arpeggiá 
harfy. V záverečnej piesni To/ká 
túžba sa melódia spevu, po
pretkávaná striebristými tónmi 
harfy, voľne rozvíja nad passa
cagliovým motívom sláčikov. 
Napriek stupňovaniu .ľúbostnej 
túžby", hudobne vyjadrenému 
gradáciou, vrchol piesne nemá 
nič do činenia s romantickou 
vášňou , pátosom a exaltovanos
ťou a cyklus doznieva výsostne 
zdržanlivo a cudne ... Sólový part 
naštudovala spoločne s členmi 
Moyzesovho kvarteta a har
fistkou Katarínou Turnerovou 

sopranistka Jana Pastorková. 
Jej nežný, melancholický hlas 
s menším dynamickým fondo
m, avšak bohatou škálou intím
nych nuáns, korešponduje s Krá
kovým skladateľským naturelom. 

Skladby" pre klarinet a klavír 
l have met my own dea th yester
day (Včera som stretol svoju 
vlastnú smrť; 1994) a Adieu mes 
amis ... (Zbohom priatelia moji ; 
1998) sú . z radu komorných 
hudobných podobizní velkých 
výtvarných umelcov modernej 
doby pre klarinet a klavír, u ktoré 
sú Krákovou hudobnou víziou 
poetiky Alberta Giacomettiho 
a Amedea Modiglianiho. 

• Včera ráno som stretol 
svoju smrť. Bola pôvabná, milo 
sa na mňa usmiala a pozvala 
ma na pohárik. Ja som však 
odmietol, lebo môj čas ešte 
neprišiel ... u úvodný dialóg l have 
met my own dea th yesterday 
vyústi do bezstarostnej melódie, 
v ktorej imitáciách sa pôvodne 
antagonisticky ladené nástroje 
zjednocujú v priateľskom ká
none; skladbu však uzatvára 
rozladená kóda. Jemnou iróniou 
sa vyznačuje aj následná vízia 
.rozlúčky ", v ktorej spočiatku 
dominujú virtuózne kadencie, 
ale aj grimasy klarinetu a vrcholí 
nostalgickým šansónom, spre
vádzaným sladkastými harmó
niami, pripomínajúcimi ležérnu 
.secesnú" atmosféru Modigliani
ho podobizní, akoby nasýtenú 
arómou parfémov ... Spoločne so 
skladateľom , ktorý sa ako klavi
rista spolupodieľal na naštudo
vaní všetkých svojich skladieb, 
presvedčivo stvárnil klarinetový 
part Alexander Ste panov. 

Vznik Fantasie a tre parti pre 
violončelo a kontrabas (1986) 
iniciovali interpreti skladby 
Roman Pálka a Ladislav štukov
ský. Cyklická kompozícia bez 
zjavných programových ambícií 
či inšpirácií a temná témbrovosť 
primäli skladateľa ku koncentro
vanej výpovedi, závažnejšimu 
ladeniu s naliehavým dramatic
kým dialógom. Intímny charakter 
podčiarkuje citát ústredného 
ciacconového motívu z Debus
syho prel údia Stopy v snehu, 
generujúci vášnivú ostinátnu 
motoriku, ale aj žalostné dozne
nie skladby. 

SOUFFLE pre klarinet 
a elektroakustický záznam 
(2005-2006) vznikla ako súčasť 
multimediálneho projektu, v kto-

rom sa skladateľ pokúša vyjadriť 
poetickú esenciu umenia dvoch 
výtvarníkov, Francúzky Fanny 
Guyoumard a slovenského au
tora Igora Bencu. Skladba vy
tvorená zo zvukového a hudob
ného materiálu hry klarinetistu 
Stepanova, ktorá má evokovať 
"krehkosť bytia a pominuteľnosti 
života v priepasti času, v kto-
rej má však krása svoje trvalé 
a neohrozitefné miesto", na mňa 
zapôsobila skôr bizarne: útržky 
klarinetových motívov sa najskôr 
sporadicky vynárajú z úvodného 
svišfania a hučania akoby z inej 
galaxie. Koordinácia a synchro
nizácia oboch zložiek vrcholí 
komplexným "finále", v ktorom 
sú tanečné popevky klarinetu 
sprevádzané rytmickým ostina
tom a konfrontované s elektroa
kusticky generovanými zvukmi. 

Popudom k vzniku cyklu 
Lettres de moulin (Listy z môjho 
mlyna; 1994-2004) boli po
viedky Alphonsa Daudeta a ich 
zmyselná provensálska atmo
sféra plná pôvabných vôní, línií 
a tvarov. Citlivo vypointované 
piesne sprevádza tentoraz klavír 
a klarinet. Už v prvej, spočiatku 
lyricky ladenej piesni inšpirova
nej poviedkou Tajomstvo otca 
Camilla, sa objavia názvuky 
na esprit temperamentných 
južanských tancov; koloratúrami 
klarinetu a spevu uvedené rondo 
Kozička pána Seguina sa celkom 
nesie v hravom, samopašne 
roztancovanom duchu. Hviezdy 
uzatvárajú cyklus v intímne-me
lancholickej nálade: zvukoma
lebné arpeggiá klavíra evokujú 
atmosféru nekonečnej hviezd
natej noci, ktorou sa nesie spev 
o láske, nežne sa preplietajúci 
s klarinetovými kantilénami. .. 
Ako interpreti sa po skladate
ľovom boku predstavili opäť 
Jana Pastorková a Alexander 
Stepanov. 

Nuansy prežívania vlastné 
človeku 21. storočia je Krák 
svojou hudbou schopný vyjadriť 
v dôsledku veľmi diferencovanej 
schopnosti narábať s tradičnými 
technicko-výrazovými prostried
kami, hoci vedome a programo
vo rezignuje na efekty príkrej 
konfrontácie nového so starým, 
ktoré nikdy nie je použité 
v zmysle citátu .v úvodzovkách" 
a nechce byť videné prizmou 
ironického odstupu a odcudzenia 
.postmoderného" umelca. 

Markéta ŠTEFKOVÁ 

l RECENZIE 

Flashing 
Peter Katina 
Hevhetia 2006 

Ojedinelosť profilového CD Petra 
Katinu spočíva v dvoch mo
mentoch: zameraním na u nás 
momentálne nie najpopulárnejší 
nástroj a orientáciou na prevažne 
škandinávsku tvorbu. 

úvodná Ni ne Friends Dána 
Pera N0rgärda sa skladá z de
viatich častí, predstavujúcich 
deväť odlišných, no tematicky 
prepojených, .svetov". Je tu 
badateľný prísne hierarchický 
systém pracujúci s tonalitou 
a snaha o počúvateľnosf hudby, 
vnášajúca do diela napríklad 
prvky tanečnosti (9. časf je 
priam swingovo ladená). časti sa 
postupne komplikujú rytmicky 
i melodicky, jemné zvukové ob
razy sa striedajú s polyrytmický
mi a polymelodickými vrstvami 
prinášajúcimi pri spracovaní tém 
kontrapunktické postupy. Treba 
vyzdvihnúť Kati novu prácu s tó
nom. Brilantne zahraté staccata 
(len na začiatku 1. časti ľavá ruka 
a v závere 7. časti beh v prvej 
ruke by si zaslúžili viac ostrosti 
či súhry oboch rúk), pekná a za
ujímavá práca so zvukom dlhých 
tónov (obzvlášť v pomalých pa
sážach), majstrovsky zvládnutá 
práca s témami, ktoré aj v hustej 
polyrytmickej a polymelodickej 
sadzbe ostávajú jasne počuteľné , 

bezchybné sú náročné rytmicko
-akordické pasáže. Celku by však 
prospela precítenejšia interpretá
cia Jyrických miest, výraznejšie 
dynamické kontrasty, vhodný by 
bol i výraznejší tempový kontrast 
medzi jednotlivými časťami. 

Rozsiahla jednočasfová kom
pozícia dánskeho autora Larsa 
Graugärda Spheres to Spikes 
plná tempových, agogických, 
dynamických a myšlienkových 
kontrastov vznikla na Katinovu 
objednávku. Graugärd rieši 
kontrast dvoch elementov- gule 
(sphere), symbolu plynulého, 
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mäkkého, legatového pohybu 
a hrotu (spike), symbolu ostrého, 
staccatového pohybu. Autor pra
cuje s modelom plynulého naras
tania, rytmizácie a následného 
.. uvornenia", zahusfuje ho výraz
nými melodickými či akordickými 
témami. Neskôr sa spôsob práce 
mení, začína ostinátne opakova
nie rytmicko-melodických mode
lov v jednom hlase, ku ktorému 
sa v zvyšných hlasoch vytvára 
kontrast plynulosti a ostrosti. 
Tento postup je v súčasných 
akordeónových kompozíciách 
typický: prostredníctvom zahus
fovania faktúry vzniká gradácia, 
ktorá je tu vhodne podporená 
interpretáciou. Ide o vysoko 
virtuóznu a z hľadiska výstavby 
veľmi náročnú skladbu, kde má 
Katina možnost ukázaf technickú 
i výrazovú vyspelosť, čo sa mu aj 
darí. Dielo je precízne naštudova
né, náročné virtuózne pasáže sú 
zvládnuté bez zaváhania, frázo
vanie je opäf adekvátne myšlien
kovému a dramatickému poňatiu 
kompozície. 

V kompozícii Flashing z pera 
Nóra Arne Nordheima čerpá 
autor materiál zo svojho Kon
certu pre akordeón a orchester 
Spur. Skladba je plná myšlienok 
a energie, striedajú sa tu nežné 
melódie a melancholicky pôso
biace tematické úseky, ako aj 
jemné úseky .,trblietania lúčov 
slnka medzi konármi " s prudkými 
gradáciami a výbuchmi akordov. 
Nordheim využíva na zobrazenie 
"zábleskov" všetky zvukové, 
výrazové a technické možnosti 
nástroja (veľmi rýchlo opakované 
tóny, akordické zhluky, na vy
stupňovanie dynamizmu vyžíva 
i techniku striedavého mechu 
- belowshake). Technicky veľmi 
náročnú kompozíciu zvládol 
Katina opäf s veľkou bravúrou. 
Témy sú zreteľné oddelené 
a počuteľné, skladba je vnútorne 
veľmi dynamická a dramaticky 
dobre vystavaná. Aj tu by sa však 
žiadalo ešte o trochu viac lyriky 
a citu do jemne znejúcich úsekov, 
či v dlhých basových tónoch na 
začiatku skladby. 

Skladba Arabesques dánske
ho autora Leifa Kaysera je desaf
časfovou suitou pre akordeón. 
Pre drobnokresbu, jednoduchosť 
a tonálnosf by sa dala štýlovo 
zarad if do neoklasicizmu. Na 
nahrávke sú tri časti , ktoré sú 
súčasfou Katinovho koncertného 
repertoáru: melancholicky hravá 
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štvrtá, tanečne ladená desiata 
a majestátna tretia. Priezrač
nosť faktúry vyžaduje veľmi 
precíznu a technicky dokonalú 
interpretáciu. Všetko môžeme 
v prednese Petra Katinu nájsf: 
veľmi dôsledne a štýlovo frázuje 
jldobné myšlienky, ktoré sú 
pekne vyspievané a podporené 

" agogickými zmenami tempa. 
Brilantnosť. čistota prejavu 
i adekvátna dynamika a registrá
cia sú charakteristickými znakmi 
Katinovej interpretácie a z počú
vania tohto diela robia skutočný 
umelecký zážitok. 

Fínsky skladateľ Erkki 
Jokinen sa na nahrávke pred
stavuje kompozíciou A/one, 
kde .. demonštruje nové, expe
rimentálne poňatie akordeónu 
a jeho zvukového potenciálu". 
Kompozícia využíva aleatoriku, 
netradičná zvukovosf je podpo
rená špecifickými technikami 
hry ako belowshake, hra celou 
rukou, glisandá a pod. Technicky 
i výrazovo nesmierne náročná 
skladba si vzhľadom k použitým 
technikám hry vyžaduje i nemalú 
fyzickú zdatnosf. Je až obdi
vuhodné, kol"ko sily vychádza 
z tohto diela v podaní mladého 
interpreta, ktorý sa so zvukom 
raz melancholicky pohráva, ino
kedy nechá maximálne vyniknúť 
svoj temperament. 

CD Flashing uzatvára 
trojdielna skladba japonskej 
skladatel"ky Noriko Motomatsu 
/buky pre akordeón a klavír. 
Kompozícia vyvracia všetky 
pochybnosti o vhodnosti kom
binácie akordeónového zvuku 
s klavírnym. Na realizácii diela 
spolupracoval Katina so svojou 
manželkou Janette Katinovou
-Šingerovou. Rýchle krajné 
úseky majú výraznú pravidelnú 
pulzáciu v klavírnom i akorde
ónovom parte, miestami majú 
až tanečný charakter- záver 1. 
dielu je priam džezovo poňatý 
dokonca asociuje kompozície 
Astora Piazzolu. V strednom dieli 
zaujmú nádherné lyrické témy 
či zaujímavá práca s mechom 
akordeónu, ktorý je nafukovaný 
a sfukovaný bez stlačených 
tónov, vytvárajúc dojem šumu 
mora či vetra v korunách stro
mov. Oba nástroje navzájom 
pekne koexistujú a dopíňajú sa. 
Veľmi vhodne je zvolený i regis
ter - jemné tremolo pôsobí na 
čistý zvuk klavírneho tónu sviežo 
a oživujúca. 

Peter Katina je výraznou 
osobnosťou súčasnej slovenskej 
akordeónovej scény a napriek 
svojmu veku (31 rokov) má za 
sebou nemalú zbierku úspechov 
a ocenení. Disponuje brilantnou 
technikou a širokým hudobným 
rozhľadom , čo mu umožňuje 
diela nielen precízne naštudovaf 
ale aj dôkladné dešifrovanie ich 
myšlienkové obsahy. Dôkazom je 
aj táto nahrávka. 

Soňa RADULOVÁ 

Cello Recnal in London ... 
Jozef Lupták, Robert Cohen, 
Nora škutová 
Hudobné centrum 2005 

O Jozefovi Luptákovi je známe, 
že ako interpret i organizátor 
venuje veľkú pozornosf súčasnej 
hudbe s dôrazom na tvorbu 
slovenských autorov. V tejto 
línii prezentoval hudobník v 
apríli 2005 svoje interpretačné 
umenie na recitáli v sále St. 
John's Smith Square v Londýne. 
Živú nahrávku z koncertu vy
dalo Hudobné centrum. Disk 
vďaka atraktívnemu vzhl"adu 
zaujme hneď na prvý pohl"ad. 
Buklet je veľmi pekne graficky 
riešený a aj po obsahovej 
stránke je zvládnutý skutočne 
profesionálne. Ďalším pozitívom 
nahrávky je kvalitne postavená 
dramaturgia pozostávajúca 
z tvorby skladateľov 20. storočia 
a Bachovej Suity pre sólové 
violončelo č. 1 G dur. 

Prvou skladbou na disku sú 
Variácie na slovenskú ľudovú 
pieseň pre violončtlo a klavfr 
Bohuslava Martinu. Východis
kovým materiálom variácií je 
ľudová pieseň Kebych já vedela 
zo zbierky 1000 slovenských 
ľudových piesnfViliama Figuša
Bystrého. Jozef Lupták a kla
viristka Nora Škutová, s ktorou 
violončelista dlhoročne spolu
pracuje, sa so skladbou vyspo
riadali dôstojne, aj keď ich ucho
penie Variácií nie je ničím mimo-

riadne. Skladba na niektorých 
miestach, najmä v závere, upadá 
podľa môjho názoru dokonca 
do fádnosti . Nasledujú Buka-
liki pre dve violončelá Witolda 
Lutoslawského. Luptákovým 
partnerom je v tejto skladbe 
jeden z jeho učiteľov, vynikajúci 
britský violončelista Robert 
Cohen. Päf krátkych, rytmicky 
a zvukovo šťavnatých skladieb 
inšpirovaných ľudovou hudbou, 
ktoré Lutoslawski napísal v 
roku 1952 pôvodne pre klavír, 
má potenciál znief na dvoch 
violončelách využívajúcich zvuk 
prázdnych strún priam ideálne. 
Tento potenciál však bohužiaľ 
ostal nevyužitý. Snaha o tem
peramentný prejav prechádza 
miestami do hektiky až zbrk
losti. Navyše intonačné nepres
nosti v tejto skladbe prekračovali 
permanentne mieru tolerancie 
môjho sluchu. Bukoliki preto 
pokladám za interpretačne 
najslabší titul z celého CD. 

Sonáta na pamäť Vik-
tora Šklovského pre violončelo 
a klavír Vladimíra Godára tvorí 
záver prvej polovice recitálu. 
Kompozícia pochádza z roku 
1985 a Lupták so Škutovou ju 
nahrali aj na CD s Godárovou 
violončelovou tvorbou (Slovart 
Records, 1999). Dôverná znalost 
skladby sa pozitívne prejavila 
aj na kvalite a štýlovosti ak
tuálneho naštudovania. Dra
matická expresívnosf miestami 
prechádzajúca až do exaltácie, 
ktorej pri iných skladbách na 
niektorých miestach padla 
za obef kultúra tvorby tónu, 
v Godárovej Sonáte neprekáža. 
Trojdielna cyklická kompozícia 
s fažiskom na dramatickej stred
nej časti obklopenej kratšími, 
meditatívnymi celkami je dra
maturgickým aj interpretačným 
vrcholom celého CD, čo 
dosvedčuje aj reakcia publika 
zachytená na zázname. 

Druhú polovicu recitálu tvorí 
Luptákov projekt Cel/o Collage, 
ktorý vznikol v roku 2000 pri 
príležitosti 250. výročia úmrtia 
J. S. Bacha a bol inšpirovaný 
Suitou č. 1 G dur pre sólové 
violončelo . Ide o súvislé pásmo 
sólových violončelových skla
dieb rôznych súčasných au
torov doplnené Luptákovými 
improvizáciami. Ako prvá znie 
Sonata-Corta Jevgenija lršaia. 
Nasleduje ju prvá z Luptákových 
improvizácií nazvaných Kon-



vergencie. Hudobník hrá na 
violončele podklady, do ktorých 
spieva falzetom a súčasne 
pridáva ústami tvorené rytmy 
známe ako human beatbox. Hoci 
sa môžu tieto improvizácie zdať 
jednoduché a možno trochu 
"popové", Luptákova schopnosť 
synchronizovať tri spomínané 
činnosti je obdivuhodná. Týmto 
je medzi sloveskými klasickými 
interpretmi celkom jedinečný. 

Okrem funkcie istého odľahčenia 
a komunikatívnosti majú tieto 
improvizácie dôležitú úlohu 
hudobne stmerovať jednotlivé 
čísla programu. To sa Luptákovi 
darí vynikajúco; prechody medzi 
skladbami sú plynulé a hudobne 
logické. O, Crux, meditácia pre 
sólové violončelo z roku 1999 
je ďaršou zo skladieb Vladimíra 
Godára, v ktorej sa objavujú 
variácie na motív Dvorákovho 
Rekviem (predtým použitého 
tiež v Godárovej skladbe Bikít 
Gilgameš pre bas a violončelo 
a aj v spomínanej Sonáte) . 
V Jozefovi Luptákovi, ktorému je 
dielo venované, našla kompozí
cia O, Crux ideálneho interpreta. 
Druhá z Luptákových im
provizácií vyúsťuje do Bachovej 
Suity G dur. 

Vynikajúci projekt, 
skvelá dramaturgia, atraktívny 
výzor výsledného produktu 
- k dokonalosti chýbajú len 
vyrovnanejšie interpretačné 
výkony. 

Róbert KOLAŔ 

Ludwig van Beethoven: 
Egmont op. 84 
Jun Slbelius: 
Symfónia č. 1 e mol op. 39 
Slnenská Dlharmónla, 
Vladimír Válek 
Slovenská filharmónia 2006 

CD z produkcie Slovenskej 
filharmónie ponúka záznam 
z koncertov 27. a 28. októbra 
2005, z koncertov bežného abo
nentného cyklu, ktoré zvyčajne 

nemávajú ambície byť niečím 
mimoriadnym, hodným zazna
menania a vydania na zvukových 
nosičoch . Naši filharmonici hrajú 
osvedčenú "klasiku" pod vede
ním Vladimíra Válka. 

Beethovenova predohra 
Egmont je natoľko známym a za
žitým dielom, že dirigent, ktorý 
ho má naštudovať a chce ním aj 
zaujať, stojí prakticky pred dvo
ma možnosťami : buď sa pokúsi 
vymyslef niečo nové, ponúknuť 
niečo zaujímavé, alebo sa bude 
snažiť čo najlepšie obstáť v kon
frontácii s bohatou interpretač
nou tradíciou, ktorú toto dielo za 
sebou nepochybne má. Inak hrozí 
upadnutie do konvenčnej rutiny. 
Žiar, Válkov Egmont má najbližšie 
práve k tretej možnosti. Prejavuje 
sa to hneď v úvode: sláčiky arti
kulujú veľmi stroho, odmerane, 
no chýba im tu pevnejší fah ; ani 
nesúlad medzi nástupom fláut 
a trúbok nepôsobí práve presved
čivo. Iste, na živej nahrávke je 
málokedy všetko stopercentné. 
No predsa, apelatívnosf úvodu 
Egmonta je založená najmä na 
hudobnom účinku mocného 
unisona ... Zvyšok skladby ničím 
zaujímavým neprekvapí. Po do
siahnutí forte orchester ostáva 
takmer stále na tej istej dynamic
kej hladine. Žiadne väčšie kon
trasty v dynamike ani v agogike. 
V sekvencovitých pasážach hráči 
miestami akoby len nezúčastne
ne obohrávali etudy. Svoj podiel 
na výsledku má aj zvukové rieše
nie nahrávky. Panuje tu istá ne
proporčnosť medzi nástrojovým i 
skupinami. Skupina prvých huslí 
znie pomerne nevýrazne a je 
v akustickom priestore posunutá 
príliš naravo. Zato dobre počuť 
drevá, no z nich ma po zvukovej 
stránke zaujali len hoboje. Prvý 
dojem z Egmonta bol dojmom 
záznamu z verejnej generálky 
orchestra, ktorý vedie vojenský 
kapelník ... 

Ani Symfónia e mo/tridsaf
triročného Jeana Sibelia nie je 
v naších končinách neznámym 
opusom. Je to dielo plné širo
kých lyrických plôch a tempe
ramentných erupcií, v ktorom 
invencia fínskeho hudobníka 
vstrebáva dojmy z Cajkovského 
a západnej klasiky, a hradá si 
vlastné cesty; partitúra, ktorá 
dobre preverí výrazové schop
nosti aj technickú vybavenost 
orchestra. Naši filharmonici 
v tejto skúške obstáli , hoci ani tu 

sa vera zaujímavého neobjaví. Aj 
interpretácia Sibeliovej symfónie 
(s výnimkou vydareného finále) 
trpí nedostatkom dynamických 
a agogických odtieňov a mies
tami aj trochu mdlými tempami 
(najmä v kontrapunktických 
pasážach druhej časti). Vo 
výbušnom scherze Válek síce 
zvolil priam ideálne tempo, no 
po odznení tria sa doň už nevrátil 
- návrat scherzovej časti je znač
ne pomalší. Je chvályhodné, že 
tympanista tu netrieska do ná
strojov, no predsa len trocha viac 
dôrazu by nezaškodilo. Svetlým 
bodom nahrávky sú vstupy sku
piny trombónov a tuby, zvukovo 
kompaktnej, výraznej, dobre 
zladenej. Výsledný dojem: viac 
iskry, viac espritu, viac pohody 
v úvodnej meditácii sólového 
klarinetu, a bolo by to ono. 

Toto CD je viac-menej doku
mentárnou nahrávkou, záznamom 
z bežnej koncertnej produkcie. 
Co má vlastne dokumentovať? 
Pravdepodobne Slovenskú filhar
móniu v štádiu Šípkovej Ruženky 
čakajúcej na princa, ktorý by ju 
prebral k životu ... 

Róbert KOLAŔ 

(&Wmlll MOORE) • 

Stanton Moore: 111 
Telarc 2006/distribúcia Divyd 

Obálka bookletu skúpeho na 
informácie prezrádza okrem 
bubeníka Stantona Moora len 
strohý numerický titul jeho aktu
álneho projektu. Bubeník kultovej 
funkovej zostavy Galactic sa ako 
autor vlastnej koncepcie nepred
stavuje na jazzovom labeli Telarc 
prvýkrát. Pred dvoma rokmi tu 
vydal s avantgardnou funkovou 
formáciou Garage a Trois album 
Outre Mer. Vtedy spolupracoval 
s virtuózom osemstrunnovej 
gitary Charlie Hunterom, per
kusionistom Mikeom Dillonom 
a hráčom na tenorsaxofóne Ske-
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rikom. Ten je hosťujúcim členom 
aktuálnej Mooreovej zostavy 
albumu///. 

Trio charakterizuje šťavnatý 
zvuk hammond organu Roberta 
Waltera a scofieldovsky modi
fikovaná gitara Willa Bernarda. 
Reminiscenciám projektov prog
resívnej trojice Medeski, Martin 
& Wood s Johnom Scofieldom 
sa pri počúvaní len ťažko ubrá
niť. Napriek tomu, že úvodná 
Poison Pushy akoby vypadla zo 
Scofieldovho legendárneho A Go 
Go, nachádza Mooreova kapela 
aj vlastné cestičky. Nasledujúca 
Licorice primiešava do výrazného 
organového groove hardrockovú 
dravosf. Unikátnejších zmien sa 
síce nedočkáme, napriek tomu 
prekvapí dychová sekcia v Chil
cock s trombonistom Markom 
Mullinsom. Vďaka objaveniu 
inšpiračného prameňa možno 
sledova{, ako sa hudobníci kon
frontujú s prevzatým materiálom. 
Pod nádherný gospelový nápev 
Water from an Ancient Well sa 
podpísal juhoafrický klavírny 
pionier Abdullah Ibrahim (ten 
mimochodom pred niekoľkými 
mesiacmi na festivale v ra
kúskom Saalfeldene prekvapil 
invenčným sólovým recitálom na 
spôsob Keitha Jarreta). "Voda zo 
starého žriedla" netryská, ale nad 
tlmenými zvukomalebnými bicími 
plynie v unisone melodických ná
strojov. Replikami na Skerikovove 
nápadité frázy sú kÍzavé impulzy 
gitary s použitím slide. Tematické 
návraty počas siedmich minút 
nenudia, ale podľa princípu afric
kej repetitívnosti očisťujú . Pocho
dová coververzia When the Levee 
Breaks pôvodne uzatvára štvrtý 
radový album legendárnych 
hardrockových Led Zeppelin. Mo
oreove pravidelné virble narúša 
ostinátna figúra akustickej gitary, 
v refrénoch líder imituje údernú 
ťažkotonážnosf, takú charakte
ristickú pre bubeníka Zeppelinov 
Johna Bonhama. Záverečný tra
dicionál a protestsong l Sha/1 Not 
Be Movedbol hymnou mnohých 
amerických hnutí a demonštrácii 
v časoch rasovej segregácie. 
Určujúcim faktorom pre gitaristu 
Willa Bernarda je rubátovosf, 
vďaka ktorej takmer rubovorne 
naťahuje a viaže jednotlivé frázy, 
spočiatku sólovo, neskôr za pra
videlných tlmených úderov lídra. 

Na albume nakoniec do
minuje spirituálne posolstvo 
záverečných tém, ktoré by po 
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jambandovom rozbehu fun 
kom presiaknutých úvodných 
skladieb očakával len málo
kto. Nielen preto si Mooreove 
rôznorodé aktivity zasluhujú 
pozornosť. 

Peter MOTYČKA 

an11P sofCfe 
von orrer> 

Ame sune 11111 oner 
l let The"'* Speak 
Deutsche Grammophon 2006/ 
zapoži ča lo Music Forum 

ABBA je v populárnej hudbe už 
desaťročia značkou exkluzívneho 
tovaru. Tajomstvo úspechu známej 
štvorice spočívalo v technicky zdat
ných a ľahko identifikovateľných 
hlasoch hlavných protagonistiek 
(Agnethy Fältskogovej a Anni-Frid 
Lyngstadovej) a charakteris
tickom zvuku harmonicky dômy
selne vypracovaných vokálov. 
Benny Andersson, schopný 
vyčarovať využívaním invenčných 

aranžmánov z obyčajnej piesne 
chytľavý popový klenot a Bjbrn 
Ulvaeus, ktorému prislúcha au
torstvo väčšiny piesňových textov, 
vytvorili nerozlučný tandem, ktorý 
vo sfére populárnej hudby zanechal 
nezmazateľnú stopu. 

Ani štokholmská mezzosopra
nistka Anne Sofie von Otter nezos
tala k piesňam krajanov ľahostajná. 

Obdivovaná interpretka postáv z 
Händelových opier a postroman
tických piesňových cyklov si z rep
ertoáru skupiny vybrala väčšinou 
neskoršie, zrelšie piesne. 

Album otvára pieseň The 
Day Before You Came. Sláčikové 
kvarteto, nenápadné elektronické 
perkusie a decentná elektrická 
gitara prinášajú v poloakustickom 
aranžmáne zaujímavú severskú 
zvukovosf. Aj preto, že sa štúdioví 
hudobníci nesnažili kopírovať orig
inál, patrí táto pieseň na albume k 
najvydarenejším. V na-sledujúcich 
skladbách sa von Otter tiež snaží 
pretvoriť známe hity do originálnej 

podoby. Spevácke umenie švédskej 
divy sa však na viacerých miestach 
dostáva do nebezpečných vôd pri
amej konfrontácie so špecifikami 
interpretácie populárnej hudby. 
Aj preto sa speváčke nie vždy 
podarilo dosiahnuť emocionálnu 
~bku, ktorou Agnetha Fältskog 
~yvolávala u poslucháčov zi-

.. momriavky. Príkladom môže byť 
skladba l Let The Music Speak, kde 
napriek možnosti posunúť pieseň 
zaujímavým spôsobom do polohy 
šansónu (aj vďaka typickému 
použitiu akordeónu v aranžmáne), 
narúša intímnu atmosféru zbytočné 
operné vibrato. 

Nepresvedčivo pôsobí aj When 
All fs Said And Done v štýle country 
music. Naopak pieseň 

l Am Just A Girl z prvého 
albumu skupiny (Ring Ring, 
1973) dokonale vyhovuje hlasu 
školenému na klasickom repertoári 
a poslucháč na chvíľu opäť získa 
pocit originálneho a presvedčivého 
interpretačného vkladu. Protiklad 
k repertoáru skupiny ABBA tvorí 
päť piesní, ktoré dvojica Andersson 
& Ulvaeus skomponovala po roku 
1982. Z aranžérskeho hľadiska sú 
tieto skladby oveľa komornejšie. 
V piesni l Walk With You Mama 
(z filmu Stockholm By Night, 
1989) odhaľuje von Otter intímne 
polohy svojho hlasu. Sprievod 
klavíra a violončela naznačuje, 
akým smerom sa snáď mali 
uberať aj predchádzajúce úpravy. 
K vrcholom patrí pieseň Ljusa 
Kvällarom Väron (z opery Kristina) . 
Vo vážnej, pochmúrnej atmos-
fére piesne speváčka zabudla na 
opernú štylizáciu a prepožičala 
svoj cenný hlas nádhernej skladbe 
s neoklasicistickou harmóniou 
a jemným jazzovým feelingom. 
Vďaka tejto skladbe a ďalším, ktoré 
už nepatria pod značku ABBA, je 
tento album hodnotným nielen 
raritnou (ne)dostupnosťou piesní, 
ale aj umeleckým vkladom 
von Otterovej. 

Je náročné prejsť z opery do 
populárnej hudby (opačne takmer 
nemožné). Každý žáner má svoje 
interpretačné špecifiká, a ak ich 
nezachováme, vytratí sa podstata 
utvárajúca charakteristiky žánru. 
Ten, kto zatúži po piesňach skupiny 
ABBA, pravdepodobne zostane aj 
naďalej pri origináloch a milovníci 
.nordického" mezzosopránu si
ahnu radšej napr. po Mahlerovom 
piesňovom cykle Des Knaben 
Wunderhorn. 

Marek ŠKVARENINA 

Georg Friedricll Händel 
Giulia Cesare 
Sarah Connoly, Angelika Kirschla
ger, Danielie de Niese, Christophe 
Dumaux, Christopher Manman, 
Racllid Ben Abdeslam 
Drcllestra or the Age or Enllghten
ment, William Christie, 
l'éžia: David McVicar 
3DVD, Opus Arte 2006/ 
distribúcia Divyd 

Händelova opera Giulia Cesare 
patrí k skladateľovým naj hranej
ším javiskovým dielam. Príťažlivý 
námet o rímskom ťažen í do Egyp
ta, boji Kleopatry a Ptolemaia 
o moc, láske Caesara a egyptskej 
kráľovnej a hymnický záver osla
vujúci cisárove víťazstvo, kde sa 
devätnásťročná Kleopatra stane 
symbolom mieru medzi Egyptom 
a Rímom, bol libretistom Nicolom 
Francescom Haymom čiastočne 
pozmenený. V centre diania nie je 
ani tak Caesar, ako skôr Kleopatra 
-v dejinách opery obľúbený typ 
vášnivej a milujúcej ženy. Spletité 
vzťahy sú nakoniec šťastne raz
pletené, česf a pravá láska zvíťazia 
a dráma milostných vášní vyústi 
do harmónie. 

V kontexte dobovej opernej 
tvorby ide svojím spôsobom 
o priekopnícky čin, pretože dielo 

miestami osciluje na rozhraní 
semiseriálneho a buffózneho tvaru. 
Práve balansovanie medzi vážnym 
a menej vážnym robí túto kompozí
ciu nad časovou . Z toho vychádzala 
aj inscenácia predstavenia opery 
na festivale v anglickom Glynden
bourne v roku 2005, ktorej záznam 
bol nedávno vydaný na OVO. Vý
pravné predvedenie plné režijných 
nápadov, farieb, nádherných kos
týmov, skvelej choreografie a vý
borne spievajúcich a zároveň vyni
kajúco tancujúcich (!) spevákov sa 
stretla s mimoriadnym diváckym 
ohlasom a priazňou kritiky. 

Známy dirigent špecialista 
William Christie zostavil vynikajúci 
mladý sólistický ansámbel, v kto
rom vynikajú štyri hlasovo i typovo 
odlišné speváčky. Očarujúca 

Danielie di Nissa ako Kleopatra má 
vďaka Händelovej virtuóznej hudbe 
najviac práce. No jej koloratúry, 
nádherné pianissimá, ale aj taneč

né kreácie a celkový zjav sú zážit
kom. Ďalšou hviezdou je výborná 
Angelika Kirschlager v dramatickej 
úlohe Sesta, syna Pompeia 
a Cornelie. Vynikajúco sa dopíňa 
s Patríciou Bardonovou v smutnej 
úlohe Cornelie. Ich dueto zo záveru 
prvého dejstva, plné hlbokého 
smútku a melanchólie, je jedným 
z vrcholov celého predstavenia. 
Volba mezzosopranistky Sarah 
Connollyovej do úlohy rímskeho 
imperátora bola absolútne presná. 
Má nádherný, tmavo zafarbený 
hlas, schopný spievať pôsobivé 
kantilény i rýchle koloratúry a aj 
vizuálne je v mužskej postave ne
smierne presvedčivá. V barokovej 
opere pochopiteľne nesmú chýbať 
kontratenoristi: v úlohe Nirena sa 
predstavil Rachid Ben Abdeslam 
a ako Tolomeos Christophe Du
maux. Perfektný spev, výborný 
výzor, dokonalý pohyb - obidvaja 
sú prototypmi moderných oper
ných spevákov. Takže pozor! 
Nastáva súmrak starej generácie 
spievajúcich kredencov! 

Jozef ČERVENKA 

KONKURZ DO SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE 
Generálny riaditel Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra 
Slovenská filharmónia - na miesto zástupcu koncertného majstra violončiel 

Konkurz sa uskutotnf v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie 
dňa 13.3.2007 (utorok) o 13.00 hod. 
Požadované vzdelanie: Konzervatórium - absolutórium 
alebo vS príslušného umeleckého smeru. 
Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia 
sk a prihláseným uchádzačom budú zaslané písomne spolu s pozvánkou na konkurz. 
Prihlášky so životopisom zasielajte písomne alebo e-mailom do 27.2.2007 na adresu: 
Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava, e-mail: aheizerova@lilharmonla.sk 
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Pat Metheny - Brad Mehldau 
Nonesuch, 7559-79964-2, 2006 

S o smútkom vyberám z pre
hrávača nový disk Methe
ny- Mehldau, ktorý som 

schmatol v megastore pri ne
dávnej krátkej návšteve Varšavy. 
Desiatky rovnakých bledomodrých 
obalov žiarili zo samostatnej police 
s novinkami a teraz je mi ľúto tých 
60 zlotých, za ktoré som si mohol 
radšej kúpiť reedície geniálnych 
albumov poľského jazzu zo 70. 
a 80. rokov. Orientačný inštinkt je 
však aj u civilizovaného človeka 
nesmierne silný a zvedavosť, 

ktorá z neho vyplýva, mi nedala 
neskúsiť, čo môj favorit zase raz 
vyprodukoval... 

Brad Mehldau sa po-
stupne dvíhal na 
rebríčku známosti 
svojimi triovými 
albumami (The Art of 
Trio). Na prvom z nich 
(z roku 1997) krásne 
cítif, ako s pokorou 
voči jazzovej (ale aj 
širšej hudobnej) tradícii 
hľadal svoje osobné vyjadrenie. 
Z tohto hľadania sa vyvinul jeho 
doteraz neprekonaný projekt- só
lový album Elegiac Cycle (1999), 
ktorý je Mehldauovým hudobným 
aj spirituálnym vyrovnávaním sa 
s tradíciou romantizmu a hl'adaním 
jeho transformácií v súčasnosti. 

Dôležitým medzníkom bol ex
perimentálny album Largo (2002), 
kde sa Mehldau pohral s rôznymi 
štýlmi, inštumentárom a elektroni
kou, ale hlavne definitívne vyzradil, 
že jeho background nie je v blues 
ale v rocku. Svoje úsilie presadif 
rockový repertoár do jazzu, úsilie, 
na ktorom stroskotali už iní, viedol 
ďalej do slepej uličky, vrátane 
tofko očakávaného druhého sólo
vého albumu, ktorý naživo nahral 
v Japonsku (Live in Tokyo, 2003). 

Ostatný album dua Methe
ny-Mehldau však trpí iným 
neduhom. Pôvodný repertoár 
oboch interpretov je v intenciách 
ich kompozícií štandardnou 
kolekciou námetov, na ktoré sa 
dá dokola improvizovať, prime
rane recyklujú svoje kompozičné 
klišé, pričom Metheny v tejto 
dramaturgii dominuje v pomere 
7:3. V tom však nie je hlavný 
problém. Je ním paralelnosf. 
Dvaja virtuózi, z ktorých každý 
hrá pre seba. Ako raz výstižne 
povedal Ďuri Bartoš, keď som 
mu s nadšením púšfal nahrávku 
štandardov s Anthony Brax
tonom a klaviristom Ranom 
Blakeom (A Memory of Vienna, 
1997) a on smutne šepol: " ... 
nehrajú spolu". Takých prípadov 
je v jazze mnoho, medzi najpro
minentnejšie patria určite duetá 
Chicka Coreu s Herbie Hancoc
kom zo 70. rokov, či exhibičné 
koncerty Johna Mc Laughlina 
s Al Di Meolom a Pacom de Lu
ciam. Vždy virtuózne a málokedy 
s nejakou pridanou hodnotou. 
V podobnom duchu sa nesie aj 
nový album Pata Methenyho 

a Brada Mehldaua. 
Majstri sa vzorne 
striedajú vo vedení, 
úctivo sa sprevá
dzajú, ale iskra 
nepreskočf. .. Larry 
Grenadier (basa) 
a Jeff Ballard (bi-
cie) sa ozvú na 

dvoch skladbách, aby 
rozptýlili zvukovú monotónnosť, 
ale hudobné dianie neovplyvnia. 
Ktorúkoľvek skladbu si môžete 
kedykorvek zastaviť či pustif od 
stredu. Nikde žiadna chybička , 

nikde žiadna emócia, nikdy 
nezamrazí, pokojne môžete 
pokračovať vo varení, domácich 
prácach alebo v čítaní. 

Ostáva už len spomienka 
na to, ako perfektne bol využitý 
Mehldauov hudobný génius, keď 
hrával s desiatkami špičkových 
jazzmanov v najrôznejších 
zostavách na ich albumoch 
a keď bol pod tlakom silných 
osobností. Jeho ďalší album si 
už určite nekúpim, ale ak sa mi 
dostane do rúk, zo zvedavosti si 
ho pustím. Darmo, stará láska 
nehrdzavie ... 

Gabriel BIANCHI 

l POZ ÁMKY DI~KOFILA, IN7ERCIA E 

29. januára sa konala v 
bratislavskom DK Zrkadlový háj 
oslava 60. narodenín Mariána 
Vargu. Pri tejto príležitosti sa 
uskutočni la predpremiéra do
kumentu Marka Škopa 60 rokov 
s Mariánom Vargom, ktorý 
odvysielala aj STV2. (Recenziu 
na podujatie uverejníme v ďalšom 
čísle HŽ.) 
8. februára začne v Skalici turné 
M. Vargu s Moyzesovým kvar
tetom, nadväzujúce na najnovšie 
CD Marián Varga&Moyzesovo 
kvarteto (Pavian Records, 2006), 
ktoré ukončia 25. a 26. februára 
koncerty v bratislavskom 
Divadle Aréna. (aj) 

\ = = -

Fenomenálny úspech zazname
nal Vladimír Godár s CD Mater, 
ktoré sa dostalo do katalógu 
prestížnej nemeckej značky ECM. 
Viac o Materv "hlavnej úlohe" 
s Ivou Bittovou si môžete prečítať 
na stránke, venovanej špeciálne 
informáciám o tomto pôvodne 
slovenskom titule z produkcie Pa
vian Records. Téme sa budeme 
venovaf v nasledujúcom čísle Hž. 
www.mater-musik.de (as) 

• S. -
noty z celého sveta 

1 
~ •• 

-e notové materiály všetkých žánrov z českých i zahraničných vydavateľstiev -
-e niekolko tisíc titulov priamo v našej predajni 

-e monografie hudobných skladateľov, teoretické publikácie 

-e notový papier 

-e špecializované hudobné časopisy 
-e storšie natavé materiály v hudobnom antikvariáte 

-e zasielanie objednaných titulov na dobierku (zásielkovú službu) -

-e internetový obchod z ponukou viec oko 300 000 titulov 

-e kompletný servis pri objednávaní nôt pre organizácie aj jednotlivcov -

Knihkupeclví Barvič a Novotný, spol. s r.o. 

Česká 13, 602 OO Brno 

-e Otvorené denne: Pondelok- Sobota 8- 19 hodin, Nedeľa l o-19 hodin -

-e Telefón: (+420) 542 215 040, fax: (+420) 542 213 611 

-e e-mail: hudebniny@borvic·navatny.cz 

-e www.borvic·novotny.cz 

Tešíme sa na vašu návštevu v predajni, 

alebo na našich internetových stránkach. 
-

v , 

= BARY IC a NOVOTNY E = -- - F= 
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20. decembra sa na vianočnom koncerte 
v bratislavskom Františkánskom kostole 
predstavila ZUŠ Jozefa Kresánka. Škola, 
sídliaca v bratislavskej mestskej časti Karlo
va Ves, sa môže pochváliť dvomi úspejlými 
telesami: Detským speváckym zborom 
Margarétka a Komorným sláčikovým 
orchestrom. Zbor Margarétka vznikol roku 
1996 a v súčasnosti pracuje pod vedením 
Jozefa Chabroňa, asistenta B. Juháňákovej, 

zbormajsterky Slovenského filharmonické
ho zboru. Za sebou má nielen úspechy na 
súťažiach , ale aj naštudovanie muzikálu Vlk 
a červená čiapočka na scéne bratislavského 
DPOH, či vianočné CD s triom Hudby Min. 
vnútra. Sláčikový orchester pracuje pod 
vedením učitefky Jany Spálovej. Obe telesá 
pripravili príťažlivý vianočný koncert, na kto
rom ako hosť vystúpila sopranistka Božena 
Ferancová. as 

l Slávnostnému otvoreniu Novostavby 
SND bude patriť víkend 14. a 15. apríla 
t.r. Okrem slávnostného galavečera v réžii 
riaditera Činohry SND Romana Poláka 
bude uvedená Suchoňova Krútňava v réžii 
Juraja Jakubiska. Najnovšia inscenácia 
Krútňavy je v repertoári bratislavskej opery 
od decembra 1999 a pre slávnostné otvo
renie Novostavby pripraví J. Jakubisko jej 
obnovené naštudovanie. Režisér navštívil 
nové priestory 20. januára a vyjadril sa 
o nich pozitívne: "Som dvojnásobne rád, 
že som tu bol. Jednak preto, že som videl 
tieto veľmi zaujímavé velké priestory, ktoré 
podnecujú fantáziu režiséra a aj preto, že 
divadlo bude otvárať svoju novú éru Krútňa
vou ... " as, snd 

l Vífazom 6. ročníka medzinárodnej 
klavírnej súfaže (25.-28. septembra) 
na pôde Universität fiir Musik und 
darstellende Kunst vo Viedni sa stal mladý 
slovenský klavirista Maroš Klátik. Súťaž, 

určenú pre mladých klavírnych umelcov 
do 35 rokov, zorganizovala asociácia .Art 
und Education in the XXl-st Century" ako 
sú časf konferencie o klavírnej interpretácii, 
hudobnej pedagogike a psychológii. 
Dvadsaťtriročný Maroš Klátik získal 
v medzinárodnej konkurencii (30 súťažiacich 
z Čiech, Ukrajiny, Ruska, USA, Portugalska) 
1. cenu a titul laureáta súťaže. M. Klátik je 
absolventom Konzervatória v Bratislave 
(Mgr. art. P. čerman) a v súčasnosti 
poslucháčom 3. ročníka JAMU v Brne, kde 
študuje u Doc. Aleny Vlasákovej a Mgr. art. 
Jana Jiraského. aj 

viac z hudobného spravodajstva na 
www.hudobnyzivot.sk 
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hudobné ~ entrum 
MUSIC CENTRE SLOVAKIA 

HUDOBNÉ CENTRUM 
vypisuje 

KONKURZ 
na nové projekty koncertov pre školy -

Ide o projekty pre vekové kategórie: 

- deti predškolského veku, prípadne aj l . ročníka ZŠ 
- žiakov l . stupňa ZŠ 
-žiakov 2. stupňa ZŠ 
- študentov stredných škôl 

Trvanie do 50 minút, obsadenie max. 5 umelci, zámer 
- hudobná a estetická výchova. 
Vybrané projekty sa budú ponúkať školám v školskom 
roku 2007/2008. 

Podrobnejiie Informácie na tel. t. 02 59104825 

Projekt musí obsahovať informáciu: 

-o vekovej kategórii, ktorej je určený 
- navrhovaných umelcov 
- obsahový zámer 
- orientačný scenár 
- informačnú audiovizuálnu dokumentáciu 
(fotografie, klipy a pod.} 

Uzávierka projektov: 31 . marca 2007 

KATEDRA HUDOBNEJ VEDY 

-
-

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave otvára v akademickom roku 2007/2008 denné bakalár

ske húdlum v ~tudijnom programe Muzlkal6flla. Bakalársky stupeň ~túdoa je za mer any na osvojenie si základov 

muzikológie prostrednlctvom ~rokého spektra historickych i systematických predmetov. Kvalitu výučby zaručuje 

vysoká kvalifikovanosť pedagógov s yYznamnými vedecko-yYskumnymi a pedagogickými skúsenosťami. Katedra 

hudobnej vedy FiF UK umožňuje pokračovať v ~túdiu aj na magisterskom a doktorandskom stupni 

V rámci bakalárskeho itúdia ponúka Katedra hudobnej vedy tieto okruhy 
predmetov a kurzov: 

• Dejiny európskej hudby - od Stredoveku po súčasnosť (6 semestrov); 

• Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnú hudobnú kultúru (6 semestrov); 
• Hudobná teória - úvod, harmónia, kontrapunkt, tektonika, kompozičné princípy 20. storočia 

(6 semestrov); 

• Systematika hudobnej vedy - úvod do štúdia, organológia, hudobná akustika, hudobná 
psychológia, hudobná pedagogika, hudobná estetika, hudobná sociológia (6 semestrov); 

• Etnomuzikológia (2 semestre), Sluchovd analýza (2 semestre), Prosemindr (2 semestre), 
Hudobnd historiografia (1 semester), Hudobnd paleografia (1 semester); 

Odbornd prax (1 semester). 

Termín podania prlhtáiok: 28. 2. 2007, Kontakt: www.fphil.uniba.sk, khv@fphil.uniba.sk 

V predchádzajúcom čísle sa v texte Melánie Puškášovej o Večeroch novej hudby 2006 (str. 31) objavilo 
nesprávne meno interpreta skladby Boška Milakoviéa Ground pre akordeón. Skladbu interpretovala Marika 
Martonová-Kormanová a nie Rajmund Kákoni. 
V recenzii Andreja S ubu na koncert súboru Musica Aeterna na BHS (str. 14) bolo nesprávne uvedené krstné 
meno (Ladislav) huslistu Gabriela Szathmáryho. 
Autori i redakcia sa interpretom ospravedlňujú. 



INFORMACIE A PRAVIDLA: HLAVNÝ ORGANIZATOR: 
1. Deti pod vedením učitera (s možnosťou pomoci odborného poradcu) vymyslia, spracujú a nacvičia hudobno-scénický program, ktorý súťažne 

predvedú na koná školského roka pred odbornou porotou, čím sa zaradia do súťaže o titul Super Trieda. 
2. Svoju celoročnú prácu deti priebežne zaznamenávajú videokamerou a po finálnom spracovaní do podoby digitálneho videoklipu ju zverejnia na 

spoločnej webovej stránke, čím sa zaradia do súťaže o Cenu diváka. Víťaza určí internetové hlasovanie žiakov z celého Slovenska. hudobné ~ entrum 
3. Súťažiacim subjektom je škola. Súťažný jazyk- slovenský. Účasť v súťaži je bezplatná. Účastnílc po odovzdaní prihlášky obdrží materiály 

potrebné k účasti. 
MUSIC CENTRE SLOVAKIA 

4. Nácviky prebiehajú v rámci vyučovania- hodín hudobnej, výtvarnej, etickej, estetickej výchovy. Podra platných osnov pre ZS sa odporúča 30% 
času z predmetu hudobná výchova venovať tvorivému nácviku. Nácvik si na úrovni školy časovo, organizačne aj umelecky riadi samotný učiter. 
V celoštátnom kole bude úroveň sútažiacich hodnotiť porota pozostávajúca z kapacít umeleckej a pedagogickej obce. PARTNERI SÚŤAŽE: 

5. Maximálna časová dfžka vystúpenia: 15 minút. Maximálna časová dfžka videoklipu: S minút 
6. Casový priebeh: začiatok súťaže - 1. január 2007, uzávierka prihlášok- 28. február 2007, finále sútaže - 28. máj 2007. liaci vítaznej triedy, 

učiter, ktorý pripraví víťazné predstavenie a školy, ktoré budú vítazné triedy reprezentovať, budú odmenení sponzormi podujatia. o~ ,\111 UMENIE • 
HUDOBNA ŠKOLA G !~~!~KYCH KONTAKTUJTE NAS: 

telefón: 02/5920 4827,02/5920 4825 • mobil: 0905 518 904 
e-mail: info@supertrieda.sk • internet: www.supertrieda.sk • www.hc.sk i 

~ Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava, www.hf.sk 
~ TERMÍNY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PODPORY NA TVORIVÚ ČINNOSŤ -1. POLROK 2007 

Granty 

Príspevky na produkciu profilového CD 
slovenských koncertných umelcov 

Prémie za hudobné diela 

Prémie 

Ceny Hudobného fondu na súťažiach 

5tudijné štipendiá na účasť 
na interpretačnej súťaži 

5tudijné štipendiá 

Cestovné štipendiá 

vážna hudba 
populárna hudba 
ďalšie žánre populárnej 
a alternatívnej hudby 

vážna hudba 

vážna hudba 

populárna hudba 
ďalšie žánre populárnej 
a alternatívnej hudby 

všetky oblasti 

všetky oblasti 

džez 

všetky oblasti 

grant-1-2005 

p-CD-1-2004 

phd-1-2002 

pph-1-2004 

chfs-1-2002 

ššúis-1 -2002 

ššdž-1-2002 

cš-1-2002 

Tlačivá si môžete stiahnuť z internetovej stránky www.hf.sk alebo si ích vyžiadať na adrese fondu . 

16. február, 16. marec , 
13. apríl , 11 . máj , 8. jún 

30. marec 

30. apríl 

16. február , 16. marec , 
13. apríl, 11. máj, 8. jún 

16. február, 16. marec , 
13. apríl, 11. máj, 8. jún 

16. február, 16. marec , 
13. apríl, 11. máj, 8. jún 

16. február, 16. marec 
13.apríl , 11 .máj, 8. jún 

16. február, 16. marec 
13. apríl , 11. máj , 8. jún 

Pred vyplnením žiadosti si prečítajte Zásady podpornej činnosti, ktoré si môžete st iahnuť z internetovej stránky www.hf.sk alebo si ich vyžiadať na adrese fondu. 
Požadovaným spôsobom vyplnené formuláre spolu s prílohami je treba podať vo fonde, alebo zaslať poštou na adresu fondu najneskôr v posledný deň určený 
na podávanie žiadostí. !iadosti poslané e-mailom nebudú akceptované. Adresa na podanie žiadostí: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava 1. Informácie 
a konzultácie: tel. (02) 5920 7407 (vedúca oddelenia), (02) 5920 7408 (referát). Zmena termínov a foriem podpôr vyhradená. 



SLOVENSKO 2007 

TEN OR 

TALIANSKO 

S EGRETARIATO ARTISTIC O • DANKART 

KATEX S.R.O. 

• KoŠICE • GENOVA • MILANO • PARIS • 

Generálne zastúpenie: Ars Li rica KA TEX s.r.o., Moldavská cesta 1 O, 040 11 Košice, 
tel. : 0915 949 991 , katex@katex.sk, www.katex.sk 


