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Vážení itatelia,

Jozef Lupták a Matej Drlika – Medializácia klasickej hudby na Slovensku – str. 2
O. Dohnányi

v minulom ísle vyvolala
ohlas Kurzíva na
tému „vonkajšieho“
obrazu a medializácie
klasickej hudby, kde
bol ako príklad použitý
letný open air festival
Medializácia klasickej hudby
Viva Musica. Aj preto
otvárame októbrové
íslo internetovou
debatou Mateja Drliku
a Jozefa Luptáka –
hudobníkov, stojacich
za dvomi na prvý pohad
kontrastnými hudobnými
J. Zawinul
festivalmi. Obe úspešné
podujatia vznikajú
mimo sféry štátnych inštitúcií s vekou
dávkou nasadenia a osobného zanietenia
organizaných tímov. Viva Musica sa
stáva fenoménom svojou provokujúcou
prezentáciou, Konvergencie zase delikátnou
atmosférou prepájajúcou rôznorodé
poslucháske komunity. ítajte názory
protagonistov spomínaných festivalov na
hranice a etiku mediálnej prezentácie
„vážnej“ hudby.
Výmeny na vedúcich pozíciách slovenských
hudobných inštitúcií nabrali v posledných
rokoch na dynamike. Oliverovi
Dohnányimu sa jedným ahom podarilo
vyvola zmeny hne na troch stolikách.
Potom, o sa stal novým riaditeom Opery
SND, hadajú šéfdirigentov v SOSR-i
i v žilinskom ŠKO. Pre Hudobný život hovorí
nielen o situácii a budúcnosti v Opere SND,
ale aj o nedávnych turbulenciách
v rozhlasovom orchestri.
Verím, že Vás rovnako zaujme štúdia
Márie Glockovej o kultovej skladbe 60.
rokov – kompozícii Mäso kríža Ladislava
Kupkovia, analýza Skladby mesiaca –
Rachmaninovho Tretieho klavírneho
koncertu i portrét nedávno zosnulého
Joea Zawinula v jazzovej rubrike...
Zaujímavé ítanie praje

Spravodajstvo, koncerty
Otváracie koncerty: Slovenská lharmónia, ŠKO Žilina, Štátna lharmónia
Košice, Nedené matiné v Mirbachovom paláci, Rozhovor s Jevgenijom Iršaiom,
Z iného sveta Petra Breinera – str. 4

Minipro8l
Lucia Knoteková – str. 7

Rozhovor
O. Dohnányi: Riadite s taktovkou A. Sereinová, A. Šuba – str. 12

Skladba mesiaca
Sergej Rachmaninov: Koncert pre klavír a orchester . 3 d mol T. Horkay – str. 16

História
Ladislav Kupkovi: Mäso kríža M. Glocková – str. 20

Pedagogika
Jozef Kopelman: Ruská škola, to sú najmä výsledky A. Sereinová – str. 24

Zahraniie
Salzburg, Bayreuth, Savonlinna Opera Festival, Forfest 2007 – str. 26

Jazz
Tiché cesty Joea Zawinula P. Motyka – str. 30
Rozhovor: Nothing but Swing Trio E. Rothenstein – str. 32

1o poúva
kazate Daniel Pastirák – str. 35

Recenzie CD, DVD, knihyy – str. 36
Kam/kedy, Informácie – str. 40

Dosky 2007 pre Balet Štátneho divadla Košice
Cenu za najlepšiu inscenáciu sezóny získala inscenácia baletu poda libreta Ondreja Šotha a Zuzany Mistríkovej Svadba pod>a Figara (Mozarta)
v réžii a choreografii Ondreja Šotha v podaní Baletu Štátneho divadla Košice. Za réžiu a choreografiu Svadby poda Figara (Mozarta)
získal cenu Ondrej Šoth.
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Jozef Lupták Matej Drlika
Medializácia klasickej hudby na Slovensku

Je umenie produkt ako „každý iný“? Do akej miery potrebuje klasická hudba marketingové triky? Kam až možno zájs@ v snahe
oslovi@ publikum? O medializácii vážnej hudby, ktorá je na Slovensku „v plienkach“ a zároveA „nemá na ružiach ustlané“, chatovali umeleckí riaditelia dvoch úspešných festivalov. Violonelista Jozef Lupták, umelecký riadite> Medzinárodného festivalu
komornej hudby Konvergencie a klarinetista Matej Drlika, stojaci za bratislavským open-air festivalom Viva musica!
MD: Patrí poda teba hyperbola do
propagácie klasickej hudby?
Slová ako svetoznámy, úžasný, ohromujúci, božský a pod. – aj v prípade, kedy sám
propagátor vie, že sú aj svetoznámejší a
božskejší umelci. Skrátka hyperbola ako
prostriedok nalákania diváka na koncert.
V pope a rocku to je bežné. Preo nie v
klasike?
JL: Myslím si, že to je skôr etický problém a otázka vkusu ako prostriedok
„nalákania diváka“. V pope a v rocku ide
o to, dosta na koncert o najviac udí,
pretože je to masové, alebo masovejšie
umenie. Ak používaš slová, ktoré k
ponúkanému umelcovi nepatria (napr.
ak niekto povie, že Elán je „svetoznáma
kapela“), tak tomu aj tak nikto neuverí,
lebo to nie je pravda a ide o všeobecne známe
fakty. Ale v klasickej hudbe, ktorá nie je masovou
kultúrou, je to etický problém – na Slovensku predsa
málokto vie, že zatia o Martha Argerich je naozaj
svetoznáma, úžasná a božská, Richard Rikkon nie
je ani svetoznámy, ani úžasný... Aj ke – ak skutone
verím tomu, že neznámy umelec, ktorého chcem
uom ponúknu, je naozaj skvelý, preo by som
ho tak nepredstavil? Nemôžem však klama, to je
tenký ad.
MD: Máš pravdu.
JL: Propagácia koncertu vážnej hudby by mala ís
do maximálnej možnej miery ruka v ruke s obsahom
koncertu, festivalu i podujatia... Nemusí by preto
nudná alebo nekreatívna. Hudba, ktorú ponúkame,
je predsa úžasne kreatívna, vážna i veselá, plná
emócií, komunikatívna...
HŽ: Ale ako sa vysporiada s tým, že svet okolo nás
akoby stále vyžadoval agresívnejšiu prezentáciu?
Aby informácie o vážnej hudbe nezanikli v množstve
každodenných podnetov? Dá sa spolieha na to, že
sa udia zorientujú?

M. Drlika [foto: A. Šuba]

JL: Áno, svet okolo nás a akcie okolo nás sú stále
agresívnejšie v kampani, lebo ak sa chcú preda, akoby nemali inú možnos. My máme dve možnosti – ís
tým istým smerom, alebo hada nieo iné... Otázkou
je – ako da adekvátnym spôsobom vedie uom,
ktorí o klasickej hudbe nevedia, že ke si koncert
neprídu vypou, zostane ich život neúplný a prídu o
nieo, o ich mohlo zmeni...
MD: A ako si sa s tým vysporiadal v rámci tvojej
kampane? Mne sa tvoj plagát a vizuál vemi páili. Je
to moderné, estetické a ma to osloví. Ja ale nie som
reprezentatívna vzorka populácie. Ja viem, že klasika
nie je nuda.
JL: Neviem i som sa s tým úplne vysporiadal. Verím
tomu, že náš vizuál vyjadruje hlavnú myšlienku festivalu Konvergencie – „spájanie cez hudbu“. Ale napríklad v porovnaní s Pohodou je ovea menej výrazný a
len sa modlím za to, aby si ho udia všimli...
MD: Ja ako organizátor si kladiem jednu základnú
otázku: Komu je kampa urená? 150 milovníkom
klasiky v Bratislave? Alebo masám? Ja ju robím pre
masy.

JL: To je v poriadku. Myslím si, že aj
kampa na komorný festival, by mala
by urobená tak, aby oslovila širokú
verejnos. Aj ke tam príde 100, 150
alebo 200 udí, mala by by zrozumitená v tom, o o ide na festivale a o
ponúka. Ale neznamená to, že ak na
plagát nezareagujú masy, že podujatie
nie je pre širokú verejnos. Skôr si
myslím, že „masy“ sú momentálne
„inde“... o si myslíš ty? Mne osobne
sa napríklad vemi páil váš vizuál...
MD: akujem.
JL: Bol vkusný, inteligentný, pekný
a nemal som pocit, že je robený „pre
masy“, ako si sa vyjadril.
MD: Pre ma je Viva Musica moje tretie diea. Rastie a mení sa. Každý rok
je festival iný, snažím sa ho zlepšova, vychováva...
JL: To s ím som sa nevedel stotožni, boli niektoré
slogany. Chápem, že ste chceli naláka udí na dobrú
„atmošku“, ale napríklad „Dajte si Vivaldiho na stojáka“ bolo silné kafe :-) Na druhej strane spôsob, akým
ste sa hrali so slovami, bol vemi kreatívny.
MD: Mimochodom, naša kampa vyhrala 3. miesto,
za najlepšiu letnú reklamnú kampa. Hne za
Heineken a Tatra bankou...
JL: Gratulujem, bola vemi transparentná.
MD: Tá kampa sa na ma asi trochu podobá, je
vekohubá, mierne arogantná a provokatívna.
JL: Zrejme sa to nedá oddeli, ani moju kampa
nemôžem oddeli od svojej osobnosti. Možno som
príliš slušný :-)
MD: Obidvaja milujeme hudbu a chceme sa o to
podeli... Sloganom „Vivádza sa dá aj pri klasike“ som
chcel vyjadri, ze pri poúvaní Vivaldiho mám chu
„vivádza“ – a myslím to doslovne. V minulosti, najmä
v baroku a ranom klasicizme boli plagáty a upútavky
na koncerty asto odvážnejšie ako dnes...
JL: Ako vieš?

Letný festival Viva musica! Mateja Drliku má za sebou 2 roky existencie. Prvé open air podujatie svojho druhu na Slovensku zaujalo mediálnou kampaou, ktorej intenzita a dynamickos
prezentácie sú u nás v oblasti klasickej hudby bezprecedentné. Dramaturgia je postavená na
nadžánrovosti, prináša symfonickú, komornú hudbu, tango i jazz s ambíciou zauja kvalitou
najmä publikum bez predchádzajúcich hudobných skúseností. Toto leto sa na bratislavskom
Hlavnom námestí predstavili napr. world music formácia World Quintet, orchester Diabolské
husle, dirigent a autista Ariel Zuckermann, jazzový basgitarista Kyle Eastwood, huslistka
Marina Chiche, sopranistka Adriana Kuerová, klavirista Ladislav Fanzowitz alebo a cappella
zoskupenie Fragile. Devä letných koncertov so 100 úinkujúcimi navštívilo približne 10 000
návštevníkov. Autori kampane: Nina Weisslechner a Zuzana Hašanová.
www.vivamusica.sk
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MD: Mám jednu knihu, kde sú reprodukcie dobových
plagátov.
JL: Zaujímavé.
MD: Napríklad pri koncertoch kastrátov bola
na plagáte jedna hyperbola za druhou: Il divino,
Il magnico a pod. Umelci boli zbožovaní, boli
výsledkom premysleného marketingu majiteov divadiel. Tí museli preda lístky, lebo z toho žili. V 20.
storoí sa vzhadom na celkovú povojnovú depresiu
reklama na klasiku strašne umiernila a ochladla.
HŽ: To nie je ni provokatívne. Sú to adjektíva, ktoré
sa používali bežne ako súas slovníka, vzahovali
sa väšinou naozaj na mimoriadnych hudobníkov:
Lasso, Corelli, Purcell... Aj vtedy však preháanie
pranierovali, napríklad Johann Kuhnau napísal
satirický text, kde takéto „šarlatánstvo“ kritizuje.
MD: Možno som ovplyvnený Francúzskom, kde je
provokácia súasou kultúry.
JL: Myslím si, že je našou zodpovednosou prezentova nieo mimoriadne kreatívnym, inteligentným a
primeraným spôsobom...
MD: Máš pravdu.
JL: Provokácia je OK, ak je umenie, ktoré ponúkam,
tiež provokatívne. Ak však provokujem plagátom i
kampaou a potom prídu udia poúva Brahmsa,
zdá sa mi to divné.
MD: Neviem, ako si pochopil „Vivaldiho na stojáka“,
ale význam bol ten, ze tam budú udia stá.
JL: Ale asociovalo to skôr bufet „na stojáka“, to je tá
lepšia verzia...
MD: Vidíš, to som chcel presne dosiahnu, chcel
som pobavi a pozva.
JL: Chápem, že tvoj festival je „ahká“ letná akcia,
pre ma bol tento za tou pomyselnou hranicou, ale
zrejme si dosiahol to, o si chcel.
HŽ: História reklamy je plná kontroverzných spôsobov propagovania produktov. Kam by ste v žiadnom
prípade nezašli?
JL: o je etika v reklame, v podnikaní, v komunikácii? Aby to, o propagujem malo integrálnu jednotu
medzi obsahom a vizuálom, a aby som tým nepoškodil iným uom, autorovi, interpretovi alebo duchu
hudby...
HŽ: Tieto pojmy sa zrejme dajú vone interpretova
a v tom je zrejme rozdiel vo vašom prístupe, najmä
v prípade integrity medzi „obsahom“ a jeho medializáciou.
JL: No to je to, o sa asi nedá úplne zade nova a
myslím, že len diskusiou o tom sa môžeme posúva
bližšie k „ideálnej“ integrite.
HŽ: Matej Drlika provokuje a udia z branže
môžu jeho slogany niekedy považova za neprimerané...

J. Lupták [foto: K. Luptáková]

MD: Medializácia má niekoko levelov. Uritá
súdržnos v rámci vizuálu musí by, ale každý nový
prostriedok by mal by o krok intenzívnejší, tak
hovoria uebnice marketingu. Môj festival bulvarizuje klasiku v tom, že ju dáva von, na ulicu, na bulvár.
Uvouje konvencie, pod pódiom behajú deti a
vylihujú bezdomovci...
JL: Myslím si, že na to, o chcel Matej dosiahnu, sa
rozhodol pre kampa, ktorá k tomu sedela.
MD: ...preto som volil vtipnú plagátovú kampa a
potom prišli na rad programové bulletiny, kde bol
program písaný formou bulvárnych novín, hyperbola a vtip.
JL: Možno je otázkou, i by sa tvoje podujatie malo
vola festival klasickej hudby, alebo i neporozmýša
o inom podtitule?
MD: Urite. Budúci rok už nebude podtitul festival
klasickej hudby.
HŽ: Neprekážala ani tak spomínaná bulvarizácia,
skôr pocit „klamlivej“ reklamy, lebo koncerty až také
bulvárne neboli. Mnohé boli skôr poctivou, zaujímavou a kvalitnou „klasikou“. Z tohto dôvodu sa „obal“

zdal neadektvátny. Hodil by sa so stikovanejší, nie
taký „hard“ prístup v prezentácii. Na základe kampane Viva musica by sa dalo aka skôr osi také, o robí
Nigel Kennedy... Jednoducho, kampa bola formálne
„bláznivejšia“ ako produkt, ktorý predávala.
MD: Ma na Vive Nigela Kennedyho, je mojím
snom... Musím však poveda, že na Viva Musica boli
udia, ktorí nechodia na klasiku, každý veer nastúpení a ich reakcie boli úžasné. Na nich netreba zabúda.
Konvergencie a BHS (neporovnávam) vnímam ako
festivaly pre elitu. Bez urážky. Viva je pre všetkých...
JL: Pre ma je každý „bežný posluchá“ významným hosom. Vážim si ho rovnako, dokonca si to
vážim ešte viac, ke príde „bežné publikum“. Aj
Konvergencie sú pre všetkých – len máme menšie
sály. Myslím, že tvoj festival tu má svoje miesto.
Námestie ako sála pre komornú hudbu... O nieo
podobné nám ide aj na festivale Pohoda, kde sa s
Mišom Kašákom snažíme implantova klasickú
hudbu. Ale nemôžeme tam prinies hocio...
HŽ: Hovoríme o adekvátnosti kampane. Jasné, že ak
sahujeme udí z ulice, musí to vyzera trochu inak...
Ale je potrebné prezentova slušnú rumunskú klaviristku ako hviezdu svetového formátu?
MD: Hrá skutone po celom svete a aj ke sú lepšie
od nej, nemôžeme jej uprie, že je skvelá. Vždy je
niekto lepší...
JL: Osobne ju nepoznám, takže sa neviem vyjadri,
i je svetoznáma alebo nie. To je presne to, o som
hovoril na zaiatku – etika v kampani. Ak neviem ani
ja, i je svetoznáma, ako to môže vedie niekto, kto sa
hudbe nevenuje?
MD: Ten si povie, „wow“, tak tú si prídem pozrie a
potom si vypouje krásnu hudbu v podaní skvelej
klaviristky...
JL: Takže, k omu sme dospeli? Ako máme „predáva“ umenie, ktoré má tak málo miesta v mediálnom
svete?
MD: ažká otázka, hovorí sa, že nie je dôležitý cie,
ale cesta.
JL: Práve tá cesta by mala by kvalitná, inšpirujúca
a taká, aby sa k nej pripojili alší udia...
MD: Tak to, myslím, robíme obaja s najlepším presvedením. Naše dva festivaly sú diametrálne odlišné
a majú ten istý cie.
JL: Ako by si ho zade noval?
MD: Podeli sa o krásu hudby. Každý máme inú
povahu, a preto to každý robíme iným spôsobom.
JL: O to je to zaujímavejšie. Je tu šanca zasiahnu širšie publikum, o je vlastne aj služba našim kolegom
a priateom, ktorí v budúcnosti z toho raz budú aži,
pretože budú ma väšie publikum.
(AS, aj)

Festival Konvergencie vznikol v r. 2000, ako jedno z prvých sukromných hudobných podujatí,
z iniciatívy Jozefa Luptáka. Odvtedy sa v povedomí hudobnej i „nehudobnej“ verejnosti zaradil
medzi najvyhadávanejšie kultúrne podujatia, kultivovane spájajúc vážnu i „nevážnu“ hudbu.
Kritika oceuje koncepnú dramaturgiu postavenú na výnimoných opusoch majstrovských
a asto málo hrávaných komorných diel, s osobitým dôrazom na hudbu 20. storoia a tvorbu
slovenských autorov v podaní popredných domácich a zahraniných interpretov. Okrem ažiskových komorných koncertov zarauje festival v intenciách svojho názvu do dramaturgie pravidelne aj inožánrové vystúpenia (Ghymes, I. Kelarová, P. Breiner, Bashavel...). Bonusom podujatia je príjemné prostredie a neformálna atmosféra. Aktuálny roník priniesol poas 4 dní 10
vypredaných koncertov (ítajte recenziu v budúcom ísle HŽ). Autori vizuálu: Zuzana íelová
a Daniel Doming.
www.konvergencie.sk
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SPRAVODAJSTVO, KONCERTY

Slovenská 8lharmónia
Otvárací koncert 59. koncertnej sezóny
Koncertná sezóna odštartovala mimoriadnym koncertom Slovenskej 8lharmónie pod taktovkou Rastislava Štúra (14.
9.). Na úvod zaznel Epitaf op. 3, raná kompozícia jubilujúceho Ladislava Burlasa,
dielo neobyajne vyzreté, plné nápadov
a skvelých riešení, o oividne priaznivo
pôsobilo i na hudobníkov, vedených zreteným gestom dirigenta. Pomerne dlhá
jednoasová skladba, charakteristická
kontrastnými náladami, zaujímavými
inštrumentanými nápadmi a poctivým
vytríbeným skladateským remeslom, syntetizuje rozmanité vplyvy (najmä Bartóka,
Debussyho, ale aj folklór). Sólisticky sa
predstavili prakticky všetky nástrojové
skupiny (sóla anglického rohu, sólových
huslí i dokonca kontrafagotu). Zaujal vemi efektný spôsob, známy z francúzskych
impresionistických partitúr, ktorým drevené dychové nástroje preberali „vlnivé“
pasáže klavíra. Epitaf bol jedinou skladbou veera, využívajúcou (i zvládajúcou)
kompletné symfonické teleso s rozšírenou
sekciou bicích nástrojov – komplexne, kontrastne a s patriným zmyslom pre mikrofarbu. Do hrásky príažlivo napísaného
diela sa hrái orchestra pustili s nasadením
a evidentnou snahou zahra o najlepšie.
Lákadlom koncertu bola objednávka
Slovenskej lharmónie Quotations –
Koncert pre klavír a orchester, ktorým sa
petrohradský rodák Jevgenij Iršai zárove
prvýkrát predstavil slovenskému publiku
aj ako tvorca orchestrálnej hudby. Jeho
komorná tvorba je známa charakteristickou expresiou, ktorá ovplyvuje výber
a priebeh formového riešenia, kvalitou,
nápaditosou a vtipom. Najpriliehavejším
slovným spojením, ktorým možno výstižne charakterizova pôsobivú jednoasovú
kompozíciu, sú slová „istá práca”. Celkový
priebeh, premyslená stavba nadväzujúcich úsekov, zvládnutie vekých asových
plôch, práca s detailom, tvrdošijná práca
s vymedzeným priestorom a zvolenými
prostriedkami – všetko do seba zapadalo
úplne prirodzene. Cíti, že Iršaiove kompozície sú symbiózou všetkého, o ho zaujíma
a o om premýša. Preto aj v tomto diele
dosahuje spomínanú istotu, opretú o
premýšavé vnímanie vzahov a súvislostí.
Venovanie Alfredovi Schnittkemu, h bavému hudobnému lozofovi, ktorý celý život
hadal a nachádzal súvislosti medzi hudbou minulosti a súasnosti, vea napovedá
o motívoch vzniku skladby. Kvintakord,
cluster, donekonena opakovaný tón predstavovali súas dôverného dialógu medzi
obidvomi hudobníkmi.
Evoluná dravos, príznaná pre
skladateskú poetiku autora, nachádza v
koncertantnej sonátovosti adekvátneho
partnera na vytváranie takých asových
plôch, aké potrebuje k ideálnemu vytvarovaniu hrán medzi motivickými alúziami
na diela autorov ako A. Schnittke (Koncert
pre klavír a orchester, Husová sonáta . 2,
Klavírne kvinteto), N. Medtner (Sonáta4

Spomienka), S. Proko ev (Klasická symfónia), Beethoven, J. Adams, ako aj medzi
priestorovým rozpínaním, rozvíjaním i
spájaním materiálu. Dielo mi ako celok
vemi pripomínalo 1. klavírny koncert
Rodiona Šedrina, radostnú až burlesknú
4-asovú skladbu, mimochodom tiež v
tónine D dur, vhodnú najmä pre sláikové
nástroje, ktoré v obidvoch skladbách hrajú
dôležitú úlohu. Tri veké plochy koncertu sa
postupne rozvíjajú, gradujú a sú napokon
neakane dramaticky prerušené – všetko pri zachovaní sonátovej reprízovosti.
Inštrumentácia Iršaiovho diela nadväzuje
na transparentný prístup k orchestru,
charakteristický pre skladateov strednej
a východnej Európy. Používa menší, no
pohyblivý a farebný orchestrálny aparát.
Skvostnými boli napríklad pasáže huslí
hne po pomalom úvode, sprevádzané pizzicatami a ažoletmi ostatných sláikových
nástrojov i kadencovanie sólového klavíra, ktorému potichu kánonicky pritakávali
sláikové nástroje technikou úderu prsta
na hmatník bez použitia sláika. Orchester
sólistovi nikdy neprekážal, ani jeho teritórium „neatakoval“.
Sólistka Jordana Paloviová sa zhostila svojej pozície vemi zodpovedne. Nie
je jednoduché uvies do života nové dielo
a odštartova tak istú interpretanú líniu.
Mal som však pocit, že Iršaiova hudba nebola pre u známym teritóriom. Vznikla
tak situácia, kedy sme mali možnos pou stret evidentne postproko evovských
kreácií autora s vemi subtílnym, mäkkým
spôsobom tvorby tónu sólistky, o komornejším lyrickým úsekom vyhovovalo
a dodávalo im potrebnú nehu, ale žia,
pohlcovalo „lesklo“ inštrumentované tutti
orchestra. Chýbajúca väšia dynamická
škála v hre sólistky by urite priniesla dielu výraznejšie kontrasty, väšie gradácie,
ale hlavne energiu a dynamizmus, ktoré
poznáme z interpretanej i kompozinej
tradície ruskej hudby. Typickú „schnittkeovskú” lyriku s príkrymi dynamickými
kontrastmi sme však pouli aspo v sólovom úvode (hra s durovými a molovými
kvintakordmi alebo s terciou v ostrom
bodkovanom rytme), kde J. Paloviová
dokázala zvládnu napätia vypauzovaných
iastkových fráz, ako aj pestros farieb rozliných typov klavírnej sadzby. Orchester
sa cítil evidentne napätejšie než v úvodnej
skladbe, o zapríinilo menšie opakujúce
sa zakolísania v súhre, nedotiahnutej dynamike (nedostatone vyvážená diatonická
polyfónia rýchlych pasáží huslí a viol, pasívne dychové nástroje pri tutti) aj v intonácii –
najmä sláikových nástrojov (nie a nie tra 
ažolet). To však nijako nenarušilo celkové
pozitívne prijatie diela u publika, ktorému
bola radostne iskrivá, úprimná a energická
skladba zjavne blízka.
Na záver koncertu zaznela 7. symfónia
L. van Beethovena a ideálne uzavrela vemi
vydarenú dramaturgiu veera.
Ivan BUFFA

Rozhovor

Jevgenij Iršai: „V hudbe ma
Hudbu prirovnáva k šachu, zdôrazAuje nevyhnutnos@ remesla
a vo svojich dielach sa snaží rozpráva@ príbehy. Koncertná sezóna v Slovenskej 8lharmónii sa zaala premiérou jeho skladby
Pripravila Lucia PAPANETZOVÁ
Pre mAa ako skladate>ku bude
v tomto rozhovore k>úové slovo
metóda. Ako komponujete? 1o je
pre vás pri písaní dôležité? 1o vás
inšpiruje?
Väšina skladateov, najmä mladých
si myslí, že najdôležitejšie je vymyslie nový štýl alebo techniku, ktorých
sa treba drža. Poda ma ale novým
môže by aj osobitý pohad, nový
kontext, v ktorom dobre známe, až
banálne veci niekedy nadobúdajú
iný význam. asto v tejto súvislosti
citujem J. L. Borgesa: „...existuje
ohraniený poet príbehov, cyklov
metafor. A úlohou loveka a kultúry
všeobecne je ich donekonena rozpráva odznova, poda svojho, so
svojou novou intonáciu...“ Táto myšlienka je mi vemi blízka. Moja metóda možno spoíva práve v tom, že sa
snažím usporiada známe veci tak,
aby sa ukázali v novom svetle. Nikdy
som netúžil vytvori novú techniku
alebo štýl. Vždy ma zaujímal „príbeh“. Niekedy to bol príbeh uritého
zvuku alebo akordu, ako napríklad
v mojej skladbe Seven reflections in
C pre klavír, alebo v 1. sláikovom
kvartete Gospodi vozzvach (Vzývam
Hospodina). Niekedy ma fascinoval
životný príbeh loveka, ako v prípade skladby 4.48 Kyrie eleison, inšpirovanej osudom britskej dramatiky
Sarah Kaneovej. Thomas Mann varoval, že v 20. storoí akajú na spisovatea dve nebezpeenstvá: „by
remeselníkom bez duše alebo by
duchovným bez remesla“. To platí aj
v hudbe. Preto nemám rád, ke za
mnou príde študent a zane zd havo
vysvetova, o om je jeho skladba a
o všetko do nej vložil. Chcem to pou v hudbe. Bez remesla a bez techniky sotva možno poveda nieo, o
upúta a má h bku. Preto si myslím, že
je potrebné neustále sa ui všetkému, o bolo pred nami, ale i novému,
o prináša život. Na druhej strane,
len istou technikou je zriedka možné vytvori skladbu, ktorá by mala
šancu ži dlhšie. Zadefinova hranice
a vzah medzi technikou a duchovnom v hudbe nie je jednoduché...
Aj tak by som bola rada, keby ste
sa pokúsili konkrétnejšie priblíži@
proces vášho komponovania.
Neviem ho vysvetli. Anton echov
raz povedal vetu, ktorá ovplyvnila
ruskú literatúru a umenie: „Ke môžeš nepísa – nepíš.“ Niekomu sa to

môže zda udné, no ja som sa celý
svoj život snažil a snažím komponova len vtedy, ke cítim nevyhnutnú
potrebu nieo poveda, da zo seba
von, ke mám z procesu tvorenia,
komponovania tú rados, o ktorej
hovorí J. L. Borges. Možno som to
nie vždy zvládol remeselne, ale vždy
som sa nieo nauil. Pamätám si,
ako ma raz trápila jedna pasáž. Bola
to stupnica nadol a hne nahor vo
vemi rýchlom tempe. Vedel a cítil
som, že je to banálny, no zárove
zaujímavý materiál. Už ma prenasledoval aj v snoch, no stále som nevedel pochopi, ako alej. Myslel som,
že postavím na tom motíve sláikové
kvarteto. Stále som však váhal, uvažoval, kombinoval. Potom som raz
stretol Zuzanu Paulechovú-Štiasnu,
ktorá sa ma opýtala, i by som pre
u nenapísal skladbu. V tej chvíli
som pochopil, že ten materiál sa najlepšie hodí pre klavír. A zrodila sa
Inertia of motion (Inercia pohybu).
Dá sa komponovanie porovna@ s
nejakou inou >udskou innos@ou?
Pre ma je komponovanie v nieom podobné šachovej hre. Musíte
pochopi pozíciu, nájs najlepší ah
a máte vymedzený as... Niekto si
môže myslie, že je to iba kombinatorika, no nie je to pravda. Musíte
sa do pozície vcíti. V umení má mimoriadne dôležitú úlohu materiál, s
ktorým pracujete. No ešte dôležitejšie je, ako s ním pracujete. Pracova
sa dá s akýmkovek materiálom – výrazným i na prvý pohad nezaujímavým. Záleží na kontexte, výstavbe
celého diela, na pochopení, o konkrétny typ materiálu vyžaduje, aký
spôsob práce je pre najvhodnejší.
Každý materiál vyžaduje iný prístup, inú techniku. Napriek tomu, že
v hudbe – rovnako ako aj v šachu –
existujú opakujúce sa situácie, rieši
ich možno zakaždým trochu inak.
Šach ma nauil precízne analyzova
vlastné nedostatky a chyby. V šachu
nemôžete pokroi, zlepši sa, kým
presne neviete, aké chyby ste urobili
a preo. To platí aj o tvorbe i iných
udských innostiach. Šach ma tiež
nauil prehráva a prijíma kritiku.
Musel som pochopi, o som urobil zle a prís na to, ako to opravi.
Šach uí by sebakritickým, o je
vemi dôležité. Tvorca (skladate )
musí by sebaistý, ma silu ís alej
a komponova napriek niekedy tvr-
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vždy zaujíma príbeh.“
Quotations
Hudbu
prirovnáva
– Koncert
k šachu,
pre klavír
zdôrazAuje
a orchester.
nevyhnutnos@
O tom, ako
remesla
vzniká
a vohudba,
svojichsadielach
s Jevgenijom
sa snaží Iršaiom
rozpráva@rozprávala
príbehy. Koncertná
jeho bývalá
sežiaka,
zóna v Slovenskej
skladate>ka
8lharmónii
Lucia Papanetzová.
sa zaala premiérou jeho skladby
dej, obas i nie úplne spravodlivej
kritike. Na druhej strane, musí by
sebakritickým, vedie prija kritiku a
spochybni seba samého.
Aké faktory zohrávajú u vás pri
písaní najdôležitejšiu úlohu?
Pre ma je vemi dôležité nájs
(okrem príbehu) nejakú zvukovú
ideu, ktorá by bola dostatone
výrazná. Zvyajne sa snažím ma
v skladbe niekoko takých ideí.
Hovorím im oporné body alebo centrá. Je to nieo podobné ako v architektúre. Vea tvorcov, napríklad
Arvo Pärt alebo Alfred Schnittke,
hovorilo o takýchto centrách, aj
ke každý pod tým rozumel nieo
odlišné. V každom prípade sú vemi
dôležité, skladba pomocou týchto
centier funguje ako celok. alším
rozhodujúcim momentom je pre
ma psychologický faktor. Je dôležité vedie, pre koho komponujem,
pre aké obsadenie, pre aké nástroje
a aké auditórium. Zvláš, ke píšete skladbu na objednávku, treba si
jasne uvedomi, i je pre súbor súasnej hudby zložený z vynikajúcich
interpretov, i pre festival súasnej
hudby niekde v Nemecku alebo orchester v Petrohrade at. Niektorí
moji kolegovia takýto postoj neuznávajú. Ja si myslím, že je to naopak profesionálne. Profesionál by
mal vedie urobi všetko na profesionálnej úrovni. Je to vždy vecou svedomia, zodpovednosti a zrunosti.
Cítite nejaký rozdiel pri komponovaní na objednávku?
Samozrejme najväšiu rados mám,
ke môžem komponova bez objednávky. Treba si však uvedomi, že objednávka sa líši iba tým, že má urité
obmedzenia. No obmedzenia existujú vždy. Rozdiel je len v tom, že pri
objednávke tie obmedzenia stanoví
niekto iný a bez objednávky si ich
stanoví sám skladate. Jednoducho,
musíte sa s obmedzeniami pri komponovaní na objednávku stotožni,
nájs materiál, poriadne zapracova
a možno niekedy obmedzenia aj poruši. Od uritej chvíle zaína materiál ži samostatne, dôležité je tento
moment postrehnú a by dostatone
flexibilným.
Existuje nieo, oho sa bojíte, keq
zaínate komponova@ novú skladbu
a pozeráte sa na istý list notového
papiera?

Inercia je strašná vec. Má silu a nie
vždy pozitívnu. Zvláš inercia myslenia. Znamená to stagnáciu. V každej
kompozícii by som chcel nájs nieo
iné, neopakova sa. A to nielen, o sa
týka materiálu, techniky, obsadenia,
stavby, konštrukcie, formy, ale aj na
úrovni ideí. Nemôžem poveda, že sa
mi to vždy podarilo, no vemi ma potešilo, ke o mojom autorskom CD jeden
kamarát povedal, že všetky skladby sú
úplne odlišné, hoci v nich nepochybne možno nájs spoloné rty. Vea
tvorcov opakuje v snahe dosiahnu
úspech osvedenú ideu donekonena.
Napríklad Valentin Silvestrov svojimi
Tichými piesami úplne fascinoval a
nadchol takmer celú moju generáciu.
Dnes opakuje ideu tohto diela, no
úrove jeho remeselnej práce v jeho
novších opusoch stratila tú neuveritenú precíznos, ktorou kedysi zaujal. Ja
osobne sa nemôžem stotožni s postojom stáleho opakovania nejakej idey,
nech je akokovek originálna. asom tá
prvotná originalita, ktorá je nezriedka
trochu povrchná, stráca svoju pútavos
a stáva sa banálnou, rutinnou. Je smutné, že vea skladateov nasleduje podobný spôsob práce, s cieom presadi
sa za každú cenu a dosiahnu úspech.
Viem o vás, že sa intenzívne venujete aj výtvarnému umeniu, dokonca ste
mali vlastné výstavy...
Ako diea som vemi rád kreslil, no
mojim „máraniciam“ sa všetci smiali. A tak som to prestal robi, napriek
tomu som celý život zbieral knihy
o umení. V Petrohrade mám stále
vzácnu zbierku týchto kníh. Ke som
prišiel na Slovensko a zaal pracova
na Univerzite Mateja Bela, zoznámil
som sa s pedagógmi z výtvarnej katedry. Mojím priateom sa stal Martin
Kratochvíl, ktorý ma inšpiroval a
ktorému vlastne vaím za to, že som
najskôr zaal robi inštalácie a postupne aj maova. Výtvarné umenie
má s hudbou ovea viac spoloného,
ako si myslíme. Zvláš o sa týka organizácie priestoru. Vo výtvarnom
umení je to plocha, v hudbe as. Mám
za sebou niekoko výstav, dokonca aj
v zahranií. Bez tejto innosti si už,
rovnako ako bez hudby, neviem predstavi život.
Už nieko>ko rokov pôsobíte na
VŠMU ako pedagóg skladby. 1o to pre
vás znamená?
Uím vemi rád a študenti sú pre ma
dôležití. Je to vlastne obojstranná, obo-

hacujúca komunikácia, ktorá sa dotýka
ovea širšieho okruhu problémov, ako
len hudby. Každý adept kompozície
musí pochopi, že existuje remeslo, ktoré je nutnosou a musí ho ma vo svojej
profesionálnej výbave. Samozrejme,
každý študent je individualitou, smeruje
k nejakému štýlu alebo žánru, má svoju
predstavu, ku ktorej treba by tolerantným. No povinnosou pedagóga je vyslovi názor na urité estetické a etické
hodnoty. Stravinskij povedal, že úlohou
pedagóga je študenta spochybni. V plnej
miere s ním súhlasím. Žijeme v dobe, ke

kvalitatívnych, nie o kvantitatívnych
kritériách, ktorých je v našej spolonosti takmer neúnosné množstvo).
Dôležité je podpori študenta, nepotlai jeho „ja“. Pomôc mu pochopi,
že môže robi chyby a omyly, ui ho
hada pravdu. Bol by som nerád, keby
niekto bral tieto slová ako mentorstvo.
Sú to moje a len moje úvahy. Dúfam,
že podnietia k rozmýšaniu a hadaniu
vlastnej cesty. Jeden môj známy (teraz
už dobrý kamarát) sa raz o mne vyjadril, že stále mením svoje názory. Nie je
to vôbec pravda! Len rozmýšam a sna-

J. Iršai [foto: J. Uhlíková]

zdanlivo vládne úplná sloboda a právo
na existenciu má takmer všetko. Urité
kritéria hodnotenia však existujú vždy,
aj ke v subjektívnej rovine. Dôležité je
v diskusii vyslovi vlastné kritériá a snaži
sa pochopi ostatných (hovorím teraz o

žím sa nájs „jedinú pravdu“. Problém
je v tom, že tých právd je omnoho viac
ako jedna. Na druhej strane je vea
vecí, v ktorých som pevný, tvrdohlavý,
až konzervatívny. Ale takí sme v nieom
pravdepodobne všetci! Alebo?!

Jevgenij Iršai (1951) – ruský skladate> a klavirista, absolvent Špeciálnej
hudobnej školy a prestížneho Konzervatória N. Rimského-Korsakova v
Petrohrade. Od r. 1991 žije na Slovensku. Pôsobil ako korepetítor v Štátnej
opere v Banskej Bystrici, pedagóg na
Konzervatóriu J. L. Bellu, prednáša na
Katedre hudobnej a estetickej výchovy
UMB v Banskej Bystrici a na VŠMU

v Bratislave. Jeho skladby boli uvedené v Európe, USA a Japonsku. Okrem
hudby sa venuje i literatúre a ma>be.
V r. 2004 mu v Hudobnom fonde vyšlo
autorské CD Omni tempore. Slovenská 8lharmónia si od neho objednala
dielo Quotations – Koncert pre klavír
a orchester, ktorým otvorila aktuálnu
koncertnú sezónu.
Zdroj: www.hc.sk
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24.—28. 9. sa uskutonilo turné
Slovenskej filharmónie a Slovenského
filharmonického zboru vo Švajiarsku.
Významná prezentácia slovenského
interpretaného umenia sa konala v
Bazileji, Berne, Ženeve a Zürichu pod
vedením hlavného hosujúceho dirigenta
SF Leoša Svárovského. Na koncertoch
zazneli Polní mše B. Martin a Orffova
Carmina burana. Slovenský filharmonický zbor pripravila jeho hlavná zbormajsterka Blanka JuhaAáková, ako sólisti sa
predstavili Adriana Kohútková, Otokar
Klein a Vladimír Chmelo. Koncerty
boli zaradené do cyklu tzv. KlubhausKonzerte. Pred 50 rokmi ich inicioval
zakladate spolonosti Migros, ktorá
dodnes koncerty financuje. Prvé vystúpenie v bazilejskom Stadtcasino skonilo so
standing ovation. Na nasledujúci koncert
v Berne vyšla kritika v denníku Der Bund
(28. 9.): „...Orffove srdcia uchvacujúce
dielo natoko zaujalo, že to možno
pripísa predovšetkým interpretácii
Slovenského filharmonického zboru. Pod
vedením Leoša Svárovského vytváral
dramatické napätie až do posledného
možného momentu. ... V dramatických
momentoch zbor vystaval masy zvuku,
ktorých fyzické vnímanie bolo pre
poslucháov zážitkom samo osebe.
Piano miesta sa vyznaovali mäkkým a
vyváženým timbrom zborových hlasov.“
Koncerty vo Victoria Hall v Ženeve a
Tonnhalle Zürich boli prijaté rovnako
spontánne. Súasou turné bolo spoloenské prijatie umelcov na Slovenskom
vevyslanectve v Berne a Stálej misii pri
OSN v Ženeve. (SF, mk)

Poas umeleckého zájazdu Slovenskej
filharmónie do Švajiarska zomrel 25. 9.
Jozef Luptáik (1947), prvý klarinetista,
vedúci klarinetovej skupiny, predseda
Umeleckej rady Slovenskej filharmónie
a dlhoroný pedagóg VŠMU. Okrem
pôsobenia v orchestri a sólistických aktivít
bol Jozef Luptáik tiež zakladajúcim lenom Bratislavského dychového kvinteta a
Filharmonického dychového okteta.

DAa 20. 9. zomrel po @ažkej chorobe
vo veku 76 rokov hudobný skladate>
a pedagóg Juraj Pospíšil. Rodák z
Olomouca, študoval na JAMU v Brne,
neskôr na VŠMU v Bratislave u profesorov A. Moyzesa a J. Cikkera. Vo svojej
tvorbe prešiel od vplyvov neskorého
romantizmu, impresionizmu a inšpirácie
dielom L. Janáka až k výrazovým
prostriedkom Novej hudby. V 70. a 80.
rokoch rozvíjal osobitú formu neoromantizmu. Svoje profesionálne skúsenosti odovzdával od r. 1955 študentom
teórie a kompozície na Konzervatóriu v
Bratislave, ale aj na VŠMU, kde externe
pôsobil. Je autorom niekokých uebných textov (o. i. Hudobná teória pre
konzervatóriá). Za prácu i diela získal
mnohé ocenenia.
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Nede>né matiné v Mirbachovom paláci
Nedené matiné v Mirbachovom
paláci (16. 9.) bolo venované klavíru.
Príležitosou bolo životné jubileum klavírnej umelkyne a dlhoronej pedagogiky Evy Fischerovej-MartvoAovej, ktoré
si pripomenuli jej traja bývalí žiaci.
Vyrovnane, vemi premyslene a s istou dávkou lyrizmu vo výraze sa päasového cyklu Leoša Janáka Po zarostlém
chodníku ujala Renata Bialasová (R).
Cyklus zostavil skladate v roku 1911 a
dodnes spôsobuje rozpaky u poslucháov rovnako ako u interpretov, pretože
zvláštnou poetickosou a intimitou vybouje z „janákovského štýlu“. Dielo sa
dáva do súvislosti s dlhodobo pretrvávajúcou re exiou smrti skladateovej dcéry
Ogy. Preto sa interpret musí rozhodnú
medzi vemi osobitým štýlom skladatea a „biogra ou v tónoch“. Bialasová
ovplýva hudobnou inteligenciou, ktorú
prejavila v Allegrette (. 2), kde zdôrazovaním harmonickej štruktúry dosiahla janákovskú tónovú vibráciu. Logickú
a vzahovú nadväznos vytvorili tempovo diferencované Vivo a Allegro (. 4 a
5), ktoré presvedili hudobnovýrazovou
jednotou. Disciplinovanosou, emocionalitou a prirodzenosou interpretka
urite oslovila poslucháov. Silnejšie vyznenie by klaviristka docielila napríklad
hospodárnejším zaobchádzaním s pedálom. Tiež by nebolo chybou odvážnejšie
zdôrazni znaky Janákovho hudobného
štýlu – kontrasty tempa, zvuku, prízvukov, artikulácie, nálad, ím by sa úinok
jej hry stal ešte bezprostrednejším.
Dana Šašinová-Satury si zvolila cyklus V prírode, 5 klavírnych skladieb Bélu
Bartóka. Je to kultová skladba, jedno z
rozhodujúcich klavírnych diel, ktoré urili tvorivú líniu pre hudbu 20. storoia.

Z klaviristkinej hry bolo cíti premyslenú
koncepciu. Výrazom, prístupom a uchopením skladateovej idey predstavoval
cyklus jednoliaty interpretaný celok.
Jednotlivé asti spolu navzájom súviseli,
no detaily, ako napríklad vedenie línií,
pochopenie harmonických uzlových bodov, rytmu, artikulácie, prízvuku, ostali
diferencované vo vzahu astí k celku.
Všetky hudobné elementy zjednotil do
pôsobivého hudobného sumáru inteligentný prístup k interpretácii, hraniiaci
miestami až s chladnokrvnou kalkuláciou
(napr. rytmus v asti S bubnami a píšalami alebo tempo, línie a hra v diskante
v skupinách v Hudbe noci). Bartók však
znel prevažne emotívne, bezprostredne
a výrazovo nesentimentálne.
Medzi Janákom a Bartókom bol
umiestnený Beethoven – výber z Bagatel
op. 33 a Sonáta . 26 Es dur op. 81a „Das
Lebewohl“. Interpretoval ich Mikuláš
Škuta – hudobný chameleón a revolucionár. Hudobník s priamym, prierazným tónom, vzbudzujúci u poslucháa

istotu a berúci na seba konzekvencie svojho umeleckého rozhodovania. So spôsobom jeho interpretácie nemusí súhlasi
každý, no jeho prístup k hudbe je osobný,
hudobne i umelecky príažlivý a pôsobivý. Také bolo tvarovanie prvej asti op.
81. V Adagiu sa pohyboval medzi charakterovým kusom a gestom, v téme Allegra
zaujali úderné sforzata, crescendovanie
s dôrazom na vrchole i prízvukovanie
harmonických funkcií. isté v líniách bolo
Andante expressivo, kde boli pravá a avá
ruka vedené v rovnakej zvukovej intenzite,
v lineárnej hre l’art pour l’art, v pravom
zmysle slova. Následné Vivacissimamente
bolo ohostrojom vášne a radosti z hry
samotnej. K priehadnosti diel prispelo
uprednostovanie viazanej hry a striedme
používanie pedálu. Spôsobom, akým bola
skladba interpretovaná, vznikol hudobný
obraz vnútorne rozlenených úsekov,
spojených energiou interpretaného zámeru. Bol to Škutov Beethoven. Osobný
a pôsobivý.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ

M. Škuta [foto: L. Rajanová/Hevhetia]

Otvárací koncert Cyklu Momentum musicum
Dvanásty roník cyklu komorných
koncertov Momentum musicum, ktorý raz mesane od septembra do júna
dáva priestor najmä mladým interpretom, otvorilo gitarové duo Terra
musica. Nie náhodou. V rámci cyklu
zaznieva v petržalskom CC centre komorná hudba s gitarou pravidelne už
od prvého roníka.
Duo Terra Musica vzniklo minulý
rok, no hráky už mali predchádzajúce
skúsenosti s týmto typom komornej
hudby. Terézia Balážová úinkuje aj v
Duu gitara s chorvátskym gitaristom
Nevenom Hrusti om, Eva Kavuljaková
s Adamom Marcom v duu Adam a Eva,
ktoré tento rok získalo 2. cenu v kategórii komorná hra na súaži International
Anglo-Czechoslovak Trust Competition
v Londýne. Dramaturgia koncertu bola
orientovaná prevažne na žijúcich autorov, pre ktorých predstavuje silný
inšpiraný zdroj udová hudba ich kra-

jiny. Duo predviedlo pôvodné kompozície urené pre dve gitary, s výnimkou
skladby od Manuela de Fallu.
V pomalých astiach úvodnej
skladby Tango, Milonga y Final argentínskeho skladatea Máxima Diega
Pujola vynikol vemi príjemný, znelý
tón Kavuljakovej. Jej „cítenie“ tónu
v avej ruke, subtílne vibrato a jasná
zvuková predstava vyústili do kvalitnej detailnej práce s tónom, ktorý mal
dlhý dozvuk, miestami pripomínajúci
zvuk elektrickej gitary. Podobne ako
v predchádzajúcich roníkoch cyklu,
ani teraz nechýbalo uvedenie premiéry
skladby slovenského autora. Inšpirácie
skladby Impresie, prvej gitarovej kompozície mladého skladatea uboša
Bernátha, boli zrejmé z názvov jednotlivých astí: For Bartók, For Hindemith,
For Guillaume de Machaut a For Ravel.
Gitary viedli neustále rovnocenný
dialóg, asto sa stierala hranica medzi

jednoznaným delením na sólový a
sprievodný hlas, o preverilo výbornú
spoluprácu a zvukovú kompaktnos
dua. Prvé dve asti obsahovali dve
kontrastné myšlienky vo forme ABA.
Hráky vynikajúco odlíšili ich charakter, sprevádzaný zmenou nálady, tempa, dynamiky i farby. V závere 4. asti
sa autor odvážil viac pohra so zvukovými možnosami gitary. Interpretaným
vrcholom koncertu bola kompozícia
Three Macedonian Blues osobitého
Gorana Ivanovi a, s prelínajúcimi sa
vplyvmi balkánskej hudby, jazzu, blues
a amenca. V záverenej De Fallovej
skladbe Španielsky tanec z opery La
vida breve (úprava Emilio Pujol) predviedlo duo Terra Musica pestrú artikulanú, dynamickú a farebnú škálu, ktorú umožuje docieli zvuk dvoch gitár,
v skvele prepracovanej tektonickej a
dynamickej koncepcii.
Ela VACULOVÁ
10 2007
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Aké boli vaše spevácke zaiatky?
V divadelnom prostredí som zaala pôsobi
ešte ako študentka konzervatória, takže
zaiatky boli nároné. Škola je len škola, ale
divadlo bolo skutonou realitou a neustálou prácou. Kým som dostala príležitos
naštudova spevácku rolu, „vstupovala“ som
do rozbehnutých inscenácií. A to mnohokrát
po jedinej skúške, o pre ma ako študentku
naozaj nebolo ahké, najmä po psychickej
stránke.
Kedy ste sa rozhodli venova@ sa spevu profesionálne?
Odmalika som sa venovala husliam a
poas gymnaziálnych štúdií som hrala vo
folklórnom súbore. Ke na jednom vystúpení ochorela sólistka – speváka, ponúkla
som sa, že ju zastúpim. Po vystúpení ma
mnohí nabádali, aby som zanechala husle a
venovala sa spevu. Vedúca speváckej zložky,
ktorá bola žiakou mojej budúcej profesorky
spevu, ma pripravila na prijímacie skúšky na
konzervatórium. Dovtedy som sa zapodievala myšlienkou študova psychológiu. Aj ke
má naša rodina k hudbe blízko, k spevu ma
vlastne priviedla náhoda.
Aké špeci8ká má pod>a vás spevácke povolanie?
Spevácke povolanie je celoživotným štúdiom.
Od pravidelného absolvovania kontrolných
hodín u hlasového pedagóga, neustáleho
štúdia nových partov, cestovania a s ním spojeného štúdia jazykov... Spevácke povolanie
vyžaduje fyzickú i psychickú kondíciu a
preto je dôležité osta „t“. Spevák musí by
pripravený na zmeny, pretože dnes je tu,
zajtra zase na druhom konci sveta. Rovnako
by mal ma otvorené „zadné dvierka“, pretože hlasivky má každý len jedny. Takto aspo
rozmýšam ja.
Tohto roku ste vyhrali medzinárodnú spevácku
sú@až v Spolete. Aké boli vaše bezprostredné
pocity po oznámení ví@azstva?
Rados sa dostavila, až ke som bola v
lietadle, ktorým som letela spä na spevácke
kurzy, usporiadané pre víazov divadlom v
Spolete. Vtedy som si uvedomila rados aj pocit víazstva. Tešila som sa zo skutonosti, že
môžem v Taliansku študova. Po súaži som
nemala as na rados, pretože som potrebovala zorganizova termíny, vyrieši zmluvy,
vybavi študijné a pracovné dokumenty.
Výhrou boli kurzy – pre ich absolvovanie bolo
potrebné naštudova pä ubovoných árií
a jednu kompletnú opernú rolu, z ktorej mi
porota vybrala vo nále jednu as. Spievala
som áriu Donny Elvíry z Don Giovanniho,
Rusalky, Maenky z Predanej nevesty, Licidy z

hnutnos stopercentného
nasadenia. Okrem toho
sme prešli kurzom javiskového líenia, zdravej
výživy, mali sme lekcie s
foniatrom a logopédom.
Ktorý autor alebo obdobie
sú vám najbližšie?
Pri štúdiu opernej literatúry nerobím rozdiely.
Rovnako usilovne študujem tvorbu súasných
autorov, sakrálnu hudbu
alebo Pucciniho. No
najbližší je mi predsa len
slovanský repertoár.
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LUCIA KNOTEKOVÁ

(1979)

soprán
Narodená: 1979, Košice
Štúdiá:
1985–1992 ZUŠ v Košiciach, hra na husliach
1993–1997 Gymnázium v Košiciach
1997–2003 Konzervatórium v Košiciach (spev, v triede
udmily Šomorjaiovej)
od r. 2004 – Katolícka univerzita v Ružomberku
(. Šomorjaiová)
Ocenenia: víazka medzinárodnej speváckej súaže Concorso per Giovani Cantanti Lirici della Comunita Europea Spoleto, Taliansko (2007), finalistka Medzinárodnej speváckej
súaže M. Schneidera-Trnavského (2006), estné uznanie
poroty Súaže študentov Konzervatórií SR (2000)
Angažmán: sólistka Opery Štátneho divadla v Košiciach
Koncerty a festivaly: Viva il canto (Poský Tešín), Medzinárodný hudobný festival mladých (Shizuoka, Japonsko),
Melos-Étos (Bratislava), Košická hudobná jar (Košice),
Spoleto, Sanok, Miškolc, Šopro...

Pergolesiho opery Olympiade, Margaréty z Gounodovho Fausta
a celú rolu Micaely z Carmen.
Ako prebiehali kurzy, s kým ste pracovali, o bolo pre vás
motivujúce?
Kurzy boli prínosom po každej stránke a všetko, o som sa tam
nauila, zužitkujem vo svojom povolaní v budúcnosti. Absolvovala som prípravu so speváckymi majstrami Rainou Kabaivanskou, Renatom Brusonom, korepetítorkou milánskej La Scaly
pani Ferrariovej a dirigentom Marcom Boemim. Spievala som
vlastný repertoár, ale študovala som aj nové talianske piesne a
árie, kládla dôraz na správnu výslovnos, štýl a mnohé detaily,
uahujúce i skrášujúce samotný spevácky prejav. Motivujúce
boli pre ma koncerty, na ktorých som si uvedomovala nevy-

1o robíte v súasnosti a aké
sú vaše najbližšie plány?
Prednedávnom sme
spolu s ostatnými
protagonistami pripravovali v Spolete Trubadúra,
ktorý mal premiéru 13.
septembra. Po premiére
a následných predstaveniach som odcestovala domov, pretože ma
akajú štátne skúšky z
psychológie a pedagogiky. Po nich koncerty a
predstavenia v Košiciach
a na Slovensku, premiéra
Divadelného riaditea,
obnovená premiéra
inscenácie Slúžka paou.
Po týchto povinnostiach
sa zanem opä pripravova na Taliansko, pretože
som dostala ponuku spieva jednu zo zlých sestier
v Rossiniho Popoluške.
S týmto predstavením
plánujeme vycestova do
Japonska. Medzitým by
som však chcela stihnú
predstavenia a premiéry
v domovskom divadle v
Košiciach. Po štátniciach
plánujem pokraova v
štúdiu, takže ma akajú
alšie skúšky... Naplánované sú aj talianske
zájazdy s Trubadúrom,
takže v najbližšej dobe
sa zrejme nezastavím.
Ale tak som to vlastne
chcela...
Pripravila Renáta KO1IŠOVÁ
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Zostarol? Dozrel...
Príjemný veer prežili tí, ktorí
prišli 21. 9. do Divadla Lasicu
a Satinského v Bratislave, kde
sa zišli interpreti, skladatelia,
teoretici, publicisti, ale aj alší
priatelia prof. Miloša Jurkovia.
Bývalý dlhoroný rektor VŠMU,
vysokoškolský profesor a popredný slovenský flautista nazval veer
„Spomienkové improvizácie“. Na
pozvánku pridal aj sebaironické
slová, súvisiace s erstvou sedemdesiatkou – „Miloš Jurkovi zostarol“. Ale kto z tých, ktorí prišli do
budovy bývalej Tatra revue, nezostarol? Napriek tomu bolo príjemné stretnú popredné osobnosti
generácie, ktorú bohužia spájajú
oraz astejšie rozlúky.
Miloš Jurkovi ako hostite
opä dokázal, že je nielen výborný
interpret, ale i skvelý spoloník,
ktorý dokáže okoreni spomienky
vtipnými postrehmi a glosami. V
niom nezaostával za Milanom
Lasicom, s ktorým vytvorili konferenciérsku dvojicu. Spomínal
najmä na jazzové zaiatky na
legendárnych nedených predpoludniach v Tatra revue. Tam sa dostávali na pódium nové tváre slova
i hudby, z ktorých mnohí prijali
pozvanie a vystúpili na pódiu ako
hostia. Spomedzi gratulantov
zažiarila medovou farbou hlasu,
šarmom a jazzovým spevom
Zuzka Lonská, ktorá pricestovala
na Slovensko zo Švédska, kde žije
so svojou rodinou. (Prezentovala
tu aj pozoruhodnú autobiografickú knihu matky Môj život s
Oskarom L.). Svojím umením
potešil stále výborne hrajúci klavirista Brao Hronec, virtuóz na
bicích nástrojoch Dodo Šošoka,
kedysi benjamín generácie, dnes
vedúca osobnos jazzovej scény
Peter Lipa i saxofonista uro
Henter a vždy vtipný glosátor
minulých i dnešných ias Milan
Lasica. Vo finále sa prezentovali
aj tri generácie slovenských
jazzových speváok: okrem Zuzky
Lonskej, Adriena Bartošová
a Lucia Lužinská. Hoci Miloš
Jurkovi nahral vea platní s vážnou hudbou a odohral množstvo
klasických koncertov doma i v zahranií, vychoval desiatky vynikajúcich flautistov, zastával mnoho
významných funkcií, v tento
veer spomínal na najvzácnejšie,
najkrajšie obdobie svojho života:
mlados, poznaenú jazzom. To,
že je stále v hráskej a umeleckej
pohode, dokázal na záver stretnutia s priatemi, ke si na javisku
všetci „zadžemovali“. Slobodne,
inšpirovane a v súzvuku.
Terézia URSÍNYOVÁ
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Štátny komorný orchester Žilina
Otvárací koncert 34. koncertnej sezóny
Spomedzi našich profesionálnych
dirigenta. Autor, poznajúc dispozície
telies už tradine prvý otváral koncertnú
Žilinanov, nešetril v nárokoch. Hudobníci
sezónu Štátny komorný orchester Žilina
s chuou a sústredene muzicírovali, s pl(6. 9.). Dramaturgia ohlasuje na tento
ným pochopením a nasadením interprerok sled príažlivých podujatí s vystúpetovali zavše krkolomné inštrumentálne
niami známych aj menej známych
sólistov, dirigentov, autorské premiéry i klasické programové konštelácie. Orchester má v kalendári
okrem mnohých nahrávacích aktivít aj niekoko hosovaní doma i v
zahranií.
Vedenie orchestra objednalo
približne pred rokom u jedného
zo svojich „dvorných“ autorov, Ilju
Zeljenku, pôvodnú skladbu. Tak
vznikli Sarkazmy pre komorný
orchester. Vtedy ešte nik netušil,
že premiéry, pôvodne plánovanej
ako hold k jubileu autora, sa tvorca skladby už nedoká. Zeljenka
komponoval vea, systematicky
a ahko, osobitne ho inšpirovali
priame oslovenia od interpretov.
Žilinský orchester mu bol blízky,
dôverne poznal jeho danosti,
špeci ká, zvukový obraz. Z pódia
Domu umenia Fatra na úvodnom
koncerte zaznela symbolicky posledná skladateom dedikovaná
skladba jeho favorizovanému
telesu... Štylistická ekvilibristika,
V. Hudeek [foto: R. Kuavík]
architektonická logika, idiomatizovaná autorova dikcia s výrazom
hravosti, roztopaše, irónie až – sarkazmu,
nároky, dôsledne akceptovali a reprodudýchli z muzikantsky brilantne koncipokovali neobyajne rozmanitú a lenitú
vaného trojasového celku. Zeljenka si v
rytmicko-metrickú osnovu, nad ktorou sa
Sarkazmoch schuti zašantil, rozohral orvznášali briskné zeljenkovské myšlienky a
chestrálne farby, príznane si zavtipkoval
hudobné bonmoty. Hosujúci rumunskoa zavše zablúdil v kontrastných zvratoch
švajiarsky dirigent Alexandru Ianos sa
do nostalgických zátiší. Zložitá, komso skladbou stotožnil a porozumel jej.
plikovaná partitúra vyžaduje zdatných,
Jeho presnos, zmysel pre striktné kontúcitlivých, pohotových hráov a presného
rovanie aj prísne, možno až strohé gesto

koncepcii kompozície prospeli a prispeli
k pôsobivému a vydarenému rezultátu. V
nasledujúcej Mozartovej Symfónii . 35
D dur KV 385 „Hanerovej“ sa potvrdili
spomínané charakteristiky dirigenta, ba
ešte zdôraznili jeho pragmatizmus, „zachmúrenos“ – zjavnú
neochotu nadahi a prevzdušni
hudobný dej. Mozart vyznel vcelku korektne, bez zaváhaní, unavil
však strohou epikou, i nedostatkom bria. Kým v Zeljenkovej
skladbe boli dirigentova vecnos
a ratio na úžitok, u Mozarta táto
rta eliminovala žiaducu iskru a
lesk. Huslista Václav Hudeek
je stále umeleckou garanciou,
atraktívnym sólistom, ktorý vedie (aj) so žilinským publikom
na pokraovanie dôverný dialóg.
Stále šarmantný, bezprostredný
umelec s neochabujúcou muzikalitou a kondíciou opä potešil
v populárnych Štyroch roných
obdobiach pre husle a orchester
op. 8. Jeho koncepcia koncertov
posunula Vivaldiho hudbu ešte
bližšie k romantizujúcim víziám.
Hudeek hrá sugestívne, plnokrvne a brilantne, part obohacuje
o jas a originalitu. Sólista tvorivo
komunikoval s orchestrom (osobitne partnersky s primáriom
Františkom Figurom). Ku každému z koncertov predniesol poetickú
programovú introdukciu (z pera skladatea) herec Štefan Buko, o až tak nezapôsobilo, ale ani neprekážalo. V organizme
interpretaného aparátu sa mi však videlo
väšmi nadbytoné dirigentovo gesto.
Neuškodilo, no ani nevládlo. Rozhodujúce
slovo mal napokon v skladbe sólista.
Lýdia DOHNALOVÁ

orientuje aj v iných hudobných žánroch
ako je klasická hudba, dokázal fúziou
klasickej formy s bluesovo-jazzovými
kadenciami v 2. a 3. asti koncertu.
Jeho interpretácia niekedy pripomínala
hru jazzového hudobníka, ktorý si svoje
improvizácie neustále spieva. Pri tejto
uvonenosti však miestami dochádzalo
k tempovým posunom a nevyrovnanosti pri interpretácii fráz. Je len na
poslucháovi, i takéto predvedenie
plné dynamizmu a „hudby“ akceptuje
alebo ho bude konfrontova s „digitálnym svetom“.
Andante a Allegro pre komorný
orchester od Jozefa Kolkovia, ktoré
vzniklo na objednávku ŠKO Žilina,
bolo akoby kontrastným dielom trojasového koncertného cyklu. Autor, v
súasnosti žijúci v USA, je absolventom
kompozície, ktorú v rokoch 1976—1979
študoval na VŠMU u Dezidera Kardoša.
Premiérovaná skladba si však vyža-

dovala vemi skúseného poslucháa,
o – súdiac poda aplauzu v ten veer
– asi nebol prípad žilinského publika.
Kompozícia sa v každej asti akoby
odrazila od konsonantného akordu,
ktorý bol však v ostrom kontraste s
nasledujúcim melodicko-harmonickým
pradivom. Skladba bola vytvorená
na objednávku pre ŠKO s vyslovenou
požiadavkou, aby mala „mozartovský
štýl“. Z hudobného hadiska by však
bolo lepšie, keby bola táto skladba interpretovaná väším telesom. Vznikol
by tak väší priestor pre témbr, monumentalitu sadzby, viac by vynikli bicie
nástroje, ktoré si v skladbe skutone
zahrali.
Záverenou skladbou veera bola
Symfónia . 6 „Pastorálna“ od Ludwiga
van Beethovena. Orchester sa skladby
zhostil celkom slušne, napriek tomu, že
takéto dielo si vyžaduje väší zvuk.
Michal HOTTMAR

Na programe 2. abonentného koncertu ŠKO Žilina (20. 9.) boli diela
dvoch „klasikov“ – Klavírny koncert D
dur Josepha Haydna, Symfónia . 6 F
dur op. 68 od Ludwiga van Beethovena
a premiéra kompozície Andante a
Allegro slovenského skladatea Jozefa
Kolkovia. Koncert dirigoval Peter
Breiner, ktorý bol aj interpretom klavírneho koncertu. Veer bol takmer
vypredaný, o svedí o tradícii koncertov klasickej hudby v Žiline, ale (o
tiež nemožno prehliadnu) aj o vysokej
popularite Petra Breinera. Pôvodne
plánované poradie jednotlivých titulov
Kolkovi – Haydn – Beethoven bolo nakoniec zmenené na Haydn – Kolkovi –
Beethoven, o v sa konenom dôsledku
ukázalo ako dobrý dramaturgický ah.
„Haydn goes jazz“ – tak by sa dal nazva
Koncert D dur pre klavír a orchester v
Breinerovom podaní, ktorý dielo dirigoval spoza klavíra. To, že sa interpret
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Štátna 8lharmónia Košice
Otvárací koncert 39. koncertnej sezóny
Aktuálnu koncertnú sezónu otvorili
v košickom Dome umenia 27. 9. koncertom Štátnej 8lharmónie Košice, ktorý
mal podiarknu tohtoroné predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európy.
ŠfK preto zvolila nároný, pomerne reprezentatívny repertoár a objednala si
na túto príležitos aj skladbu (o košická
lharmónia robí pravidelne a patrí jej za
to uznanie).
Objednanou kompozíciou bola
Ouvertura festiva od predstavitea
mladej skladateskej generácie Mirka
Krajiho. Poda autorovho komentára
predohra nechcela vyzdvihnú iba charakter slávnostnosti, ale poukáza aj
na význam protikladu bolesti a radosti.
Keže recenzent je pri premiérach súasnej hudby ponechaný na subjektívny
hodnotiaci aparát, môžem skonštatova, že som v tejto hudbe vea bolesti i
smútku nenašiel. Našiel som však impozantne využitý orchestrálny aparát a s
neomylným zmyslom pre formovú rovnováhu vystavaný oblúk hudby, ktorý sa
poúval vskutku príjemne. Štvortónový
fanfárový motív z úvodu spoahlivo
otvoril, vygradoval a ukonil predohru
v objatí rôznych transformácií, zložitejších polyfonických peripetií a na pozadí
výraznej evolunej klenby. Košickí lharmonici na ele so súasným šéfdirigentom Jerzym Swobodom pristúpili
k premiére zodpovedne a Krajiho dielo
slávilo úspech.

V prvej polovici koncertu zazneli ešte
orchestrálne suity Peer Gynt od Edvarda
Hagerupa Griega. Prvá suita vyznela decentne, presne a elegantne, frázovanie i
zvuková stránka boli kultivované, výrazové odtiene patrine odlíšené. Úvodné
Ráno zaujalo lyrickou nehou, Anitrin tanec noblesným pôvabom, Azina smr hlbokým smútkom. Aj strhujúci záverený
pochod V jaskyni kráa hôr bol hrámi i
dirigentom slušne vygradovaný, hoci tu
by sa mohli nájs isté rezervy. Považujem
za škodu, že po ukonení Suity . 1 nenasledoval potlesk: myslím si, že prvá i
druhá suita tvoria samostatný, logicky
súvisiaci hudobný celok.
Preo to spomínam? Po absencii
prirodzeného aplauzu vznikol dojem,
akoby muzikanti hrali trochu demotivovane. Je pravda, že Suita . 2 využíva
komplexnejší, zložitejší hudobný jazyk,
ktorý kladie väšie nároky na interpretanú stavbu a koncepciu. Výkon
orchestra bol o osi menej sústredený,
vyskytlo sa nemálo drobných nepresností v súhre a homogénnos zvuku
nebola rozhodne optimálna. Oakával
by som výraznejšie vykreslenie obsahových nuáns, ako napríklad dramatickos Návratu Peer Gynta i expresiu
Ingridinho náreku (o je hlavne „parketa“ dirigenta). Sklamala ma notoricky
známa Solvejgina piese, a to najmä
pre málo vypracovanú drobnokresbu a
nezáživný melodický ah.

Po prestávke nasledoval Koncert
pre husle, violonelo a orchester a mol
od Johannesa Brahmsa. V úlohe sólistov
sa košickému publiku predstavili Igor
Karško (husle) a Jií Bárta (violonelo).

J. Swoboda [foto: archív ŠfK]

Tento známy dvojkoncert je nepochybne
jedným z najnáronejších v autorovej
tvorbe, a to posluchásky i interpretane. Vyžaduje vemi intenzívnu prácu s
orchestrom, bezchybnú súhru všetkých
zúastnených, silnú identi káciu s dielom i štýlom a v neposlednom rade koncepnú vynaliezavos. Tak orchester, ako
sólisti podali dobrý výkon, interpretovali
dielo na hranici svojich možností. Karško
i Bárta zaujali vycibreným tónom, diferencovanou agogikou, bezproblémovou

Peter Breiner
Z iného sveta

Všetko pre národ?
e nejaký lovek zahodí nejaký predmet
o centimeter alej
ako jeho protivník,
má zaruené palcové titulky a prijatie u
prezidenta republiky. Ke si nejaký trápne amatérsky spevák zaplatí za šialené
sponzorské peniaze amerických hudobníkov, aby mu nahrali jeho „bláboly“, médiá
sa idú roztrhnú, aby napísali o každom
detaile takéhoto úžasného diela. Hlasovanie slovenskej populácie o kvalitách
škriekajúcich a poskakujúcich postaviiek
z obrazovky je analyzované do zblbnutia.
A mohli by sme pokraova až po samospádovú amnestiu cirkusového zabávaa,
ktorý zrazí babku na prechode pre chod-

virtuozitou a intonáciou. Problémové
však bolo celkové vyznenie. Dirigent
Swoboda si na hudobno-koordinané,
výrazové, zvukové i tempové detaily
v tomto prípade nepotrpel. Tak trochu

cov a po niekokých srdcervúcich prejavoch je
zase všetko v poriadku.
Nikto nevie o nespoetných vystúpeniach
slovenských umelcov z klasickej asti spektra na zahraniných pódiách. Ke hrajú na
špikových pódiách i operných scénach, prejde
sa to bu mlaním alebo niekokými riadkami.
Nehovorím o takých, ktoré sú sponzorované
neslýchanými sumami zo samoschválených ministerských peazí a ktoré po 16 skúškach s
primami hrajúcimi postojaky vyvrcholia aj
tak v niom. Hovorím o tých, ktoré vzniknú na
pozvania zahraniných agentúr a sú nimi aj
zaplatené. Hovorím o cédekách natoených
na Slovensku, ktorých väšia as nákladu je
predávaná vo svete. Hovorím o uoch, ktorí
robia ozajstnú službu Slovensku a jeho kultúre.
Kedy vznikne hnutie za ich medializáciu? Kedy

„bezstarostný“ prístup najmä v prvej a
druhej asti vyústil do celkovej povrchnosti a priemeru, kedy sa náronejší
posluchá mohol nudi. Z letargie ho
vyslobodili svieže tóny poslednej asti,
ktoré mali výraznejší švih, jasnejšiu
iskru.
Možno skonštatova, že vstup do
novej koncertnej sezóny v Štátnej lharmónii Košice vcelku vyšiel a teši sa na
alšie, ešte úspešnejšie pokraovanie.
Tomáš HORKAY

prijme prezident speváka alebo speváku po
jej úspešnom hosovaní v Met? Kedy dostane
komorný orchester metál za sériu koncertov
v Japonsku? Kedy budú púzdra ich nástrojov ozdobené nálepkami korporácií a riem,
hrdých na ozajstnú slovenskú kultúru? Kedy
budú v tlai a televíziách rozhovory s urom Bartošom, ktorý je lenom Vienna Art
Orchestra a zaslúžil sa o znovuzrodenie
slovenskej medzivojnovej populárnej hudby,
Vladom Godárom, ktorého vydáva ECM a
vysielajú rádiá po celom svete, so Stanom
Palúchom, ktorý hrá na husliach tak, že
to celkom iste patrí medzi svetové rekordy?
Kedy všetci politici a novinári, ktorí predstierajú, že im záleží na národe slovenskom,
zistia, že kultúra ich národa determinuje
úspešnos všetkého ostatného?
Hlava 22. Národ, ktorý nie je dostatone exponovaný ušachtilejším vplyvom, než
je Superstar a Drišak, bude takýmto politikom dôverova aj naalej a samozrejme, tí
neurobia ni pre to, aby podporili ozajstnú
kultúru. K tomu všetkému, v kultúre samotnej je toko žiab na prameni, ktoré hadia na
všetko možné, len nie na všeobecný záujem,
že skepticizmus má dos dobré oprávnenie.
9
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Úspech slovenskej huslistky na Medzinárodnej sú@aži Leoša Janáka
Je niekoko súaží, kde staí spomenú názov a každý hne vie, o o
ide – ajkovského súaž, Pražská jar,
Súaž kráovnej Alžbety v Bruseli,
Beethovenv Hradec… Existujú však aj
súaže, ktoré majú „cveng” aj napriek
tomu, že sú o nieo menej známe a majú
kratšiu históriu. K nim možno zaradi
aj Medzinárodnú súaž Leoša Janáka
v Brne, ktorej 14. roník sa uskutonil
zaiatkom septembra a tento rok bol venovaný husliam.
Do Brna prišlo súaži 17 huslistov
z 9 krajín sveta. Najviac, celkovo až 10,
bolo domácich eských súažiacich. Ich
sila sa prejavila aj na výsledkovej listine,
patrili im skoro všetky ocenenia. Všetci
títo talentovaní mladí interpreti (podmienkou je vek do 25 rokov) prišli do

L. Kopsová [foto: archív]

Brna zvíazi, ale podari sa to mohlo len
jednému. Súaž pozostávala z troch kôl: v
prvom museli súažiaci zahra Capriccio
od N. Paganiniho a jednu as z vybranej
sonáty alebo partity pre sólové husle od J.
S. Bacha, v druhom kole zvládnu Sonátu
pre husle a klavír od Leoša Janáka, jednu
zo sólových sonát E. Ysaÿea a jednu skladbu poda vlastného výberu. V treom kole
bol povinný výber z troch husových koncertov: koncert Leoša Janáka, Antonína
Dvoáka alebo Bohuslava Martin. Do tretieho kola postúpilo 5 súažiacich. Štyria
z eska a piatou bola slovenská huslistka
Lucia Kopsová. Prvú cenu si odniesol jediný nalista – Michal Sedláek z Prahy.
Michal Sedláek (1987) je poslucháom
HAMU v Prahe v triede prof. Jindicha
Pazderu. Ide o mimoriadne vyspelého

huslistu, ktorý má za sebou už niekoko
súažných ocenení (napr. Kocianova súaž v Ústí nad Orlicí a i.) a bol úastníkom
mnohých majstrovských kurzov. Tri dievatá, Lucia Kopsová, Iva Kramperová a
Barbora Valeková, si rozdelili 2. cenu.
Tretiu cenu si odniesla Hana Hložková.
Vekým úspechom sa teda súaž skonila pre absolventku bratislavského
Konzervatória Luciu Kopsovú (1986),
dnes poslucháku 3. roníka na JAMU.
Okrem spomínanej 2. ceny a laureátskeho titulu, jej bola udelená aj cena za
najlepšiu interpretáciu diela Antonína
Dvoáka. Aj tieto ocenenia sú pre našu
nádejnú huslistku znamením jej napredovania a kladenia si ambicióznych cieov v
alšom profesionálnom živote.
Borivoj MEDELSKÝ

Spevácky zbor slovenských uite>ov ocenený v Taliansku
Leto v Európe je charakteristické
organizovaním festivalov a súaží rôzneho umeleckého zamerania. Jedným
z ich je aj súaž speváckych zborov
v severotalianskom meste Gorizia.
V tomto roku sa uskutonil už 46.
roník súaže speváckych zborov s
názvom Concorso Internationale di
Canto Corale „C. A. Seghizzi“. V sále
Auditorium via Roma, s výbornou
akustikou, sa medzinárodnej porote
predstavilo 19 speváckych zborov a
sólistov z celej Európy a Juhoafrickej
republiky, ktoré súažili v rôznych
kategóriách.
Slovenské vokálne umenie reprezentoval Spevácky zbor slovenských
uite>ov s dirigentom Štefanom
Sedlickým. SZSU bol zaradený do

kategórie „Programma Libero“ (voný program), do ktorého bolo organizátormi vybraných sedem speváckych
zborov: belgický, poský, ruský, slovenský a tri domáce zbory. Súažilo
sa v interpretácii skladieb všetkých
štýlových období. Medzinárodná pälenná porota, ktorú tvorili zbormajstri z Japonska, Maarska, Talianska,
USA a predsedal jej poský dirigent
Eugeniusz Kus (zhruba pred 20 rokmi bol jej popredným lenom aj Dr.
Štefan Klimo), hodnotila vystúpenie
jednotlivých zborov vemi pozorne.
Jediným zborom, ktorému všetci
porotcovia vyslovili absolutórium
formou jednoznaného umiestnenia
na prvom mieste, bol Spevácky zbor
slovenských uiteov. Na návrh poro-

ty mu bol udelený diplom „Premio“ a
v rámci galakoncertu mal k dispozícii, oproti alším oceneným zborom,
dvojnásobný as pre svoje vystúpenie.
V súažnom programe zbor interpretoval skladby „klasického“
zborového repertoáru (T. Tallis, E.
Sucho), no najmä skladby súasných skladateov (Pavol Krška, Lukáš
Borzík, Wojciech Widlak). Zbor zaujal umeleckou úrovou interpretácie,
kompaktným a vyrovnaným zvukom,
hlasovou kultúrou a precíznou intonáciou. Odbornú i laickú verejnos najviac zaujali skladby Pavla
Kršku Ave a Lukáša Borzíka Litánie.
Záujem vzbudila aj skladba súasného krakovského skladatea Wojciecha

Widlaka Laudate Dominum. Skladby
Kršku a Widlaka vznikli na podnet dirigenta Štefana Sedlického a Domova
SZSU v Trenianskych Tepliciach v
roku 2000, ako výsledok skladateskej súaže „Volanie po partitúrach“.
Súažný výkon SZSU, no najmä jeho
prezentácia na galakoncerte, boli
spontánne ocenené „standing ovation“.
Po uritej asovej odmlke, spôsobenej zmenami na dirigentskom
poste, sa Spevácky zbor slovenských
uiteov znovu predstavil v plnom
lesku a dokázal vysokú úrove slovenského vokálneho umenia aj v európskom kontexte.
Jozef VAKOŠ
Autor je umelecký manažér SZSU

javiskový tvar má (aj vždy mal) logiku,
i ke ju v ním používanej symbolike
treba hada. Tento Trubadúr je
nespochybnitená, istá aktualizácia.
História súasnosti. Zaujímavá,
aj ke hereckou nedotiahnutosou
niektorých scén rozpaitá.
Ponúkla konfrontané zrkadlo
spoloenského prostredia. Butiková
Leonóra pripomínala spôsoby
bulvárom pretriasanej dediky
hotelového impéria, našastie bez
excesov. Ferrando bol hlavohruou
maánskych Lunovcov, strihnutých
do Al Caponeho štýlu, Manrikovci
boli karikatúrou naivnosti konania
orchestrálnych hráov (niekedy
pripomínajúcich viac trubirohov než
novodobých trubadúrov) a kláštor
bol transformovaným útulkom
(?) módnych transcendentálnych
„terapeutov“ s výsledným dielom
skazy na (pološialenej?) Leonóre.

Jedinou, charizmaticky istou
bytosou ostala paradoxne Azucena.
Všetky scény sa hrajú v konštatnej
scéne studeného betónového
suterénu, chýbali mi už iba gratti.
Mramorový interiér kultúrneho hradu
pri Dunaji pripomínajú „neosadené“
solitéry, nebezpene sa vznášajúce
nad hlavami úinkujúcich. Bilannou
metaforou povedané, inscenácia
predstavuje ako celok aktuálny
spev súasného intelektuálneho
trubadúra, ktorý doterajší repertoár
(možno aj stereotyp) rozšíril o novú
interpretanú formu a poetiku.
Napokon aj história zaznamenala
mená tých trubadúrov, ktorí svoj
kumšt posunuli alej, než bolo ich
hradné lénne teritórium. V skvelej
akustike možno poahky odhali
urite aj „netrubadúrske“ distonácie
i nepresnosti. Boli aj v ten veer, ale
neprekryli výkony dobré. Z kvarteta

protagonistov k nim urite patrila
nekompromisná vokálna výzbroj
Vitomira Marofa (Luna), maximálna
vokálna koncentrácia a interpretané
nasadenie Márie Tomanovej
z Banskej Bystrice (Leonóra),
suverénna Denisa Hamarová
(Azucena), menej už mancujúci sa
Kostadin Andreev (Manrico), aj ke
hlasový materiál zaujal najmä farbou.
Hudobno-tempické mikrokolízie,
ktoré poas predstavenia vznikli,
bezproblémovo ustrážil dirigent
Pavol Selecký. o však národnú
scénu 11. septembra profesionálne
kompromitovalo, bol fakt archaicky
použitých textov na titulkovacom
zariadení. Našinca museli niektoré
repliky dohna priam k slzám.
Smiechu, pochopitene. Ešte dobre,
že sa spievalo v origináli. Alebo, že by
aj tam...(?)
Mária GLOCKOVÁ

Glosa
Ešte na margo
Trubadúra...
Nebola som v divadelnom
novostánku na premiére Verdiho
Trubadúra, ale na druhej repríze.
Predpokladám, že po všetkom, o
„prebehlo“ tlaou (aj netlaou), sa
kritické (verím, že nie nezmieritené)
tábory nielen identikovali, ale
hlavne pacikovali. Tri dni „uda“
odzneli, Trubadúr ostáva, v
septembri mal prevádzkový nonstop
hattrick. Nie síce s naplneným, ale
zato s medzinárodným publikom
aj obsadením. Tentoraz sa „iba“
tlieskalo. Pridala som sa tiež. Nie zo
slušnosti, ani z konvencie. Tieskala
som presvedivému divadlu Martina
Bendika, ktoré ostalo verné povesti
autora: na slovenskej opernej
scéne je naalej provokatérom. Nie
samoúelným, nie pre každého. Jeho
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Malé mesto, ve>ký festival
Už aj Revúca má svoj vlastný festival vážnej hudby. Projekt, ktorý sa zaal rodi@ úplne spontánne a na zaiatku vôbec nemal by@ festivalom, sa stretol s obrovským úspechom a záujmom organizátorov pokraova@ v jeho qalších roníkoch.
„Je jednoduché vymyslie festival,
omnoho zložitejšie je zrealizova ho,“
hovorí organizátor Revúckych augustových koncertov RAK 2007 (4. 8.—16.
9.), organista Andrej Štafura. „Festival
sa zaal rodi úplne spontánne niekedy v decembri 2006, ke sme robili
2. roník Revúckych adventných koncertov (RAK). Nová primátorka, pani
Eva Cireová, ma požiadala o pomoc
pri príprave osláv 650. výroia prvej
písomnej zmienky o meste Revúca, poas ktorých mala by odhalená busta
generála Rudolfa Viesta. Potrebovali
sme jednoducho príležitos, pri ktorej
ju odhalíme...,“ pokrauje. Revúcke
augustové koncerty tak vytvorili akýsi
„letný ekvivalent“ spomínaných adventných koncertov. Celý festival zastrešila
myšlienka osláv 650. výroia založenia
mesta Revúca, no pod spolonou hlavi-

kou RAK sa poas piatich augustových a
jedného septembrového koncertu spojilo niekoko alších významných výroí:
55 rokov od svojho vzniku oslavovala
Základná umelecká škola poas štvrtého festivalového koncertu (25. 8.),
poctu armádnemu generálovi Rudolfovi
Viestovi vzdali na koncerte 28. 8. odhalením busty mladého sochára Petra
Repku a nemenej významnú príležitos
– 145 rokov od založenia Prvého slovenského gymnázia – pripomenul záverený koncert (16. 9.), nad ktorým prevzal
záštitu prezident Slovenskej republiky,
Ivan Gašparovi. Festival nanne podporilo Ministerstvo kultúry SR, Mesto
Revúca, generálni partneri – gemerské
rmy SLOVMAG a.s. a PRIMA s r.o..
Dramaturgia revúckeho festivalu
pôsobila na prvý pohad roztrieštene,
ale poda slov organizátora išlo skôr

o „akúsi spoloenskú myšlienku, než
sledovanie jednotnej dramaturgickej
línie koncertov“. Cieom festivalu bola
najmä prezentácia mesta Revúca a
revúckeho kraja prostredníctvom významných umeleckých osobností, ktoré
bu priamo pochádzajú z Revúcej alebo jej okolia, alebo sa s týmto mestom
uritým spôsobom spájajú. Prvé tri
koncerty (organové recitály z tvorby
J. S. Bacha a skladateov juhonemeckej
organovej školy) odohrali v kostoloch
rímsko-katolíckej a evanjelickej cirkvi
a.v. Andrej Štafura, Michal Mesjar a
Anna Zúriková-Predmerská. Štvrtý
koncert patril mladým talentom zo ZUŠ
v Revúcej, ktorá pripravila program
pri príležitosti 55. výroia svojho vzniku. Posledné dva festivalové koncerty
nepochybne predstavovali vrchol celého festivalu. Obyvateom Revúcej

sa predstavili také osobnosti ako
Miroslav Dvorský, Marián Lapšanský,
Orchester Štátneho divadla Košice,
Štátna 8 lharmónia Košice – obidva
orchestre pod taktovkou mladého dirigenta Martina Leginusa, klaviristka
Aneta Kuzmová, víazka celoslovenskej
súaže Talent Revúca (1997) a vynikajúca sopranistka Andrea 1ajová. Štátna
lharmónia Košice uviedla na poslednom koncerte celosvetovú premiéru
neoklasickej skladby mladého skladatea Tomáša Luivjanského (Talent
Revúca 1996, 1999, 2000) Suita Tatra
in A. Organizátori sú s prvým roníkom
letného festivalu RAK spokojní. Zdá sa,
že Revúca tento rok „vyerpala“ všetky
výroia, nechajme sa teda prekvapi, o
prinesú Revúcke augustové koncerty na
budúci rok...
Janka KUBANDOVÁ

Obohatením sympózia bolo predstavenie novej literatúry za úasti autorov.
Marcela Slaná (Brno), ktorá pracuje v
experimentálnom oddelení prípravnej
nástrojovej náuky uviedla svoju knihu
Kto si hraje, ten je zdravý. Kniha je zameraná na rozvíjanie hudobnosti, fantázie
a tvorivosti žiakov v predškolskom veku,
s cielenou prípravou ku klavírnej hre
alebo hre na inom nástroji. Prednášky
ukonil vystúpením Kamil Mihalov,
ktorý predniesol tri Piesne bez slov z
op. 30 od Mendelsohna Bartholdyho,
Suitu op. 14, Allegro barbaro od
B. Bartóka a výber z Hudobných momentov op. 16 S. Rachmaninova. Tretí
de zaal predstavením knihy prof.
Fischerovej Rozhovory o problémoch
klaviristu-interpreta a klaviristu-pedagóga, ktorú prezentovala prof.
ernecká. (HŽ prinesie recenziu v ísle
11) Prednáška doc. Aleny Vlasákovej
(Praha) bola opä prijatá so záujmom.
Schopnos tejto odborníky komplexne
a pritom vždy aktuálne nahliada na
problémy hudobnej praxe je obdivuhodná. Pri jej prezentovaní názorov na
hudobnú pedagogiku a interpretáciu
sa stráca pomyselná hranica medzi
psychológiou, etikou, lozo ou a hud-

bou. Téma Práca pri klavíri s demi
predškolského veku bola na žiados
sympózia doplnená o dve konkrétne
otázky: Ako prejs v klavírnej výuke na
legátovú hru? Kedy zaa u detí s hrou
z nôt? V prvej otázke zdôraznila prednášajúca dôležitos predstavu frázy ako
celku. Táto sa stane prirodzeným vodítkom ku hre legáta za pomoci sluchu. V
probléme hry z nôt doporuila zapoji
vizuálnu zložku práce o najskôr, aby sa
stala prirodzenou súasou tvorivého
procesu. Súasne alej poukázala na
náronú, no najdôležitejšiu úlohu pedagóga – sprostredkova dieau zážitok
z hudby. Upozornila, že netrpezlivá
snaha pedagóga o rýchly vývoj žiaka v
hre na nástroji môže diea okradnú o
to najcennejšie, o má – o vlastné umelecké prežívanie. V tejto súvislosti rozanalyzovala štyri hlavné typy osobností
žiakov poda klasického delenia psychológie a uviedla vhodné odchýlky prístupu pedagóga kjednotlivému typu žiaka.
Podujatie zavšila prednáška a koncert
Petra Gu>asa, ktorý sa zameral na priblíženie Malých prelúdií a Invenciií J. S.
Bacha, ako astého repertoáru žiakov
ZUŠ.
Zuzana ZAMBORSKÁ

Klavírne semináre EPTA
Aj tento rok sa v doch 22.—24. 8.
uskutoili v priestoroch bratislavského
Konzervatória klavírne semináre EPTA
(Európskeho združenia klavírnych
pedagógov), za prítomnosti hlavnej
organizátorky slovenskej sekcie doc.
Evy Fischerovej-MartvoAovej. Záujem
o podujatie potvrdil poetní prítomní
z rôznych miest Slovenska. Na konci
každého da program ukonili koncerty. Podujatie otvorila prednáška
prof. Idy 1erneckej. Kontroverzná
téma Klavírne súaže – áno i nie? vychádzala z osobnej skúsenosti – ako
kedysi úspešnej súažiacej i ako dlhoronej úastníky slovenských i medzinárodných porôt. Vaka praktickým
skúsenostiam zaznelo vemi konkrétne
„pre a proti“, týkajúce sa prípravy na
slovenské a medzinárodné súaže.
Zárove boli vymedzené hranice, kedy
ešte ide o zdravú súaživos. Viac, ako
zdôrazovaniu kladov úasti na súažiach, sa prednáška venovala možným
úskaliam. Zazneli cenné rady, ako sa
nechceným dôsledkom súaží vyhnú v
rôznych vekových kategóriách. Otázka
nastolená v názve príspevku bola zodpovedaná nakoniec kladne, najmä pre
kategóriu najmladších, no za splnenia

istých nevyhnutných podmienok. Záver
da priniesol sugestívny výkon Dany
Satury-Šašinovej. Zaznela Sonatína
pre klavír (1951), od I. Hrušovského,
Brahmsova úprava Bachovej Chaconny
d mol pre avú ruku a výber z Griegových
Lyrických kusov. Teoreticky podrobne rozpracovaný príspevok riaditea
Konzervatória a pedagóga klavírnej
hry Petra 1ermana bol pokraovaním
minuloronej prednášky (Autenticita,
vierohodnos interpretácie). Príspevok
sa odvíjal od tvrdenia, že hudba je pohybovým umením a zameriaval na ažšie
postihnutené momenty interpretanej
a pedagogickej práce – mikrodynamiku a mikroagogiku hudby. Dotkol sa
problémov artikulácie, výstavby fráz a
všímal si vzahy medzi menšími a väšími štrukturálnymi zložkami hudby.
Odborný výstup bol doplnený modelovým vyuovaním nadaného študenta
bratislavského Konzervatória Dominika
Gála. František Pergler priblížil v prvej
asti svojho príspevku osobnos a dielo
J. N. Hummela, v druhej asti prednášky predstavil Hummelovu klavírnu
školu Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Piano-ForteSpiel, doplnenú ukážkami na klavíri.

Pro musica – novinka medzi slovenskými interpretanými kurzmi
Medzinárodné hudobné kurzy
Pro musica v maarskom mesteku
Baja majú dlhoronú tradíciu. Tento
rok sa uskutonili prvýkrát v spolupráci s Fakultou múzických umení
Akadémie umení v Banskej Bystrici aj

na Slovensku. Desa renomovaných
pedagógov (Slovensko zastupovali
Jozef Podhoranský a Zuzana ŠtiasnaPaulechová) viedlo v Banskej Bystrici
(5. 8.—13. 8.) odborné kurzy pre takmer
70 študentov zo 6 štátov v odboroch

strunové, dychové a klávesové nástroje.
Súasou boli tri koncerty – zamerané
prevažne na diela súasných autorov, na
ktorých úinkovali prítomní pedagógovia i študenti. Z kompozícií slovenských
skladateov zazneli diela P. Bagina, V.

Didiho, . Salamon-ekovskej a J. Iršaia.
Na záverenom koncerte vystúpila
v sprievode orchestra Musica sonora
talentovaná žiaka Konzervatória J. L.
Bellu, autistka Marcela Ondrejková.
(mg)
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Na riadite>ský post zasadá po
krátkom vládnutí Petra Mikuláša.
V dobe, keq je Opera SND
už v nových priestoroch,
ktoré však strašia (nielen)
staronovými problémami.
Bol jeho odchod zo Symfonického
orchestra Slovenského rozhlasu
útekom alebo prirodzenou
odpoveqou na ambicióznu výzvu?
Ako poznaí smerovanie operného
súboru fakt, že je na jeho ele po
dlhšej dobe opä@ dirigent?

[foto: archív SND]

Oliver Dohnányi:

Riadite> s taktovkou...
Pripravili Andrea SERE1INOVÁ a Andrej ŠUBA
Do Opery SND sa vraciate po rokoch, aj keq na
iný post. Je to výhoda?
Výhodou je urite fakt, že tu poznám vea udí
a vzahy. S odstupom asu je to ale samozrejme nieo úplne iné.
1o je pre umelca s úspešnou medzinárodnou
kariérou zaujímavé na „úradníckom“ poste riadite>a?
Nemal by to by úradnícky post, práve to by
som chcel zmeni. Aj ke zatia sa úradovaniu
nevyhnem. Na funkcii riaditea je pre ma zaujímavá možnos realizova konkrétne pred12

stavy a vízie, ktoré sa nedajú uskutoni bez
„výkonnej“ moci.
Znamená to, že ste s kompetenciami riadite>a
Opery SND spokojný?
Zatia realizujeme projekty, ktoré boli už naplánované, ale v zásade som spokojný.
Prejdime teda k vašej vízii dramaturgie...
ažko sa mi rozpráva o víziách, ke nám v
týchto doch Ministerstvo kultúry škrtlo
17 miliónov korún z rozpotu a chystajú sa
alšie škrty... A to v situácii, ke na dokono-

vacie a opravné práce v budove by bolo treba
zhruba 120 miliónov. Ministerstvo tie peniaze
nemá. V tejto chvíli teda dúfam, že pripravíme
prvú plánovanú premiéru aktuálnej sezóny
– Madama Butter y. (Rozhovor sa uskutonil niekoko týždov pred premiérou, pozn.
red.) Po nej je naplánovaná Kóma od Martina
Burlasa za zlomok peazí, zvyajne vynakladaných na inscenácie. Tieto peniaze už máme
prisúbené.
V doterajších rozhovoroch zazneli informácie
o tom, že nie ste priaznivcom tzv. režisérskeho
10 2007
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divadla, a že v SND budete uprednostAova@ hudobnú zložku...
Naozaj nie som zástancom režisérskeho divadla
v tom negatívnom zmysle, réžiu považujem za
významnú súas inscenácie. Nikdy som však
nepovedal, že budem uprednostova hudobnú
zložku. Povedal som, že sa budem snaži o to, aby
boli hudobná a inscenaná stránka v rovnováhe.
Nedopustím, aby sa stalo to, o bolo jedným z dôvodov odchodu bývalého šéfdirigenta Rastislava
Štúra – ke bola hudba na poslednom mieste a
všetko ostatné bolo dôležitejšie. Ale nedopustím
ani opaný extrém... Netvrdím však, že opera

klasická a vemi sugestívna inscenácia. Ide o
jednu z dvojice jeho starších, ale vemi výrazných a kvalitných inscenácií, ktorú uvádzame
po jeho – ešte staršom – Eugenovi Oneginovi.
Pán Konwitschny je mimoriadne žiadaný režisér, bohužia nemá vea asu na to, aby tu bol
pri celom naštudovaní, inscenáciu sem „prenáša“ jeho asistent, režisér prišiel až na posledné
dni skúšok. Ako dirigent som však s Madama
Butter y spokojný – inscenácia nejde proti hudbe, vyhovuje mi aj rozmiestnenie spevákov.
Ešte ale k otázke, kde spomínate kritikov:
tí sú vemi ahkým sústom pre hociktorého

Nová budova SND [foto: archív]

musí by inscenovaná v 200-ronom odeve.
Dirigoval som množstvo inscenácií v modernej
réžii, ktoré korešpondovali s hudbou a neprieili
sa partitúre – nelámali hudbu cez koleno. Režiséri
za mnou neprišli s požiadavkou, aby som menil
interpretáciu kvôli ich koncepciám. Partitúra je
napísaná dobre a my musíme slúži dielu, nemôžeme ho prevraca naruby. Participoval som na

trochu rozmýšajúceho režiséra – ak ich chce
zauja a obsadi 9 desatín priestoru v recenzii, staí ke v inscenácii príde s nieím, s ím
nikto nepoítal. Ak však dirigent nieo škrtne
z partitúry, alebo nebodaj diametrálne pozmení jej význam, stretne sa – jemne povedané –
s absolútne odmietavým postojom. Hudba,
partitúra sú nemenné. A tak, zatia o režisér

V zahranií sa s podobnými prípadmi odmietnutia spolupráce s režisérom stretávame asto,
u nás na to nie sme zvyknutí. Otázkou je, o by
mali ma zamestnaní sólisti možnos odmietnu. Aj na takéto otázky si budem musie ako
riadite odpoveda.
Dotkli ste sa 8nanných problémov, ktoré dokonca ohrozujú najbližšie premiéry. Inscenácie
v novej budove sú vraj drahšie, ako v historickej
budove. Náklady údajne stúpajú aj po prenesení
starších inscenácií do nových priestorov...
Samozrejme, ke si zariaujete jednoizbový
byt, miniete menej peazí, než v prípade 5-izbového... Preto, ke sme vyrábali inscenáciu
do historickej budovy SND, potrebovali sme
výrazne menej materiálu na scénu ako do
omnoho väšej novej budovy. Ukážkovým
príkladom je už spomínaný Trubadúr, ktorý
bol plánovaný pre novú budovu, a nedalo sa
na om moc ušetri. Inscenácia je tak nakoniec zhruba dvakrát drahšia, ako by bola v
historickej budove. V dramaturgickom pláne
je alšia drahá inscenácia – Boris Godunov,
ktorého som pôvodne z úsporných dôvodov
nechcel ani robi, napriek tomu jeho realizácia v konenom dôsledku vyjde lacnejšie,
ako keby sa zaal teraz meni dramaturgický plán, ktorý som zdedil. Preto som tento
titul nakoniec prevzal. Premiéra však bude
oproti pôvodnému plánu posunutá. Keže
prostriedky na nákup materiálov na kostýmy
a kulisy v tohtoronom rozpote už nemáme,
budeme musie zaa výrobu až od januára.
Preto pôvodný marcový termín nemôžeme
stihnú.
Ak je uvádzanie operných produkcií v novej
budove také drahé, nebolo by namieste vráti@ sa s
opernými predstaveniami do historickej budovy?
(Smiech.) To teda nechcem v žiadnom prípade.
Máme nádherné nové divadlo a mne sa v om
zatia vemi pái. Musia sa dotiahnu niektoré

Kritici sú vemi ahkým sústom pre hociktorého trochu rozmýšajúceho režiséra – ak ich chce zauja
a obsadi 9 desatín priestoru v recenzii, staí ke v inscenácii príde s nieím,
s ím nikto nepoítal.
vynikajúcej modernej inscenácii Predanej nevesty s anglickým režisérom Danielom Slaterom v
Leedse, ktorá bola situovaná do 50. rokov, do obdobia socializmu. Inscenácia bola premysleným
dielom, naozajstnou interpretáciou, ale oproti
partitúre nebolo ni zmenené.
Na inscenovanie opier má kritika rôzne názory...
Ako sa vám pái inscenácia prvej premiéry sezóny,
Madama Buttery v réžii P. Konwitschného, ktorý
je výrazným predstavite>om moderných, aktualizaných poh>adov?
Inscenáciu pána Konwitschného poznám len z
videa, a tak sa mi ažko hodnotí. Ale poda ma
nie je niím prevratná ani mimoriadna v kontexte Konwitschného diela. Je to takpovediac jeho

chytí na háik kritikov každou – i tou najbanálnejšou zmenou, hudobné naštudovanie sa
v kritikách zväša odbije jednou vetou...
V kontroverznej bratislavskej inscenácii
Trubadúra neúinkovali kvôli nedorozumeniam s
režisérom viacerí interní sólisti. Problematickou
bola napr. požiadavka vystupova@ v spodnom
prádle. Inscenácia tak bola „nadobsadená“ hos@ami, a to vôbec nie preto, že by v domácom sólistickom ansámbli chýbali kvalitní predstavitelia. Nie
je to prípad, keq režijná koncepcia zasahuje do
„ekonomiky“ vy@aženosti domácich sólistov?
Tento prípad nesúvisí s problémom vyaženosti sólistov, ale skôr s politikou obsadzovania niektorých rolí predchádzajúcim vedením.

problematické veci a potom budeme môc by
na nové SND naozaj vemi pyšní.
Technické problémy novej budovy sa v posledných mesiacoch stali hitmi slovenskej kultúrnej
žurnalistiky. K preslávenej nefungujúcej toni
sa nedávno pridalo aj oneskorené prenášanie
obrazu dirigenta prostredníctvom obrazovky,
využívanej v predstaveniach napr. pri komunikácii so zborom. Kedy sa týchto problémov divadlo
konene zbaví?
Problém s obrazovkou som už spolu s našimi
pracovníkmi vyriešil. Ale tou nemáme, a
asi ani dlho ma nebudeme. Potrebujeme na
u totiž niekoko miliónov. Inscenácie, vyžadujúce tou, sa budú hra v historickej budo13
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ve, v novej budove budeme
stava inscenácie bez tone,
len na výnimoné prípady,
ako napríklad na Krútavu,
si ju požiiame z Prahy.
V médiách avizujete personálne zmeny. V ktorých umeleckých zložkách?
Vo všetkých – v administratíve, technike, zbore, orchestri, ale predovšetkým
medzi sólistami. Nemôžeme
zamestnáva niekoho, kto
má štyri predstavenia rone
a berie plný plat. S tromi sólistami som sa už dohodol na
obojstranne vyhovujúcom
riešení.
Budete situáciu v orchestri
rieši@ systémovo, povedzme

[foto: archív SND]

Nebudeme ma šéfdirigenta. Zdá sa mi to kontraproduktívne v prípade, ke je riaditeom dirigent. Okrem toho,
nevidím na Slovensku osobnos, ktorá by tento post mohla vykonáva a na zahraniného
šéfdirigenta nemáme peniaze.
prehrávkami? V SOSR-i ste v tomto zmysle narazili na tvrdý odpor...
Zlepšenie kvality je vždy spojené s uritými
prostriedkami. Nad prehrávkami som ešte
nepremýšal, riešim zatia množstvo iných
problémov. Som rád, že orchester funguje
tak, ako funguje. Koncertného majstra som
poveril vykonávaním niektorých šéfdirigentských povinností – plánovaním skúšok, navrhovaním personálnych zmien. Nie je však
pravdou, že bude dirigova, ako sa to objavilo
na vašej internetovej diskusii...
Dokedy bude Opera bez šéfdirigenta?
Nebudeme ma šéfdirigenta. Zdá sa mi to
kontraproduktívne v prípade, ke je riaditeom dirigent. Okrem toho, nevidím na
Slovensku osobnos, ktorá by tento post
mohla vykonáva a na zahraniného šéfdirigenta nemáme peniaze. alšie organizané
povinnosti, ktoré doteraz vykonával šéfdirigent, si podelili a vykonávajú viacerí pracovníci, prevádzkových a hosujúcich dirigentov
máme dos...
Kto však bude zabezpeova@ umeleckú as@
práce šéfdirigenta?
Zatia ja.
Verejnos@ou i kritikou bol mimoriadne oceAovaný návrat Ondreja Lenárda k spolupráci s
Operou SND. Po vašom nástupe však spoluprácu opä@ ukonil. Aké dôvody uviedol?
Pán Lenárd prerušil spoluprácu s SND hne
prvý de po mojom menovaní listom generálnej riaditeke. Ako dôvod uviedol nesúhlas s
mojím menovaním do funkcie. Jeho rozhod14

nutie nezmenil ani rozhovor s generálnou
riaditekou. Ja proti pánovi Lenárdovi ni nemám, rád ho uvidím za dirigentským pultom,
ponúkal som mu dirigovanie všetkých inscenácií, ktoré tu robil. Navrhol som ho na štátne vyznamenanie, na Cenu Jána Levoslava
Bellu...
H>adáte aj zbormajstra...
Toto miesto je už obsadené, konkurz jednohlasne vyhral pán Pavol Procházka.
V minulosti ste s Operou SND absolvovali viaceré úspešné zahraniné zájazdy, ktoré korunovala cena z festivalu v Edinburghu. Nadviažete
na tento trend?
Svet sa odvtedy zmenil. V súasnosti sú málokedy pozývané celé súbory. Napríklad do
Edinburghu v posledných rokoch pozývajú
už len domácich alebo anglicky hovoriacich
umelcov. Zájazdy majú zmysel v dvoch polohách: ako prestížna reprezentácia alebo z komerných dôvodov. Ak sa nesplní ani jeden z
týchto predpokladov, nie je na zájazdy dôvod – dnes už predsa samotné vycestovanie
za hranice nie je také atraktívne ako kedysi.
Ideálnym prípadom je samozrejme spojenie
oboch motivácií – úinkovanie na prestížnom podujatí s nanným zhodnotením. Ale
to je len želanie, na to treba ma umelecký
potenciál – šikovne to takto robí napríklad
Valerij Gergiev. Ale napríklad na rok 2008
máme pozvanie na turné do Nemecka a
na rok 2009 pozvanie na Salzburský festival, kde uvedieme štyri naše predstavenia.
Otázkou je, kde vzia prostriedky na podobné umelecky prestížne úinkovania. Máme

napr. pozvanie na hosovanie v íne, no museli by sme si plati letenky. To si samozrejme
nemôžeme dovoli.
Slovensko má vynikajúcich spevákov s medzinárodnými kariérami a renomé – málo ich však poujeme na domácich scénach...
Je to jednak dôsledok spôsobu plánovania termínov, ale aj skutonosti, že sa každý snaží
najprv prerazi vonku, získa meno v zahranií.
Samozrejme, potom má aj doma jeho meno iný
zvuk...
Je plánovanie termínov a komunikácia s interpretmi naozaj takým problémom?
Nemalo by by. Teoreticky sme schopní nalinkova do roku 2015 premiéry s presnými
dátumami. V súasnosti nám však situáciu
komplikuje prechod do novej budovy, vemi neistý stav nancií, ktorý spôsobuje, že nemáme
záruky skutonej realizácie niektorých našich
ambicióznych projektov.
Umelci, zasadajúci na manažérske stoliky, asto
erpajú z vlastných osobných kontaktov v predchádzajúcej, resp. prebiehajúcej kariére. Prizvete k
spolupráci s Operou niekoho zo svojich umeleckých spolupracovníkov?
Urite. Napríklad u nás diriguje pán Alessandro
Sangiorgi Sedliacku es a Komediantov a bude
študova Donizettiho Lucreziu Borgiu, španielsky dirigent Francisco Bonnín bude dirigova
Turandot, pozval som aj niekoko vynikajúcich
spevákov. Na budúcu sezónu plánujeme novú
inscenáciu Barbiera zo Sevilly v historickej budove, ktorú by mal režírova Michele Mirabella,
vemi známy a úspešný taliansky televízny a
10 2007
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 ý režisér. Chce by s pza už spínanéh režiséra Danie a S atera, ktrý je jí priate. Kntakt á ea, a e šetk
je tázku peazí. Bhužia, na S ensku
neáe ea režisér, ktrý žn zeri
pernú inscenáciu...
V repertoári máte Krútavu, budúci rok bude v
znamení Storonice Eugena SuchoAa. Nepripravíte
Svätopluka?
Án, pripraíe Svätopluka na septeber a
Krútava zstane  repertári. Dúfae, že ju
budee a na  krúti... Zatia si „krútau“ pžiiaae z Prahy. (Smiech)
V repertoári Opery SND dominuje talianska
opera. Avizujete obohatenie dramaturgie – ktorým
smerom?
Tri seri: k francúzskej pere, neeckej
pere a k enej hráaný a enej znáy
perá. Knene se  priestrch,  ktrých
ôžee uies eké neecké partitúry – naprík ad Wagnera.  najskôr by s chce zaradi nejaký francúzsky titu , pradepdbne
t bude Lakmé d Lea De ibesa. V tretej spínanej skupine by se radi naštuda i Lulu,
Vec Makropulos...
Okrem hudby 20. storoia i súasnej opery, je
asto diskutovanou témou aj uvádzanie starej hudby. V tejto sezóne plánujete premiéru Gluckovho
Orfea a Eurydiky, v minulej sezóne bola s úspechom uvedená Händelova Alcina, ktorú však negatívne poznail výkon orchestra, nezvyknutého na
štýlovú interpretáciu starej hudby. Na Slovensku
máme dve telesá, ktoré sa venujú starej hudbe –
Musicu Aeternu a Solamente Naturali. Bolo by
problémom ich angažovanie?
Mjí sbný prb é by t urite neb, prb é šak idí pä  nanciách.
Stailo by možno prizva@ dirigentov – špecialistov, ich práca s modernými orchestrami je dnes
bežnou praxou...
S tý súh así. Rkuje s Martin
Hase böck, rád by s priza na sp uprácu Ira B tna, s bi sa dbre pzná.
Vné teríny ajú najskôr  tri rky. A sazreje, chcú by zap atení...

Kam až by ste „pustili“ špecialistov? Aj
k Mozartovi?
Mzart je dnes bežný repertár, sá diriguje ea jeh pier, ys í, že jeh die a až
natk neptrebujú špecia ist ak naprík ad
barké pery. Mžn tak ešte die a ak je
Idomeneo...
Na miesto riadite>a Opery SND ste nastúpili takpovediac „plynulo“ po odchode zo Symfonického
orchestra Slovenského rozhlasu. Problémy v tomto
telese pretrvávajú a stále rezonujú vo verejnosti.
Aký máte na ne poh>ad dnes, už „zvonku“?
V SOSR-i s a ei prtichdné pcity.
Kncerty b i ynikajúce, n ke sa zaa  rka  pracných pdienkach, stret s
sa s nhýi nepríjensai a prb éai. Prb é SOSR-u je prb é Rzh asu,
ktréh nanné ptiaže sa gicky prenášajú
aj na rchester. Nestá s pred tázku, i
d í prepúša niektrých udí, a e pred
tázku, i rchester rzpustíe a eb „ en“
zenšíe. Na druhej strane sa rchester ždy
bráni prehráka, n treba peda, že sa ta
nazaj d hdb ni neeni  a nazaj ta
hra i udia, ktrí už sje iesta neb i schpní
zastáa  pžadanej ka ite. Zeny b i urite ei ptrebné, n h i sa urbi cit iejšie, pstupne a bez zbytnéh edia izania
tht prb éu. Ve naprík ad aj S enská
 harónia sa ýrazne  adi a, a nikt z th
nerbi taký škandá . Cit iu téu b  prepustenie tých,  a i pedze da rky d
dôchdku. Treba si šak uedi, a t i ak
dirigenti ds ast padne d ka, že  zahranií sú rchestre  prieere  20 rk  adšie
než naše. Na S ensku nie je prb é stretnú  rchestri 60- i 65-rnéh  eka...
Keq v tlai prehrmela informácia, že sa bude orchester zmenšova@, generálna riadite>ka Zemková
sa snažila verejnos@ upokoji@ vyhláseniami, že už
zaiatkom tejto sezóny bude poet chýbajúcich hudobníkov doplnený na takmer pôvodné poty. Tieto
vyhlásenia pôsobili dos@ nedôveryhodne. Verili ste
im?
Veri s i, pretže na t b i reá ne zák ady.
Neôže šak pskyta infrácie internéh charakteru.

Keby ste nedostali ponuku na riadite>a Opery,
zostali by ste v Rozhlase?
Mys í, že án. Aj ke na knci sezóny, ke
s sa pýta ,  a ej, zisti s, že jediný
istý kncert á nap ánaný na deceber
 ráci BHS... Nea s stá y p at a narhané nanné pdienky pre a šiu sezónu by i nepkrýa i ani cestné nák ady...
Neboli ste zamestnancom?
Nie, neb s zaestnanc, z tht phadu t b a takpediac estná funkcia.
Diriga s 5 kncert.
Na našej internetovej diskusii sa hudobníci s@ažovali, že ste s orchestrom trávili málo
asu...
Ke s funkciu šéfdirigenta SOSR-u prija , a s už nap ánané urité záäzky,
ktré s use sp ni. V nej sezóne s
a e píta s tý, že bude s rchestr
ea iac praca. K tu šak z strany
Rzh asu neb i urbené patriné krky.
Strái s s rchestr ea äší as
než s ktrýkek iný rchestr. A
usí peda, že s s nii ždy praca ei rád, a t nie en pret, že je t prý
prfesiná ny rchester,  ktr s b
zaestnaný.
Otázka adekvátneho asu, stráveného s orchestrom v prípade, že ide o šéfdirigenta – osobnos@ s mnohými záväzkami, sa intenzívne preberala aj v ase, keq bol v Slovenskej 8 lharmónii
Jií Blohlávek...
Pie t jednduch. Pán B h áek strái  S enskej  harónii dkpy pedze rne da týždne, pretže u zap ati i za
da týždne. Teraz je  BBC každý de.  si
ys íte, pre asi?
Ak to zhrnieme: o kvalitných prevádzkových
dirigentov je na Slovensku núdza a na tých zahraniných nemáme peniaze. Vyzerá to teda s
nami zle – pochopili sme to správne?
Pchpi i ste t spráne. Nie šetk sa šak
eria iba peniazi... Sná sa niekedy dkáe th, že u nás budú ytrené epšie
pdienky pre ku túru...

Oliver Dohnányi (1955, Trenín)
Študoval na bratislavskom Konzervatóriu husle, dirigovanie a skladbu, dirigovanie na pražskej Akadémii muzických
umení u V. Neumanna a A. Klímu a na viedenskej Hochschule für Musik und Darstellende Kunst u O. Suitnera. Po
štúdiách sa stal najprv dirigentom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, neskôr dirigentom Slovenskej lharmónie, v 80. rokoch bol šéfdirigentom Opery SND. V r. 1993–1996 pôsobil ako šéfdirigent Opery Národného divadla
v Prahe a na tento post sa vrátil opä v r. 2004. Od r. 2004 bol šéfdirigentom Štátneho komorného orchestra Žilina.
V sezóne 2006/2007 bol šéfdirigentom SOSR. Od 1. júla tohto roku je riaditeom Opery SND. Zostáva aj riaditeom
opery Národného divadla moravskoslezského v Ostrave (od marca 2006). Poda tlaovej správy SND sa kvôli postu
riaditea Opery SND vzdal šéfdirigentských pozícií v pražskom ND, žilinskom ŠKO a SOSR.
O. Dohnányi je pravidelným hosom tokijského Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, dirigoval Petrohradskú lharmóniu, Liverpoolsku kráovskú lharmóniu, eskú lharmóniu, Maarskú štátnu lharmóniu, Portugalskú lharmóniu, English Chamber Orchestra, London Mozart Players, orchestre BBC a . Spolupracoval s opernými scénami
v Buenos Aires, Zürichu, Kodani, Viedni, Amsterdame, Basileji, Düsseldorfe, Neapoli, Londýne...
[foto: archív SND]
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Sergej Rachmaninov (1873–1943)

Koncert pre klavír a orchester . 3 d mol op. 30
Tomáš HORKAY

Skladate>ský odkaz Sergeja Rachmaninova ešte stále stojí na okraji záujmu hlavného prúdu hudobnej historiogra8e, venujú
mu málo priestoru na konzervatóriách a vysokých školách za hranicami Ruska, považujú ho za spiatoníka i dokonca
8lmového hudobníka. Pritom Rachmaninovova hudba je taká originálna a mocná, že si zaslúži rozhodne vyššiu pozíciu, než
by@ len vqaným objektom heroických kúskov mladých klavírnych titanov.
neopustil až do smrti. Na rozdiel od Chopina vplýval život v
emigrácii na jeho tvorivú invenciu skôr negatívne.

Tretí klavírny koncert: tvorivý Everest

S. Rachmaninov, portrét Konstantina Somova z roku 1925

V roku 1909, v dobe vzniku tretieho Klavírneho koncertu d mol, mal
Rachmaninov za sebou už tri opery, dve symfónie, dva koncerty,
jednu klavírnu sonátu a dve symfonické básne, ako aj množstvo
menších komorných, sólových a orchestrálnych skladieb. Povestné
sú okolnosti premiéry 1. symfónie, ktorá v roku 1897 úplne prepadla.
Glazunov, ktorý v Petrohrade symfóniu dirigoval, sa neskôr priznal,
že bol vtedy opitý...
Rachmaninov sa kvôli neúspechu dostal do ažkej depresívnej krízy, z ktorej mu pomohol až slávny psychiater Nikolaj Dahl.
Pacient svojmu doktorovi venoval druhý Klavírny koncert c mol
(1901). Tieto biogracké súvislosti nie sú nepodstatné, pretože depresívny, temne bolestný, zúfalo rezignovaný tón sa vinie skoro celým Rachmaninovovým dielom.
Tretí Klavírny koncert d mol vznikol pre koncertné turné autora
v Spojených štátoch. Ak zamýšal skladate vytvori nieo ozaj reprezentatívne, podarilo sa mu to vrchovatou mierou. Koncert patrí k najažším v literatúre (zo všetkých klavírnych koncertov vraj
obsahuje najviac nôt za sekundu...), k výrazovo najmocnejším a
posluchásky najvanejším. Jeho stavba stojí na skalopevných základoch, kombinatorická genialita je vyvážená spontánnou improvizatívnosou, rapsodická expresia štrukturálnou disciplínou, extrémna prechromatizovanos jednoznanosou tonálnych centier.
Predstavuje vekú výzvu pre všetkých ctižiadostivých klaviristov,
preto na koncertných pódiách zaznieva pomerne asto.

Allegro, ma non tanto
Skladate a virtuóz – posledná plnohodnotná
symbióza
Sergej Rachmaninov bol posledným predstaviteom éry, v ktorej nebolo niím neobvyklým, ak sa niekto presadil ako geniálny skladate a interpret súasne. Odvtedy poznáme už iba fenomenálnych klaviristov, ktorí prípadne radi komponujú, alebo
vynikajúcich autorov, ktorí aj „vlastnorune“ propagujú svoje
diela. Rachmaninov, syn schudobnelých šachticov, sa prednostne venoval komponovaniu až do svojej nechcenej emigrácie
po októbrovej revolúcii v roku 1917. To, že dnes býva oceovaný predovšetkým ako excelentný klavirista, je dôsledkom radikálnej životnej zmeny, ktorá ho v USA prinútila k intenzívnym
koncertným aktivitám. Hoci bol ako klavirista oslavovaný a aj
finanne skvelo ohodnotený, v cudzom prostredí si nikdy nezvykol, po anglicky sa poriadne nenauil a bô za domovom ho
16

Jednou z príin úspechu Tretieho koncertu je prosto znejúca, no umne
prepracovaná hlavná myšlienka. Sám Rachmaninov však rezolútne

Príklad . 1 – 1. as – hlavná myšlienka
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popieral, že by téma mala udový základ (Pr. 1). Ranovane skromná,
nežne smutná téma je s istým zveliením alfou a omegou celého koncertu, vo svojej podstate mono- i skôr bitematického. V najrôznejších
obmenách a transformáciách motivického jadra sa mnohokrát vracia
nielen v tejto ažiskovej asti, ale aj v astiach pomalej a záverenej.
Zo štrukturálneho hadiska ide o maximálne nekonvenne chápanú
sonátovú formu (expozícia: t. 1–167, 38 %, rozvedenie: t. 168–304, 31
%, kadencia: t. 305–400, 21 %, repríza-kóda: t. 401–444, 10 %).
Príklad . 3 – 1. as – vedajšia myšlienka . 2
Od ias Beethovena neprekvapuje, ak skladate pripisuje najväšiu rolu v sonátovej forme rozvedeniu so všetkou koniktnosi väšie oritúry a kadencovité pasáže používa Rachmaninov poas
ou, komplikáciami a dramatickými zauzleniami. Špecikom tejto
celej skladby – sa ocitla na zaiatku tretej tretiny asti. Jej funkcia je
Rachmaninovovej hudby je však celkom priamoiare smerovanie k
viacznaná; na jednej strane pokrauje v evolunom rozvíjaní hlavnej
vrcholu a samotné rozvedenie je jedinou monumentálnou gradáciou,
myšlienky a je trochu ešte rozvedením, na druhej strane plní variovaktorej len nesmelo sekunduje druhé stupovanie v klavírnej kadencii
ným návratom hlavnej myšlienky v základnej tónine aj funkciu reprík fortissimu v D dur (t. 355). Mimochodom, okrem tonálne kontrastnej vedajšej myšlienky je toto fortissimo v 1. asti jediným význam- zy. V závere kadencie sa ozve i vedajšia myšlienka . 2, avšak v dos
vzdialenej Es dur. Treba spomenú, že autor neskôr napísal aj druhú,
ným miestom, kde vládne durový trojzvuk.
Z harmonického hadiska dominuje v celej skladbe krajne prechro- zvukovo mohutnejšiu a náronejšiu kadenciu, ktorú preferuje väšina,
matizovaná faktúra s obrovským množstvom neakordických tónov, najmä ruských klaviristov.
Repríza – i skôr vzdialená reminiscencia materiálu expozície – je
mimotonálnych akordov a alterácií, s ktorou iba obas kontrastujú
zrejme pravoslávnou hudbou inšpirované náznaky modality. Úloha súasne kódou. Rachmaninov vyvažuje rozrušený komplex prvej asti
orchestra je v porovnaní s Brahmsovými koncertmi relatívne skrom- doslovným návratom hlavnej myšlienky (t. 401–427). alšie návraty sa však prekvapujúco nekonajú, po letmom pripomenutí vedajšej
ná, hoci niektoré dialógy sólovo exponovaných dychových nástrojov
a klavíra svojou poetickosou vyrážajú dych. Tempové zmeny sú rela- myšlienky . 1 hudba náhle zaniká v hlbokom tichu tónu d v base.
tívne asté. Napriek mimoriadnej rýchlosti harmonického pohybu v
rozvedení Rachmaninov nespochybuje pevné tonálne základy dieIntermezzo. Adagio
la. S mohutnosou akordickej sadzby len v úvode kontrastuje takmer
baroková polyfónnos iastkového rozvedenia hlavnej myšlienky (t. Napriek názvu nejde o oddychovú hudbu. Mottom pomalej asti je
27–82) alebo výrazná linearita v hlavnej téme ronda. Výrazovo pretypicky ruská, melancholicky zádumivá melódia (Pr. 4). Adagio
vláda temná, pochmúrna vášnivos, z ktorej nás vykúpi oslujúca apoteóza nálového záveru. Osobitou
kapitolou sú premenlivos a mnohotvárnos klavírnej
faktúry, farebné bohatstvo zvuku, ktoré iastone
nadväzuje na Lisztove výboje a iastone už pripravuje pôdu pre impresionizmus.
Vedajšia myšlienka je zaujímavo riešená. Poujeme
dve podoby toho istého melického modelu, ktoré sú
tak diametrálne odlišné, že ich môžeme považova aj
Príklad . 4 – 2. as – téma
za samostatné témy: decentne-hravú vedajšiu myšlienku . 1 a širokú, lyricky rozospievanú vedajšiu
myšlienku . 2 (Pr. 2 a 3).
predstavuje voné variané rozvinutie jediného motívu, zaokrúhlené
Rozvedenie je ažiskom prvej asti a zárove vekolepou gradáorchestrálnou predohrou a dohrou. Za zmienku stojí šokujúci atemaciou k jej expresívnemu vrcholu (t. 237–244). Gradácia pozostáva z tický vpád klavíra (t. 32) , kde sa poas štyroch taktov viacnásobne vytroch fáz a vsádza na skryté gestá v intervaloch hlavnej myšlienky. striedajú všetky tóny chromatickej stupnice! Pravda, podobné excesy
Komplikované sextolové gurácie a nervy drásajúce modulácie (a-c- ešte nepovažujeme za prípravu dvanástónovej hudby.
es-s-a-h-cis-es) druhej fázy (t. 205–220) predstavujú jedno z najAj pomalá as je nepokojná, rozorvaná a tonálne nestabilná: naúchvatnejších miest koncertu. Tretia fáza (t. 221–236) do extrému priek základnej tónine A dur resp. s mol (tonálne centrum s mol je
vystupuje intenzitu zvuku a výrazu; jej divoké, extatické cválanie z hadiska frekvencie takmer rovnoprávne A dur, aj vstup klavíra je vo
ústi do zúfalých úderov zmenšeného septakordu na pozadí trúbko- s mol) sa jej podstatný obsah odohráva v b mol a Des dur. Hoci tému
vých fanfár (zvolanie na posledný súd?). Po tomto otriasajúcom vy- sledujeme skôr v lyrických polohách, nie sú výnimkou ani vášnivé epivrcholení sme svedkami náhleho zlomu a bolestných vzlykov stúpajúzódy. Výrazovým vrcholom Adagia je umne vygradované maestoso (t.
cich malých sekúnd na pozadí rezignovaného striedania terciovo prí- 111–121) v Des dur, po ktorom nasleduje šteklivo trblietavé klavírne
buzných tonálnych centier poas dlhého upokojovania (t. 245–304).
scherzando (t. 126–185). Na jej pozadí zaznieva zvláštne zdržanlivá,
Ústredná, nesmierne obsiahla kadencia – nezabudnime, že menšie „nezáväzne pospevujúca“ variácia hlavnej myšlienky 1. asti v podaní
klarinetu v trojosminovom takte, ktorá plní zárove úlohu náladového
kontrastu.
Orchestrálna dohra posúva Adagio k dominante d mol a k ohurujúcej klavírnej spojke (t. 210–217) vo funkcii prípravy závereného ronda. Attacca subito – a už sme na zaiatku tretej asti...

Finale. Alla breve.

Príklad . 2 – 1. as – vedajšia myšlienka . 1

Záverená as je v duchu starých dobrých tradícií inštrumentálneho
koncertu rondom. Dvojtémová štruktúra s kontrastom iskrivej hlavnej a spevnej vedajšej myšlienky, oslnivo triumfujúcej v závere – to je
zase špecická tradícia ruského klavírneho koncertu od ajkovského
až po Skriabina. Tektonika tejto asti je pomerne bezproblémová, po17
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Príklad . 5 – 3. as – hlavná myšlienka

dobne ako aj jej tonálny priebeh, jej hudobná re je zase pre laickú
verejnos najprístupnejšia a klavírny part virtuózne najatraktívnejší. Základom je spomenutý protiklad hlavnej a vedajšej myšlienky.
Podobne ako v 1. asti, aj tu sa Rachmaninov „pohral“ s vedajšou
myšlienkou v zmysle tematického dualizmu – vedajšia myšlienka
má dve jasne rozdielne, v tomto prípade však nie radikálne odlišné
podoby. (Pr. 5 a 6)
V preexponovanom rozsahu prvej medzihry (scherzando) sa
skladate nechal príliš unies zvukovou predstavivosou klaviristu, hudba trochu stagnuje v rovnakej nálade jemne pitoreskných
figurácií, vychádzajúcich z vedajšej myšlienky 1. asti. Zlomovým

zrútení austrálskeho klaviristu Davida Helfgotta po predvedení
práve Rachmaninovovho Tretieho koncertu...
V recepnej a interpretanej histórii diela stojí na kúovom
mieste nahrávka samotného autora s Philadelphia Orchestra pod
taktovkou Eugena Ormandyho (1939–1940). I ke nemá zmysel
kopírova autorskú koncepciu (už len krkolomné tempá sú ažko
dosiahnutené), významové sféry skladby a a malý asový odstup
vzniku zatia nedovoujú kryštalizáciu diametrálne odlišných interpretaných prístupov. Napriek tomu, poda údajov slobodnej
internetovej encyklopédie Wikipedia, existuje 138 nahrávok tohto
koncertu! Spomeme len niektoré mená: Ashkenazy, Berezovskij,
Berman, Cliburn, Gavrilov, Gilels, Horowitz (až 6-krát), Kocsis,
Lang, Luganskij, Pletnev, Sgouros, Weissenberg... Najviac na
ma zapôsobila strhujúca live nahrávka koncertu s Marthou
Argerichovou a Berlínskym rozhlasovým symfonickým orchestrom pod taktovkou Riccarda Chaillyho (1982).
Rachmaninovov Tretí klavírny koncert d mol op. 30 je jednoducho vedielo, ktoré bude neustále inšpirova, vábi a fascinova klaviristov i poslucháov. Je to zárove uzavretý monument v dejinách
hudby, ktorý ich vývoj podstatne neovplyvnil, ku ktorému sa však
vane vraciame.

Tip HŽ
Umenie 07, as o hudbe, prinesie informácie o letnom cykle koncertov Hudba a zvuk spájajúcom výtvarné a hudobné umenie a o projekte
Kvintový dvojkoncert, na ktorom odznelo vyše 40 klavírnych skladieb
súasných slovenských autorov, televízny štáb navštívi šiesty koncert
z cyklu Kantáty J. S. Bacha so Solamente naturali a zaspomíname si na
slovenského skladatea Jozefa Grešáka.
Vysiela STV2 v sobotu 27. 10. o 21.00 hod.
a v utorok 30. 10. o 14.40 hod.

Príklad . 6 – 4.as - vedajšia myšlienka

momentom je pripomenutie hlavnej i vedajšej myšlienky 1. asti (t.
201–218), a tým dovšenie tematickej integrácie skladby.
Posledných sedemdesiat taktov koncertu je miestom dôstojného, monumentálneho, katarktického vyvrcholenia v hymnicky sa
vznášajúcich zvukových orgiách. Rachmaninov do toho pridal aj
niekoko tempových a metrických zmien, aby v šialenej rýchlosti
pripravil pôdu pre zaslúžený aplauz chromaticky klesajúcimi oktávami...

Život diela
Rachmaninovov Tretí klavírny koncert zaznel prvýkrát 28. 11.
1909 v New Yorku. Za klavírom sedel autor a tamojší symfonický orchester dirigoval Walter Damrosch. (Skladba nebola ahká
ani pre samotného Rachmaninova, ktorý ho poas cesty cviil na
nemej klaviatúre.) Už 16. 1. 1910 sa v Carnegie Hall konalo alšie predvedenie – za dirigentským pultom stál Gustav Mahler.
Ohlasy kritiky neboli jednotné, mnohí koncert kritizovali za
prehnaný rozsah. Naopak dnes nie sú zriedkavé názory, poda
ktorých ide o autorovo najvydarenejšie dielo. Skladba sa stala
ešte populárnejšou prostredníctvom filmu Žiara (1996) režiséra
Scotta Hicksa. Základom filmu je pravdivý príbeh o nervovom
18
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Ladislav Kupkovi: Mäso kríža
Uzatvorený problém alebo aktuálny fenomén (impresia z impresie)
Mária GLOCKOVÁ
Inšpirácia

Dielo sa v dobe svojho vzniku (1961/1962) okamžite
stretlo s extrémne diferencovanými reakciami, ktoré
pochádzali z dvoch zdanlivo „nezmierite>ných“ táborov.
Tí „obdivujúci“ nikdy nezostúpili z piedestálu privilegovanosti zástancov Novej hudby, tí „odsudzujúci“ neprekroili limity, vyplývajúce z tradície, dobovej estetickej a ideologickej orientácie. No v istých kultúrno-spoloenských, neskôr i politických konšteláciách 60. rokov
recepcia diela dokázala ovplyvni@ dovtedajšie hodnoto-

Mäso kríža je Kupkoviova hudobná impresia vytvorená na základe obrazu jeho umeleckého takmer rovesníka, významného
eského maliara Mikuláša Medka (1926—1974). Ak vlna ociálnej nevraživosti sprevádzala autora poas jeho nejednoduchého
života, pretrvala ešte dlho aj po jeho predasnej smrti. Medek
bol a aj stále je v eskej kultúre pojmom. Patril do nekonformnej
maliarskej a umeleckej pražskej society, ktorá sa prezentovala
surrealistickou skúsenosou, senzualizmom, imaginatívnosou a
mysticizmom. Jeho štrukturálne a spirituálne založená tvorba bola poznamenaná povojnovým existencializmom a mala pre eské umenie 60.
rokov inicianý význam. Obrazy Mikuláša Medka sa nachádzajú nielen v
zbierkach Národnej galérie, ale aj v Museum of Modern Art v Sydney, v
New Yorku i v súkromných zbierkach. Kolekcia Krížov vznikla v 60. rokoch. Takmer vždy je leitmotívom kríž, presnejšie as kríža z uritého
uhla pohadu. Tušíme, že ide s najväšou pravdepodobnosou o byzantský
typ kríža s purpurovým farebným spracovaním. Medek bol vo svojej dobe
enfant terrible nielen výtvarného umenia (vi Medek, M.: Texty. Praha:
Torst, 1995). Búrlivák a enfant terrible hudobnej scény Ladislav Kupkovi
poznal jeho tvorbu a stal sa šastným vlastníkom aj niektorých jeho obrazov, aj ke práve Mäso kríža v skladateovej zbierke chýba.

Paradoxy
Aké je Kupkoviove Mäso kríža? Pokúsim sa o impresiu impresie. V dobe
svojho vzniku (1961/1962) nespochybnitene šokujúce, v dovtedajšom
slovenskom hudobnom živote odvážne vyboujúce, dnes už síce v histórii slovenskej hudby etablované, no nemyslím si, že všeobecne známe.
Medkov obraz, na rozdiel od Kupkoviovej hudby, nepatrí medzi šokujúce diela. Preo teda skladate použil zdanlivo neadekvátny hudobný
jazyk? Napadá mi paralela s Igorom Stravinským, ke v byzantínskom
San Marcu v Benátkach šokoval hudobný svet dielom Canticum sacrum.
Svetoznámemu skladateovi, ktorý sa už nachádzal v jeseni života, mohlo
by kontroverzné prijatie diela po všetkých umeleckých peripetiách ahostajné. Kupkovi však stál v ase skomponovania Mäsa kríža na štartovacej iare svojho umeleckého života a percepcia i diskusie okolo diela
mohli pre neho znamena bu inšpiratívny posun alebo predpoklad i
dôvod vzniku (aj) umeleckej deprivácie – s trvalými následkami a poškodením autora i kultúrneho prostredia.

Via crucis
Ladislav Kupkovi [foto: archív L. Kupkovia]

vé kánony. V ase prichádzajúceho mrazu z Krem>a sa z
Mäsa kríža stal oskoro opä@ nežiaduci umelecký artefakt, ktorý bol navyše vnímaný aj ako preš>ap v oblasti
národnej hudby a snaha o prienik do dovtedy trpených
a potom zakázaných západných spoloenských štruktúr.
Zo skladby sa napriek tomu rýchlo stala ikona, kultový
opus ba až mýtus slovenskej hudby.
20

Kúom k dekódovaniu Kupkoviovho diela je symbol kríža. Práve kríž
(a to nielen symbolicky) rozdeoval poas minulého režimu socialistický
systém na dva antagonistické a nezmieritené svety. Náboženská sloboda,
ktorá sa v teritóriu „ostbloku“ ociálne deklarovala, existovala len v zdeformovanej podobe. Akýkovek odklon od ociálnej ideológie znamenal
prakticky vystavenie vstupenky do sveta menejcennosti. Azda aj preto
Medkova nekompletnos kríža, azda aj preto Kupkoviov provokatívny
výber hudobných prostriedkov. Kríž – na jednej strane ako symbol utrpenia, potupy, degradácie loveka, ale aj ako symbol vykúpenia, memento
smrti a denitívny koniec. Alebo kríž ako symbol nekoniacej kalvárie,
pádov i nových zdvihov, nádeje a koneného víazstva? Komplex znakov
a symbolov možno dopa aj alej. V každom prípade analýza symbolov
predstavuje cestu k pochopeniu hudobnej štruktúry diela.
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Ne(z)viazaná partitúra
Primárnym šokom bol v ase vzniku skladby urite vizuálny kontakt s atypickou partitúrou, ktorá sa hne na prvý pohad vymyká väzbou aj spracovaním jednotlivých listov (strán) obvyklej partitúre. Nie je „zviazaná“, je
„voná“. Z ponúkaných synonymických termínov (gracká hudba, hudobná graka, gracká notácia, vizuálna notácia at.) by možno obstál termín
voné gracké listy hudby alebo hudobné gracké listy. Jednotlivé listy ne(z)
viazanej hudby evokujú paralelu s výtvarnými grackými listami, priom
každý jeden môže kedykovek zmeni hudobnú doménu a transformova sa
na autonómny výtvarný gracký artefakt. Avšak v tej chvíli sa stráca nielen
príslušnos k hudobnému umeniu, ale uniká aj nevyhnutný hudobný informaný kontext. List partitúry je autonómny len dovtedy, pokia hudobník neuchopí jeho interpretaný potenciál, ako záznam informácií o „novej hudbe“.
Hudobné gracké listy sú v princípe
kombináciou starej klasickej notácie so
sporadickými vyboeniami do nekonvenných kódov na alšie dešifrovanie.
Autor sám prikladá manuál na prebale
obalu. Napriek tomu, že sa opiera o nástrojové zoskupenia rytmických bicích
nástrojov, autor v diele takmer úplne
rezignoval na tradiný metrorytmický
údaj. Polyrytmia je diagnostikovatená
prostredníctvom klasického taktu, v
rámci ktorého sa prelínajú rytmické
nepravidelnosti (trioly, kvintoly, duoly).
V momente narastania expresívnosti
rytmický parameter fúzuje do grafémy
neotvaru, ktorú determinuje iba asový
a dynamický, prípadne agogický údaj.
Jediným sprievodným obmedzujúcim
imperatívom je parameter asu, vyjadrený íselnými hodnotami trvania
jednotlivých úsekov partitúry. Nové
optické grafémy, pripomínajúce geometrické obrazce, determinujú najmä
oblas dynamiky. Neoznaky koexistujú
Mäso kríža (ukážka partitúry)
s klasickými písmenovými symbolmi
dynamického priebehu. Dokladom bizarnosti autorovho záznamu sú abstraktné obrazce, pripomínajúce bonmot
z histórie, že „písmo je síce krásne, nie je však isté, aké noty sú tam zapísané“ .
Reliktom klasickej notácie zostáva iba part sólového nástroja – pozauny. Mäso kríža je zárove aj zaujímavým minikompendiom vtedajších základných notaných štruktúr „západnej hudby“ 20. storoia, s kvartetom
najfrekventovanejších notácií: hudobná graka, pokynová notácia, presná
notácia aj približná (rámcová) notácia. Búrlivák Kupkovi bol absolútne „in“
v súznení s celosvetovými trendmi a vývojom v hudbe 20. storoia. Naozaj
mu nemožno ni vytknú! Pokus o hadanie (akýchsi) formových princípov
by mohol zaa použitím zovšeobecujúcich písmenových znakov trojdielnej
formy a-B-a. Omyl! Každá „klasická“ analýza diela je latentným pokusom o
profesionálnu samovraždu. Forma je totiž nedenovatená, dielo je zadenované podtitulom impresia. Napriek tomu má inicianú aj epilógovú fázu.
Ostatné asové presuny intraopus sú riadené systémom už uvedených znakov, grafém, nôt a asovaných úsekov v rozpätí 48 strán.

(Pozn.: Možno niektorí zažili v rámci festivalu Melos-Étos aj zážitok z vizuálu tejto interpretanej rytmickej show.) Epilógová fáza zaína zvukom kostolného zvona – miestami predvekonone „zaviazaného“ v štruktúre diela
hudobného symbolu pôstu. Ak by sme vynechali z názvu skladby brutálne
znejúce „mäso“, spokojne by sme všetky hudobné aj nehudobné zvuky mohli
identikova v rovine kresansko–pohanských symbolov. S pridaním expresivity slova „mäso“ vyznieva symbolika kríža radikálne oportunisticky
voi krížu samotnému. Akoby ho degradovala iba na prapôvodné (drevené)
monštrum, na ktorom je kdesi mimo zorného poa (ale v periférnom pocite
videnia urite existuje!) možno ani nie „ktosi“, ale iba mäso. Možno „kohosi“. V koncepcii mojej impresie z impresie je možno vhodné práve na tomto
mieste spomenú paralelu s kontroverzným lmom Mela Gibsona o posledných hodinách utrpenia loveka – Krista. Aj tí, ktorí Gibsonovo dielo prijali s
nadšením, v princípe odmietli záverené scény lmu a oznaili ich za „krvavé

franforce mäsa z kríža, majúce kedysi podobu loveka“. Vo svojej surrealistickej vízii Medek akoby anticipoval názvoslovím obrazu lmovú verziu kríža
a Kupkovi následne šokoval hudbou. Medkov obraz má však zrozumitený
kód, lm nedekódovanú starú aramejinu. A možno práve hudobný obraz
Ladislava Kupkovia bol v ase vzniku „onou“ aramejinou, ktorej takmer
nikto nerozumel i nechcel rozumie...
P. S. A o ke je to všetko úplne inak. o ke si obaja aktéri vlastnou optikou
urobili nezvyajný úškrn a grimasu do budúcnosti. Napokon jeden z nich to
nepriamo vo svojej knihe priznal: „erný humor je reakce na smrtící pitomost
a na mírumilovnou debilitu optimizmu.“
Príspevok zaznel na medzinárodných seminároch Tadeáša Salvu, Lúky 2006

Paralely
Inicianá fáza: na zaiatku zaznieva kostolný zvon. V nasledujúcej priebehovej fáze sa poas 15 minút odvíja v neustálych zmenách vlastné „divadlo“ hry
hráov, ako aj hra hráov s tónmi, intenzitami, zvukmi, hlukmi, kovovým
zvukom sólovej pozauny aj pekelným dunením tympanov. Inštrumentárium
tvoria nástroje, späté s prahistóriou hudby – teda bicie nástroje laditené aj
neladitené. V grake autora tvoria súas úvodného manuálu partitúry.
Svojím „naivistickým“ kresliarskym stvárnením – detskosou a istotou
iar a vlnoviek – asociujú aj návrat k princípu jednoduchosti. Toto všetko je
však iba predpríprava samotného výsledného zvukového tvaru Mäsa kríža.

Jeden z Medkových Krížov
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Hlavný usporiadateľ

Člen Európskej
asociácie festivalov

43. roník 23. 11. – 7. 12. 2007

Piatok 23. 11.
Moyzesova sieň
Medzinárodná tribúna mladých interpretov

Streda 28. 11.
17.00

20.00

19.30

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slávnostné otvorenie 43. ročníka BHS
Slovenská filharmónia
dirigent: Alexander Rahbari
sólista: Alban Gerhardt, violončelo

19.30

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Klavírne duo

Isabelle a Florence Lafitte

19.30

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Piesňový recitál
Gabriela Beňačková, soprán
Marián Lapšanský, klavír
G. Caccini, G. F. Händel, Ch. W. Gluck,
F. Schubert, R. Schumann, A. Dvořák,
M. Schneider-Trnavský

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Medzinárodná tribúna mladých interpretov
New Talent 2007 – Cena Nadácie SPP – finále
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
dirigent: Alpaslan Ertüngealp
koncert troch finalistov súťaže (v 1. časti)
Z. Kodály: Tance z Galanty

21.00

Sobota 1.12.
17.00

19.30

Malá sála Slovenskej filharmónie
Slovenský komorný orchester B. Warchala
umelecký vedúci: Ewald Danel
sólista: Koryun Asatryan, saxofón
M. Novák: Jesenné rondino
premiéra
A. Glazunov:
Koncert pre saxofón a orch. Es dur op. 109
P. Iturralde:
Pequeña Czarda pre saxofón a sláčiky
J. Sibelius: Romanca C dur op. 42
Suita pre husle a sláčiky op.117
E. H. Grieg: Z Holbergovych čias, suita op. 40
Dve nórske melódie op. 63
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Večer klavírnych fantázií
Rem Urasin
L. van Beethoven, J. Brahms, F. Schubert,
F. Chopin, A. Skriabin, F. Liszt
Generálny partner

Hlavný partner

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Orchestre de Chambre de Toulouse
umelecký vedúci:
Gilles Colliard, husle
sólista: Staffan Martensson, klarinet
E. Suchoň:
Serenáda pre sláčikový orch. op. 5 ESD 50 b
D. Šostakovič:
Symfónia pre sláčikový orch. op. 118a
L.-E. Larsson: Concertino pre klarinet
a sláčiky op. 45 č. 3
slov. premiéra
B. Bartók:
Divertimento pre sláčikový orch. Sz 113
G. Colliard: Fusion
slov. premiéra
19.30

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Symfonický orchester Danubia
Slovenský filharmonický zbor
dirigent: Tamás Gál
zbormajsterka: Blanka Juhaňáková
sólisti: Henrietta Lednárová, soprán
Eva Garajová, mezzosoprán
Ľudovít Ludha, tenor
Vladimír Chmelo, barytón
F. Liszt: Missa solennis
Slávnostná omša k vysväteniu baziliky
v Ostrihome Searle 9

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Zborový koncert „Hommage à Hrušovský“
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Spevácky zbor umeleckého súboru Lúčnica
Bratislavský chlapčenský zbor
zbormajster, dirigent: Ladislav Holásek
zbormajsterky:
Elena Matušová, Magdaléna Rovňáková
sólisti: Božena Ferancová, soprán
Tomáš Juhás, tenor, Martin Malachovský, bas
spoluúčinkujú: Katarína Turnerová, harfa
Jozef Podhoranský, violončelo
Vojtech Kovács, kontrabas
Peter Mikula, organ
I. Hrušovský: výber zo zborovej tvorby
C. Franck: Omša A dur op.12 FWV 61
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Trio Boris Berezovskij, klavír
Dmitrij Machtin, husle
Alexander Kniazev, violončelo
F. Mendelssohn-Bartholdy:
Klavírne trio č. 2 c mol op. 66
D. Šostakovič: Klavírne trio č. 2 e mol op. 67
P. I. Čajkovskij: Klavírne trio a mol
„A la mémoire d’un grand artiste“ op. 50

17.00

Malá sála Slovenskej filharmónie
Bratislavské dychové okteto
umelecký vedúci: Ján Budzák
J. Družecký, I. Bázlik, L. Kupkovič,
J. N. Hummel

19.30

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

SWR Sinfonieorchester
Baden-Baden und Freiburg
dirigent: Heinrich Schiff
sólista: Gidon Kremer, husle
S. Gubajdulina: Offertorium
- Koncert pre husle a orchester
G. Mahler: Symfónia č.1 D dur „Titan“

Štvrtok 6. 12.
17.00

Il Fondamento

19.30

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Orchestre Philharmonique de Monte Carlo
dirigent: Emmanuel Krivine
sólista: Nikolaj Lugansky, klavír
H. Berlioz:
Korzár (Le Corsaire) predohra op. 21
S. Prokofiev:
Koncert pre klavír a orch. č. 2 g mol op. 16
N. Rimskij-Korsakov:
Šeherezáda, symfonická suita op.35

19.30

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Wiener Symphoniker

Piatok 7. 12.
Záverečný koncert 43. ročníka BHS
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
dirigent: Peter Feranec

Utorok 4. 12.
17.00

Moyzesova sieň

Štátny komorný orchester Žilina
dirigent: Martin Majkút
sólista: Andrew Brownell, klavír

zbormajster: Jaroslav Brych
sólisti: Juraj Čižmarovič, husle
Martina Masaryková, soprán
Otokar Klein, tenor
Gustáv Beláček, barytón
J. Brahms: Tragická predohra op. 81
I. Zeljenka: Koncert pre husle a orch. č. 3
premiéra
Ch. Gounod: Messe solennelle de Sainte Cécile

L. Burlas: Planctus
J. N. Hummel:
Koncert pre klavír a orchester a mol op. 85
J. Kolkovič: Arboretum I
premiéra diela na objednávku Fest. výboru BHS

19.30

Koncertná sieň Klarisky
umelecký vedúci: Paul Dombrecht
G. Ph. Telemann:
Vianočné a adventné kantáty

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
dirigent: Fabio Luisi
sólistka: Sandra Trattnigg, soprán
G. Ligeti: Lontano
R. Strauss:
Štyri posledné piesne pre soprán a orch. AV 150
R. Schumann:
Symfónia č. 3 Es dur „Rýnska“ op. 97

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

dirigent a zbormajster: Tonči Bilič
umelecký vedúci: Peter Zajíček, husle
A. Vivaldi: Gloria in D RV 589
F. Durante: Magnificat B dur
M. A. Charpentier: Te Deum H 146
Malá sála Slovenskej filharmónie
„Opera meets Jazz“
účinkujú: Heinrich von Kalnein,
altový a sopránový saxofón, flauta
Danilo Memoli, klavír, Karl Sayer, kontrabas
Dodo Šošoka, bicie nástroje

Streda 5. 12.

Pondelok 3.12.
19.30

Musica aeterna
Komorný zbor
Chorvátskeho rozhlasu a televízie

Utorok 27.11.
17.00

Český národný symfonický orchester
dirigent: Libor Pešek

Piatok 30. 11.
19.30

Pondelok 26. 11.
20.00

19.30

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

sólisti: Christopher Brubeck, basový trombón
Jan Hasenöhrl, trúbka
Ch. Brubeck: Konvergencie svet. premiéra
Koncert pre trúbku, trombón a orchester
„From the Blues to Beyond“
G. Gershwin:
Girl Crazy, predohra k muzikálu
L. Bernstein:
Symfonické tance z West Side Story

Nedeľa 25. 11.

F. Schubert: Fantázia f mol op. 103 D 940
N. Rimskij-Korsakov:
Šeherezáda, obrazy č. 1 a č. 2 pre dva klavíry
M. Moszkowski: Tri španielske tance op. 65
P. Grainger:
Fantázia na Gershwinovu operu Porgy a Bess

Štátna filharmónia Košice
dirigent: Leoš Svárovský
sólista: Pavel Šporcl, husle

Štvrtok 29.11.

J. L. Bella: Koncertná skladba v uhor. štýle
E. Elgar:
Koncert pre violončelo a orch. e mol op. 85
D. Šostakovič: Symfónia č. 10 e mol op. 93

16.00

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

J. Grešák: Améby
R. Strauss:
Koncert pre husle a orchester d mol op. 8
P. I. Čajkovskij:
Symfónia č. 2 c mol „Maloruská“ op. 17

Sobota 24. 11.
19.30

16.00

komorný súbor mesta Modry
spoluúčinkujú:
Peter Zwiebel, viola Július Šoška, viola
J. L. Bella: Sláčikové kvinteto d mol
L. Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3
„In memoriam D. Šostakovič“
A. Dvořák: Sláčik. kvinteto č. 3 Es dur op. 97

komorné koncerty/semifinále súťaže

Aljaž Beguš, klarinet / Slovinsko
Tine Thing Helseth, trúbka / Nórsko
Jana Vonášková–Nováková, husle / ČR
Fanny Clamagirand, husle / Francúzsko
Anna Maria Staskiewicz, husle / Poľsko
Ladislav Fančovič, klavír / SR
Tomáš Jamník, violončelo / ČR
Toke Møldrup, violončelo / Dánsko

„Bella v Moyzeske“

Moyzesovo kvarteto

New Talent 2007 – Cena Nadácie SPP

17.00

Moyzesova sieň

Nedeľa 2. 12.

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Operný recitál
Miroslav Dvorský, tenor
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
dirigent: Oliver Dohnányi
hosť: Adriana Kučerová, soprán
árie a duetá z opier F. Cileu, G. Donizettiho,
G. Verdiho, G. Pucciniho a ďalších

Predpredaj vstupeniek:
v Slovenskej filharmónii v budove Reduty: Palackého 2
od 1. 10. 2007: po – pi 13.00 – 19.00 h, streda 8.00 – 13.00 h
od 15. 10. 2007: po – pi 13.00 – 19.00 h, streda 8.00 – 19.00 h
počas BHS v sobotu a v nedeľu hodinu pred koncertom
Tel.: +421 2 59 20 82 92 e-mail: bhsfest@nextra.sk
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

BHS v Slovenskom národnom divadle
Štúdio v Novej budove SND
Historická budova SND
Nová budova SND
Historická budova SND
Nová budova SND
Historická budova SND
Nová budova SND

Sobota 24. 11.
Sobota 24. 11.
Pondelok 26. 11.
Utorok 27. 11.
Streda 28. 11.
Štvrtok 29. 11.
Piatok 30. 11.
Sobota 1. 12.
Pondelok 3. 12.
Utorok 4. 12.
Štvrtok 6. 12.
Piatok 7. 12.

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

M. Burlas
G. Verdi
M. Radačovský
G. Donizetti
G. Puccini
P. I. Čajkovskij
G. Donizetti
G. Donizetti
P. Mascagni
R. Leoncavallo
M. Burlas
M. Radačovský
P. I. Čajkovskij
M. Burlas
G. Puccini

Kóma
Nabucco
Warhol, balet
Nápoj lásky
Bohéma
Labutie jazero, balet
Lucrezia Borgia
Lucrezia Borgia
Sedliacka česť
Komedianti
Kóma
Warhol, balet
Labutie jazero, balet
Kóma
Madama Butterfly

viac informácií: www.snd.sk
BHS na Novej scéne

Spoluusporiadatelia a mediálni partreri:

Nedeľa 2. 12.

19.00 Galavečer Gejzu Dusíka
Mediálni partreri:

premiéra

premiéra
premiéra
(v Štúdiu)
(v Štúdiu)
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Jozef Kopelman:

[foto: A. Šuba]

Ruská škola,
to sú najmä výsledky...
Je pedagógom s ideálnym pozadím úspešného interpreta a v našom priestore aj nosite>om myšlienok
tzv. ruskej školy. Presadzuje komplexnos@ hudobného vzdelania a vyniká analytickým poh>adom.
Tvrdí, že ui@ sa môže naui@ každý, kto naozaj chce...
Pripravila Andrea SERE1INOVÁ
Preo uíte?
Z nevyhnutnosti i z povinnosti. Zaal som ui
ešte v roku 1983, popri aktívnej kariére huslistu
– lena SKO, no o dva roky ma zdravotné problémy prinútili nástroj úplne „zloži“. Uenie ma
od zaiatku nesmierne bavilo – mojím prvým
žiakom na VŠMU bol Juraj ižmarovi a ja
som bol presvedený, že všetci žiaci sú rovnako
nadaní a že teda všetkých dovediem k takýmto
métam... To sa – samozrejme – nesplnilo. Ale
som presvedený o tom, že každý môj žiak je ako
huslista do života vemi dobre vybavený, väšina
z nich pôsobí v zahranií.
Pocit, že žiakom predávam nieo z majstrovstva, ktoré som kedysi mal, je nesmierne uspokojujúci. Nehovoriac o tom, ke dokážu viac
a na mnohé prídu aj sami, bez mojej pomoci.
Mám zatia málo skúseností s malými demi,
v zaiatkoch som s nimi nepracoval. V posledných rokoch sa situácia zmenila – kto si žiaka
na konzervatórium sám nepripraví, prakticky
ho nemá...
Dnes zaína ma uenie aj pre mnohých špikových huslistov novú príažlivos – stáva sa istou
formou uspokojujúceho relaxu, odreagovania sa
uprostred mimoriadne vyerpávajúceho kalendára koncertných vystúpení a nahrávok po celom
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svete. Vengerov, Repin, Rachlin, Julia Fischer –
všetci uia, mnohí napriek mladému veku...
Spomínali ste deti – uíte Karola Daniša, ktorého vqaka mimoriadnemu talentu i výsledkom teraz
mnohí porovnávajú s Daliborom Karvayom...
Malého Karola Daniša som poul prvý raz, ke
mal 4 roky. Dlho sa mu vemi úspešne venovali
manželia Gyöpösovci – najprv Monika, neskôr
Štefan. Urobil pod ich vedením obrovskú prácu. Stretával som ho priebežne aj na kurzoch
Musica arvenzis – minulý rok ma rodiia požiadali, aby som s ním zaal pracova. Bol som
vemi poctený. Zmena pedagóga je citlivou záležitosou, no aj mnohí moji žiaci odchádzajú k
iným pedagógom a ja to podporujem. V istom
okamihu môže by pre nich dôležitý iný názor.
Napokon, žiaci tu nie sú kvôli nám, naopak –
my, pedagógovia, sme tu pre nich.
Ako vyzerá „zloženie“ vašej osobnej metodiky?
Aký pomer v nej tvoria informácie, ktoré ste sám
získali od svojich pedagógov v porovnaní s vašimi
vlastnými interpretanými skúsenos@ami a naštudovanou teóriou?
Mal som skvelých uiteov. Bol som prvým absolventom Oistrachovej žiaky Ogy

Parchomenko, ktorá bola mimoriadnou huslistkou i pedagogikou. Vea som erpal zo
skúseností zo štúdia u nej, a to v pozitívnom i
negatívnom zmysle – napriek tomu, že to bola
vynikajúca uiteka, po rokoch som mnohé
prvky vyhodnotil ako nevhodné príklady prístupu k študentom. Zažil som hodiny u Davida
Oistracha, jeho asistenta Petra Bondarenka, u
Jurija Jankelevia... Aj moje interpretané skúsenosti sú, samozrejme, významným zdrojom
informácií pri uení. Vea som naerpal, aj ke
som uil v Budapešti – maarská škola má obrovskú tradíciu. Dlho odmietala akékovek vonkajšie impulzy, no v 60. rokoch sa predsa len trochu otvorila práve ruským vplyvom vaka huslistovi a pedagógovi Semenovi Snitkovskému.
Metodiky sú však vždy súhrnom subjektívnych názorov, vychádzajúcich zo skúseností
úspešných pedagógov. Nedajú sa teda použi
ako pravidlo. Vychádzam z nich, oboznámim sa
s nimi, no vždy ich analyzujem z vlastného pohadu a konfrontujem s konkrétnou, individuálnou situáciou v pedagogickom procese.
Na to však treba ma@ odvahu – nesledova@ mechanicky naítané pravidlá a vyda@ sa vlastnou cestou.
Automaticky sa tu núka predstava vzdelaného peda10 2007
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góga, osobnosti s vlastným názorom. S takými by
sa mali stretáva@ najmä zaínajúci hudobníci, teda
deti v komunikácii s uite>mi „prvého kontaktu“...
Na Slovensku chýba práve na úrovni pedagógov základných umeleckých škôl poznanie
všetkých relevantných svetových metodík 20.
storoia a sledovanie aktuálnych trendov. Ke
som sa v 70. rokoch presahoval na Slovensko,
predmetom obdivu tu bola tzv. sovietska škola,
resp. jej „produkty“. Málokto však poznal metodiku, prístup sovietskych pedagógov a nikto
ju neuplatoval. Uctievalo sa teda nieo, o
nikto nepoznal... V oblasti husovej metodiky
sme vôbec zaostalou krajinou – do dnešného
da je jedinou vydanou slovenskou husovou
metodikou publikácia Viliama Koínka.
Takzvaná sovietska, resp. ruská škola sa naozaj stala obdivovaným prístupom, ku ktorému
vzhliadali generácie uite>ov, odchovaných eskou
metodikou Otakara Ševíka. V posledných rokoch však zaznieva názor – najmä cez vyjadrenia
mnohých úspešných pedagógov z krajín bývalého
Sovietskeho zväzu, ktorí sa po otvorení hraníc
usadili na západoeurópskych konzervatóriách a
vysokých školách –, že ruská škola je mýtus. Nie
je to vraj žiaden ucelený pedagogický, metodický
systém. Sám ste odchovancom tejto školy...
O mnohom hovorí už fakt, že „ruskú“ husovú
školu založil významný pedagóg a huslista ma-

Bolo to individuálne, aj ke vyrovnanejšie výsledky mali urite desaroenky. Uilištia prijímali žiakov na rôznej úrovni, s rôznou prípravou z hudobných škôl – napokon, tak ako
to poznáme aj na Slovensku. Pedagógovia na
desaroných školách pracovali systematicky
so žiakmi od detského veku a na konci štúdia
z nich mnohí boli už víazmi medzinárodných
súaží. Samozrejme, to nebolo to hlavné, išlo
predovšetkým o kvalitné hudobné vzdelanie.
To je inštitucionálna báza ruského systému,
skúsme sa dosta@ bližšie k metodickým otázkam...
Zaiatky sú asi všade také isté. Malé diea nezaujíma, ako drža sláik, zaujíma ho, kedy
už zane nieo hra... V tomto štádiu je teda
najdôležitejšie vzbudi a udrža záujem. Ale,
takzvaná ruská škola má urite svoje špeci ká
v metodickej oblasti. Jej významným bodom je
realizácia a precviovanie technických prvkov
nielen „technicky“ (nacviovanie motoriky),
ale aj výrazovo, teda v rôznych dynamických,
tempových i prednesových situáciách.
Stupnice i výmeny polôh nie sú teda izolovaným technickým problémom...
Nie, v ruskom pohade nie je ni izolované.
Stupnicami precviujeme nielen pohyblivos
avej ruky, ale aj alšie parametre – intonáciu,

astou chybou uiteov je oakávanie rýchleho
výsledku bez spomínanej komplexnej prípravy.
Mala som možnos@ by@ na nieko>kých vašich hodinách a fascinovala ma vaša, pod>a mAa, výnimoná
schopnos@ okamžite analyzova@ problém a nájs@ jeho
riešenie. Do akej miery je to dar, alebo naopak – nauená zrunos@?
Dar je ma rád to, o robíte, ostatné sa dá naui.
Ja som sa nauil analyzova to, o poujem, vaka
vlastnej interpretanej praxi, je to výsledok mojej
práce na pódiu. Netvrdím však, že každý pedagóg
musí by aktívnym huslistov, resp. ma za sebou
umeleckú kariéru. Vea sa dá naui aj štúdiom a
analýzou nahrávok vekých interpretov. Vôbec,
porovnávanie a verbalizovanie výkonov iných je
nielen vemi dôležitým nástrojom komunikácie
pedagóga a žiaka, ale rozvíja aj hudobnú inteligenciu. Vy však máte na mysli asi detailné analyzovanie konkrétnych technických problémov
žiaka. Na to treba kvalitnú teoretickú prípravu,
no zárove „na vlastnej koži“ ma zažité a vyskúšané fungovanie jej princípov.
Môže by@ každý pedagógom? Hovorí sa, že niektorí
úspešní interpreti nie sú dobrými pedagógmi, pretože
sa k svojím interpretaným „zrunostiam“ dopracovali vqaka mimoriadnym danostiam a intuitívne, a tak
to, o vedia, nedokážu analyzova@ a preda@ qalej...
Ak vynikajúci, vzdelaný interpret nie je úspešný
v pedagogickej práci, môže to by jedine preto,

V oblasti husovej metodiky sme zaostalou krajinou – do dnešného da je jedinou vydanou slovenskou
husovou metodikou publikácia Viliama Koínka.
arského pôvodu Leopold Auer... Ruskej škole
dali meno jej výsledky – množstvo vynikajúcich ruských huslistov, z ktorých dnes mnohí
pôsobia po celom svete ako pedagógovia. Ale
nebudem sa vyhýba pokusu de nova ruský
prístup k výuke hudby. Charakterizuje ho v
prvom rade mimoriadny dôraz na všeobecné
hudobné vzdelanie už v detskom veku – na hudobnú teóriu, intonáciu, spev, povinný klavír...
Pracova sa zaína asto už s 5-ronými demi,
rozvíja sa ich „hudobná kultúra“ – vzdelávací
systém charaktizuje komplexnos hudobného
vzdelania a pohadu na osobnos žiaka. Urite
významnú úlohu zohral aj fakt, že celé desaroia mal tento systém v Sovietskom zväze štátnu garanciu a kontrolu v podobe ustálených
inštitúcií: 7-roné školy ako ekvivalent našich
ZUŠ, stredné školy – 4-roné hudobné uilištia (naše konzervatóriá) a konzervatóriá (u nás
vysoké školy múzického typu). V 50. rokoch
vznikli špeciálne, výberové „desaroenky“,
ktoré poskytovali od detského veku okrem všeobecného vzdelania aj hudobné vzdelanie na
najvyššej úrovni, zav šené maturitou. Poda
potreby poskytovali študentom aj internátne
bývanie – týchto škôl totiž nebolo vea, boli len
vo vekých centrách, a logicky tak mali aj žiakov z priahlých miest a oblastí.
Ktoré školy mali lepšie výsledky – uilištia v podobe
našich konzervatórií alebo špeciálne desa@roné školy?

kvalitu tónu, prácu so sláikom... A nesmieme
zabúda ani na komplexnos vzdelania. Žiaka,
ktorý príde na konzervatórium bez dostatoného základného hudobného a technického vzdelania, musíme vies k alšiemu rozvoju. Dôležitá
je aj spolupráca rodiov.

že nemá dostatoné teoretické poznatky z tejto
oblasti. Som však presvedený, že sa k výsledkom
môže dopracova aj bez nich, práve vaka tomu,
že je výborným interpretom – ak zane sám seba
analyzova. Analyzovanie je vemi dôležitou rtou pedagóga-hudobníka.

Urite tým ale nemyslíte len prítomnos@ rodia pri
príprave na hodiny...
Vôbec nie, dôležitý je celkový prístup rodiov,
podpora v rodine, atmosféra, naklonená štúdiu
hudby. Zaiatky bývajú pre malé diea asto nároné, návyk na pravidelnú prípravu príde asi v 9
rokoch. o sa týka cvienia – ak ide o prípravu do
školy, nezaujíma nás, koko deom trvalo vypracovanie domácich úloh. Podstatný je výsledok.
To isté platí aj pre prípravu do hudobných škôl.

Na záver trochu provokatívna otázka: vychovávate
zo svojich študentov sólistov?
Na to je naozaj ažké odpoveda. Interpret sa prejavuje na pódiu, to je prirodzené. Príležitostí je
však dnes u nás vemi málo. Snažím sa „vyškoli“
žiakov na tej najvyššej úrovni, ale – aj ke mnohí z
nich majú sólistické ambície – nie je pre ma žiadnym sklamaním, ke hrajú v orchestri. Naopak,
odporúam im, aby sa zúastovali konkurzov –
do tých najlepších orchestrov.

Jozef Kopelman (1947, Užhorod, Ukrajina)
Študoval husle na Užhorodskom konzervatóriu a Hudobnej akadémii v
Kyjeve v triede O. Parchomenko. V r. 1966 –1976 bol koncertným majstrom
a sólistom Kyjevského komorného orchestra, v rokoch 1977–1986 koncertným majstrom a sólistom Slovenského komorného orchestra. Pedagogicky pôsobil na Bartókovom konzervatóriu a Hudobnej akadémii Ferenca
Liszta v Budapešti. V súasnosti vyuuje na bratislavskom Konzervatóriu a
VŠMU. Venuje sa aj dirigovaniu a pôsobí ako umelecký poradca orchestra
Komorní sólisti Bratislava. Pravidelne je pozývaný do porôt významných
medzinárodných súaží. Je umeleckým riaditeom a zakladateom Medzinárodných interpretaných kurzov Musica Arvenzis v Dolnom Kubíne.

[foto: A. Šuba]
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ZAHRANI IE

Salzburg
Eugen Onegin, 1arostrelec, Benvenuto Cellini: dramatické akcenty a emócie

P

o vlaajšom mozartovskom jubileu a
naplnení projektu scénického uvedenia
všetkých jeho opier nastal jednoroný
odklon od tvorby „domáceho“ autora. Po prvýkrát v histórii sa na salzburskej pôde objavil
ajkovského Eugen Onegin. Vedenie festivalu ho neponúklo ruským tvorcom (Valerija
Gergieva angažovali na Berlioza), ale v Buenos
Aires narodenému svetobežníkovi a generálnemu hudobnému riaditeovi berlínskej Štátnej
opery, Danielovi Barenboimovi. Režijný pult
obsadila najmä v inohernom svete známa
Nemka Andrea Breth. Vznikla tak inscenácia, ktorá nie je spätá s ruskou tradíciou a
vníma predlohu – slovami dramaturga Sergia
Morabita – ako otvorenú štruktúru, vyzývajúcu k posunu puškinovskej témy do súasnosti.
Nešlo však o vonkajškové premaovanie reálií,
ale o hadanie nadasových motívov v psychologickom vývoji postáv. Brethovej prienik
do duševných polôh hrdinov je silný, každý z
nich prechádza mohutným oblúkom premien,
vykreslených do najjemnejších detailov nepatetickým herecko-výrazovým slovníkom.
Napriek romantickej téme sa predstavenie
vyvíja s neobyajne silným dramatickým nábojom, skôr v ponurých farbách, v súasných

kostýmoch a s modernými rekvizitami. Niet v
om prehnanej lyriky i melanchólie a najmä
ponúc 2. dejstvom dráma naberá (aj vaka
dômyselnej scéne na toni výtvarníka Martina
Zehetgrubera) na intenzite, smerujúc k strhujúcemu záveru.
S vizuálnou stránkou korešponduje hudobné naštudovanie Daniela Barenboima,
poaté v sýtych, priam symfonických ahoch,
schopné s rovnakou citlivosou maova polohu
introvertnú aj expresívnu, otvárajúce obrovský diapazón orchestrálnych farieb a nálad.
Pri kvalitách, akými disponujú Viedenskí lharmonici a Zbor Viedenskej štátnej opery,
sa Barenboimovi poahky podarilo naplni
ajkovského partitúru sugestívnym zvukom,
obas až privemi dominujúcim nad hlasmi sólistov. Vokálne aj typovo jedineným
Oneginom bol švédsky barytonista Peter
Mattei, modelujúci prol hrdinu od frajerskej
pózy až do depresívneho konca. Jeho jadrný
barytón znel zvune a ušachtilo. Mladá Ruska
Anna Samuil má pre Tatianu objemný, zatia
ešte skôr lyrický soprán s možnosami alšieho
zušachovania farby. Príjemným prekvapením bol Lenskij mladého Kanaana Josepha
Kaisera, lyrického tenoristu so šavnatým ma-

teriálom a svojrázne prolovanú Ogu ponúkla Ekaterina Gubanová. Veký úspech zožal
Ferruccio Furlanetto za áriu Gremina, ale aj
typovo jedinená Emma Sarkissjan ako zhrbená, zvedavá a na konci svojho výstupu do hrobu
sa ukladajúca Filipjevna (ažko vysvetlitené
miesto réžie).
Vo svete už dávno neplatí, že Weberov
arostrelec sa musí tvári ako ikona nemeckej
romantickej opery. Zgustol si na om nejeden
režisér, no provokáciu, akou Salzburg poastoval režisér Falk Richter s výtvarníkom
Alexom Harbom, hocikedy zaži nemožno.
Ku cti Richterovi, ktorý je tiež uznávaným dramatikom (jeho hra Boh je DJ bola preložená do
20 jazykov a hrala sa aj v Bratislave), patrí, že
neznásiloval pôvodného arostrelca, ale vlastným perom pripravenú verziu. A tá sa troška od
Weberovho a Kindovho originálu odlišovala.
Predovšetkým citeným rozšírením prózy. Do
úst Samiela vložil Falk Richter množstvo nového textu, pridal k nemu dve inoherné postavy
mladých pomocníkov, aby táto skupinka demonštrovala, v om vidí režisér hlavné posolstvo
diela. Týka sa lozocko-existencialistických
úvah, moci diabla (Samiela), jeho schopnosti
vtiera sa do osudov udí (ušetrená je len istá

Eugen Onegin, réžia A. Breth [foto: archív festivalu]

Bayreuth
Wotan opä@ pánom Walhally
Odvtedy, o Richard Wagner vysvätil svoj
vysnívaný Festspielhaus uvedením vlastnej
Tetralógie, sa v tejto kaplnke umenia uskutonilo už 96 festivalových sezón. Na „zelený
pahorok“ som v posledných rokoch vystúpil
sedemkrát a podarilo sa mi zhliadnu všetky Wagnerove diela, ktoré považoval za
vhodné uvies do svojej svätyne – Bludným
Holananom ponúc a Parsifalom koniac.
Inscenácie klasické, progresívne i šokujúce...
Tohtoroný festival ponúkol nový inscenaný tvar Majstrov spevákov norimberských, vlani prezentovaný Prste Nibelungov,
obnovenú verziu Tannhäusera a lúiaceho sa
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Parsifala. Novinkou bol napätím oakávaný debut pravnuky Richarda, Kathariny Wagnerovej
(azda budúca vládkya na „zelenom pahorku“...?), ktorú som nevidel. Doítal som sa však,
že jej koncepcia Majstrov spevákov síce nespôsobila škandál, no mala vea problematických momentov a hudobná zložka zase vyslovene kolísavú
úrove.
Vopred prezradím, že 14. verzia Prstea sa
stala najkrajším zážitkom môjho viac než 60-roného „operného života. Režisér, uznávaný literát
Tankred Dorst, ktorý svojim dielam bežne dáva
aj scénickú podobu, sa vo svojich 81 rokoch podujal predstavi ako inscenátor hudobnodramatického diela. Aj ke má jeho koncepcia i nedoriešené momenty, uchvátila ma tým, že dej neposunula
do iného obdobia (ako to urobil jeho predchodca

Jürgen Flimm s posunom do súasnosti). Dorst sa
vrátil k mytológii, tak ako si to vysníval skladate,
a Wotan sa opä stal vládcom na obrami postavenej Walhalle. Túto koncepciu úinne podporoval
Frank Philipp Schlössmann svojou scénou, Bernd
Skodzig kostýmami a Ulrich Niepel atraktívnymi
svetelnými efektmi.
Aj úrove hudobnej zložky si zaslúži vrcholné
uznanie. Geniálny Christian Thielemann, bezpene poznajúci všetky nesy krytého orchestriska,
vylúdil z fenomenálneho orchestra tie najkrajšie efekty a odtiene Wagnerovej pestrofarebnej
partitúry. Na tento prekrásny hudobný koberec
nastúpil taký homogénny spevácky tím, ktorý
je raritou aj na svetových scénach. Spomeniem
aspo trojicu Dcér Rýna, okteto Walkýr a majestátnu trojicu Norn, ktorých hlasový súlad bol
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Agáta), manipulova nimi, hna ich k úspechom
i záhube. Rozvíja aj alšie motívy, v súvislosti
s odlievaním gú uvažuje o nevypoítatenej
niivej sile každej munície, v hre sú drogy, sex,
satanský rituál, lmové sekvencie s portrétmi
známych osobností, ohne, šahajúce do celej
výšky javiska. Skrátka, táto inscenácia prináša
vea tém na úvahu, ktoré však priamoiaro nesúvisia s látkou. Otázne je, i Richterova licencia samotného arostrelca obohatila, alebo sa
stala iba prostriedkom k vyjadreniu režisérovho
svetonázoru. Premiérové publikum údajne masívne protestovalo a ojedinelé odmietavé výkriky zazneli dokonca aj na navštívenej derniére.
Pod hudobné naštudovanie sa podpísal dirigent Markus Stenz (hrali opä Viedenskí lharmonici a spieval Zbor Viedenskej štátnej opery),
ktorý sa mohol oprie o kvalitu oboch kolektívnych telies. Z hlavných postáv spomeniem na
prvom mieste Petru Mariu Schnitzerovú ako
emotívnu, okrúhlym zamatovým sopránom
spievajúcu Agátu. Peter Seiffert svoj prenikavý, farebne svetlejší tenor vložil do úlohy Maxa.
Silného protihráa mal v Johnovi Relyeovi,
ktorý v iernom koženom kostýme a pomocou
krásneho, tmavého basbarytónu ostro vyproloval rolu Gašpara. Do partu Aniky vložila príjemný soprán Aleksandra Kurzak. Vekú hovorenú postavu Samiela zahral s vekou dávkou
sugestívnosti Ignaz Kirschner z viedenského
Burgtheatru.

Operný odkaz Hectora Berlioza nie je široký a na divadelné dosky sa nedostáva príliš asto. Salzburský festival sa po siedmich
rokoch od uvedenia Trójanov podujal oživi
skladateovu prvotinu, Benvenuta Celliniho.
Príbeh o talianskom renesannom sochárovi
a zlatotepcovi, zasadený do karnevalového
Ríma roku 1532, je hudobne zaodetý do štýlu, kombinujúceho žáner grand opery a opery
comique. A práve pre túto formu oslovilo vedenie festivalu režiséra Philippa Stölzla, ktorého doterajšia kariéra je spätá skôr so svetom
videoprodukcií (spolupracoval s Madonnou,
Mickom Jaggerom, Lucianom Pavarottim)
než s operou. Dramaturgia sa oprela o pôvodnú parížsku verziu partitúry a iastone sa
priklonila tiež k úpravám Franza Liszta pre
prvé nemecké uvedenie vo Weimare.
Javiskový vzhad novej inscenácie je
vskutku opuletný a režisér, ktorý je súasne
aj scénografom, sa mohol na obrovskej scéne
Vekého festivalového domu vyšanti dosýta. Už zámer prenies dianie z renesanného
Ríma do Ríma „postfuturistického“, mu otvoril voné pole pre fantáziu. Efektným úvodom,
pristátím helikoptéry s Cellinim na javisku,
všetko zaalo, postupne sa pred oami diváka odvíjali lmové projekcie, bizarné masky,
roboty, ohne, explózie, súboje... Jednoducho,
panoptikum farieb, svetiel, pestrých kostýmov a meniacich sa, raz pochmúrnych, ino-

kedy veselých rímskych dejísk. Bohatá paleta
orchestrálnych farieb a veké nástrojové obsadenie orchestra nabádajú k takejto hyperbole, otázkou len je, i toho javiskového chaosu
nebolo až privea. O pastvu pre oi však nebola núdza. Obrovskú plochu v Benvenutovi
Cellinim majú zbory, v ktorých sa opä blysol
Zbor Viedenskej štátnej opery. Inscenáciu po
hudobnej stránke pripravil Valerij Gergiev,
vychutnávajúci celé spektrum farieb a dynamiky, ktoré partitúra skrýva. Po odrieknutí
Neila Shicoffa stvárnil titulnú postavu, zakotvenú v exponovanej vysokej polohe, nemecký
tenorista Burkhard Fritz. Nebol to síce oslnivý výkon, no vzhadom na hudobné aj režijné nároky sa svojho debutu zhostil so cou.
Najväším prekvapením bola mladá lotyšská
sopranistka Maija Kovalevska (Teresa), hlas
zvonivý, kovovo lesklý a nesúci sa ponad orchester s absolútnou ahkosou. Výraznú, rtami karikatúry obohatenú kreáciu Fieramoscu
pripravil Laurent Naouri a vložil do nej popri
hereckom talente aj krásne sfarbený a výrazovo tvárny barytón. Podstatne slabšie výkony
podali Isabelle Cals ako Ascanio a Brindley
Sherratt (Balducci), tónovo jadrný bol bas
mladého Mikhaila Petrenka v postave pápeža Klementa VII., poatého z hadiska réžie s
humorným nadhadom.
Pavel UNGER
(Pozn. Recenzované predstavenia z 25. – 27. augusta.)

1arostrelec, réžia: F. Richter [foto: archív festivalu]

Valkýra T. Dorsta [foto: archív festivau]

balzamom pre uši, Bohov
a hrdinov na ele s ideálnym Wotanom Alberta
Dohmena, ktorého citom
nabité lúenie sa v „Leb´
wohl, du kühnes, herrliches Kind!“ bolo vrcholným momentom i prefíkaného ryšavého Logeho
Arnolda
Bezuyena,
krehkú Japonku Mihoko
Fujimura ako Erdu a
Waltraute v Súmraku
bohov... Linda Watson
bola so svojím mohutným hlasom strhujúcou
Brunhildou, excelentná

Adrianne Pieczonka vysnívanou Sieglindou.
Z impozantného ansámbla vynieval sná len
Endrik Wottrich ako hrubozrnný Siegmund.
Tannhäusera
akceptovatene
naštudoval Christoph Ulrich Meier, niekdajší
Thielemannov asistent. Excelovali Frank
van Aken (Tannhäuser), Ricarda Merbeth
(Alžbeta), Judit Németh (Venuša), Roman
Trekel (Wolfram). Réžia a najmä scéna
Philippa Arlauda boli však studené a bez emotívnej iskry. Derniéru zažil nevylúštitenými
symbolmi prešpikovaný Parsifal Christopha
Schlingensiefa, režiséra lmov a spektakulárnych podujatí, ktorého aj po tomto druhom
stretnutí považujem za moje najväšie sklamanie vo svätyni Richarda Wagnera.
Jozef VARGA
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Fínsko
Savonlinna Opera Festival 2007

R

enomovaný operný festival v meste
Savonlinna na juhovýchode Fínska
(29. 6.–28. 7.) navštívi každorone
vyše 60 tisíc udí. Dôvodom nie je len malebné
dejisko festivalu – stredoveký zámok obklopený najväším fínskym jazerom, ale aj špikové
výkony domácich i zahraniných umelcov.
Poiatky Savonlinnského operného festivalu sú úzko späté so zápasom Fínska o svoju
identitu a nezávislos na zaiatku 20. storoia. Potenciál zámku Olavinlinna z 15. storoia objavila legendárna fínska sopranistka
Aino Ackté, ktorá sa rozhodla vytvori z neho
miesto konania operného festivalu. Poas piatich roníkov tu boli uvedené štyri fínske opery. Jej veké plány však oskoro zmarili prvá
svetová vojna, ruská revolúcia, fínska obianska vojna a následné ekonomické ažkosti.
Operný festival musel na svoje pokraovanie
aka takmer štyri desaroia. Za zaiatok novej éry Savonlinnského operného festivalu sa

M. Groop, T. Hakala [foto: T. Seppäläinen]

považuje uvedenie Beethovenovho Fidelia na
interpretaných kurzoch roku 1967. Festival
pôvodne trval týžde, postupne sa však rozrástol až na jeden mesiac. Vysoký umelecký
štandard festivalu zaal v 70. rokov budova
jeho umelecký riadite, basista Martti Talvela.
Chcel dosiahnu cie, ktorý si vytýila už Aino
Ackté: dosta savonlinnský festival na úrove
vekých európskych operných festivalov. Na
festivale bolo doteraz vo vlastnej produkcii
uvedených vyše tridsa titulov klasického
operného repertoáru a devä premiér pôvodných fínskych opier. Od roku 1987 na om
pravidelne hosujú aj zahraniné operné
domy (Estonia Theatre Tallinn, Mariinske
divadlo, Covent Garden Opera, New Israeli
Opera, Los Angeles Opera, Deutsche Oper
28

am Rhein, Teatro Municipal Santiago de
Chile, Teatro Comunale di Bologna...).
Hosom tohtoroného festivalu bolo moskovské Veké divadlo.
Nádvorie
savonlinnského
zámku
Olavinlinna sa toto leto stalo domovom pre
8 operných produkcií. Prvým predstavením,
ktoré som mal možnos vidie, bola premiérovaná opera Otcovo dieva (Isän tyttö) od
Olliho Kortekangasa na objednávavku festivalu a fínskeho parlamentu pri príležitosti
40. výroia festivalu a 90. výroia nezávislosti Fínska. Otcovo dieva vykresuje vývoj
fínskej spolonosti v druhej polovici 20.
storoia na príklade jednej rodiny. Skladate
spolu s libretistom Michaelom Baranom
sa zamýšajú nad tým, o vznamená by
Fínom v postindustriálnej spolonosti. V
centre opery stoja tri ženy – Anna (Monica
Groop), jej matka Siiri (Päivi Nisula) a dcéra Vera (Ilona Jokinen) – so svojimi životnými osudmi, úspechmi a prehrami. Oproti
nim stoja muži ich životov: Annin exmanžel
Axel (Juha Kotilainen), syn Juri (Tuomas
Pursio), milenec Anninej matky Taisto
(Hannu Jurmu). Annu celým životom
sprevádza jej otec Urho (Tommi Hakala)
prostredníctvom listu, ktorý jej napísal pred
smrou. Sledovanie deja opery je trochu
nároné kvôli retrospektívnym návratom a
prelínaniu sa udalostí z rôznych asových
období. Po hudobnej stránke však opera nie
je ažkým sústom. Kortekangasove melódie majú obas blízko k populárnej hudbe,
nenarúšajú však celkovú hbku diela a jeho
intimitu. Režisérska dvojica Michael Baran
a Anna Kelo si do hlavných úloh vyberala
z najlepších fínskych operných spevákov.
Mezzosopranistka Monica Groop zaujala
kultivovaným tónom, s ahkosou sa pohybujúcim aj vo výškach, aj barytonista Tommi
Hakala sa zaskvel jasnou farbou hlasu v pomerne vysoko položenom parte Urha (siahajúcom až po g1). Dirigent Markus Lehtinen
si dal záleža na tom, aby zo široko obsadeného festivalového orchestra vydoloval širokú
paletu farebných kontrastov. Poetnému festivalovému zboru sa podarilo udrža súhru aj
v nároných polyrytmických pasážach.
Veké oakávania vzbudzovali predstavenia hosujúceho Vekého divadla. Na festivale sa predstavili dvoma kontrastnými
opernými dielami. Na jednej strane to bolo
azda najväšie dielo ruskej opernej školy
– Musorgského Boris Godunov, na druhej
strane dielo súasného ruského skladatea
Leonida Desjatnikova Rosenthalove deti.
Napriek tomu, že Veké divadlo v tomto
roku zaradilo do svojho repertoára Borisa
Godunova v originálnej podobe (bez zásahov do inštrumentácie), v Savonlinne uviedli

verziu diela v úprave Rimského-Korsakova
(okrem scény pred katedrálou sv. Bazila, kde
použili orchestráciu Michaila IppolitovaIvanova). Moskovskí umelci neostali ruskej
„klasike“ ni dlžní. Orchester pod taktovkou Aleksandra Vedernikova, ktorý je zárove hudobným riaditeom divadla, hral
absolútne suverénne. Nemenej presvediví boli aj sólisti. Charizmatický Michail
Kazakov sa predstavil v úlohe Godunova,
upútali Maksim Paster ako knieža Šujskij
a Aleksandr Naumenko ako starý mních
Pimen. Vsevolod Grivnov (falošný cárovi
Dimitrij) však vo vyšších polohách svoj tón
príliš forsíroval, a tak nevytvoril vyrovnanú
dvojicu s decentnou Irinou Dolženkovovou
v úlohe Mariny. V postave blázna zaexceloval
Vitalij Panlov, komické postavy Varlaama a
Misaila spoahlivo stvárnili Velerij Gilmanov
a Aleksandr Zacharov. K silným momentom
veera patrili mohutné zborové scény (vaka
zbormajstrovi Valerimu Borisovovi).
Operu Rosenthalove deti skomponoval
Leonid Desjatnikov v roku 2005 na objednávku Vekého divadla. Libreto Vladimira
Sorokina rozpráva o vedcovi Alexovi
Rosenthalovi (Vadim Lynkovskij), ktorému sa podarilo vyklonova kópie slávnych hudobných skladateov – Verdiho
(Andrej Grigorjev), ajkovského (Maksim
Paster), Wagnera (Jevgenija Segeuk),
Musorgského (Valerij Gilmanov) a Mozarta
(Roman Muravickij). Ich mená však
dnešným uom už vea nehovoria, preto sa
musia pretka svetom ako pouliní muzikanti. Mozart sa zaúbi do prostitútky Táne
(Jelena Voznenskaja), ich sobáš sa však stane pre všetky „Rosenthalove deti“ osudným,
ke vypijú otrávený nápoj. Autor popri jazzových prvkoch ukryl do partitúry aj názvuky
tvorby spomínaných skladateov, prejavujúce
sa najmä v inštrumentácii, ale aj v konkrétnych citátoch (parsifalovský motív). To, že
sa hosujúci umelci rozhodli na festivale prezentova okrem novej fínskej opery aj dielo
súasného ruského autora, možno považova
za odvážny poin. (Bolo by zaujímavé, keby
náš jediný operný festival niekedy zaradil do
dramaturgie aj súasnú slovenskú operu…)
Na Savonlinnskom opernom festivale okrem spomínaných diel ešte odzneli
Donizettiho Lucia di Lammermoor, Bizetova
Carmen, Verdiho Macbeth a dve opery urené
deom – Strašidelná noc od Jukku Linkolu a
Psia Kalevala od Jaakkoa Kuusistoa. O festival je naozaj veký záujem – hadisko s kapacitou 2200 divákov bolo na každom z 28
predstavení zaplnené do posledného miesta. Vycestova za operným zážitkom sa do
Krajiny tisícich jazier rozhodne oplatí…
Juraj BUBNÁŠ
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Kromíž
Forfest 2007

Z

a uplynulých 17 let se Forfest vyproloval jako platforma prezentace
rznorodých trend, technik a styl
v soudobé vážné hudb a skladeb, spojujících
kompoziní ambice s lozockými, náboženskými i univerzáln humanistickými obsahy.
Pro 18. roník (16.–24. ervna) postavili
organizátoi dramaturgii na šesti pilíích: na
autorských koncertech, autorských prezentacích (byly novinkou – šlo vlastn o quasi
klubové komentované poslechy nahrávek
skladeb), recitálových vystoupeních sólist a
ansámbl, mix programech, performancích
a tídenním bienálním kolokviu.
Šíe národ, které mly na letošním Forfestu fyzické zastoupení, byla úctyhodná:
krom eských zástupc pijeli z USA performátoi z Mobius Group Boston, každý
z nich se samostatným vystoupením i v rámci
MGB, a klavíristka Patricia Goodson, z Kanady otec pedasn zemelého, mimoádn
talentovaného mladého skladatele Andrewa
Yin Svobody Josef Svoboda, z Holandska
pianista izraelského pvodu Yoram Ish-Hurwitz, z Nmecka skladatelka rumunského
pvodu Violeta Dinescu, z Polska skladatelka a muzikoložka Lidia Zieliska a její dcera,
houslistka Anna Zieliska, z Velké Británie
klarinetista Gareth Davis a z Dánska skladatel a saxofonista Martin Stig Andersen.
Jaké bylo zastoupení slovenských umlc?
Prvním, kdo navštívil festival, byl skladatel Vladimír Bokes. Ten na samostatné autorské prezentaci pedstavil nahrávku svých
Preludií a fug pro klavír. Bohužel jen výbr.
Jednotlivé polyfonní ásti mly przranou
fakturu a až šostakoviovsky plasticky vytvarovaný prbh. Oproti tomu prbh homofonních ástí pipomínal spíše bohatost a
témbrovou ranovanost Skrjabinovu. V rámci jiné autorské prezentace zaznla nádherná
3. vta ze Dvou kus pro klarinet a violoncello
Ilji Zeljenky, vytvoená na principu stylových koláží.
Událostí se stalo vystoupení mladé slovenské cimbalistky Enikö Ginzery. Její
hra zaujala rozsáhlou paletou barevných a
technických nes, neuvitelnými efekty,
virtuozitou, a zárove respektem ke stylu a
zámrm každého autora. Skvle vyznla
Gregoriánska píse od Jánose Vajdy i Splinters, op. 6/c od György Kurtága, ale prvním
opravdovým prožitkem byla témbrov jedinená skladba Santur – schnelle zupfe: nejrznjší zpsoby tvoení tónu rznými druhy
paliek i jejich opanými konci, údery bíšky
prst, klouby, lokty a dlanmi, rzné údery a
drhnutí mimo struny, zadržování zvuku pedálem, jeho kumulování, vršení, hra secco,
prudké zmny z ppp do rsfz, ažolety, pizzi-

E. Ginzery [foto: archív festivalu]

cato nehtem, bhy v nejvyšší možné rychlosti. Autor: Hans Joachim Hespos. Nebo na
repetitivním principu založená skladba Petera Machajdíka, slovenského skladatele žijícího v Nmecku, Voda odpúša, využívající
krom rzných zvuk cimbálu také chrení,
syení, klepání sklennou nálevkou o kovovou nádobku, pelévání vody a další efekty.
Tyto postupy nebyly samoúelné, ale vytváely nekonvenní zvukové kvality, které skladatel etzil do výrazov bohatých smysluplných ploch. Machajdíkovo dílo se stalo díky
svým kultivovaným a strhujícím témbrovým
kvalitám rovnž zážitkem. Kvalitní a zajímavý program pokraoval skladbou Luigiho
Manfrina Over owing Crystals: expresívní
výraz, dosažen hrou rznými druhy paliek,
pizzicaty, kroužením dlaní po strunách, pejíždním prstem nebo nehtem podél strun;
výrazov vypjaté plochy byly prostíhané
nhou a tichými tajemstvími. Ginzery završila svou produkci skladbou Bilder der Nacht
„Lass den Balkon geöffnet“ Thea Brandmüllera: kombinace normální hry s intonováním
do strun a dokonce vokalízou, trylkování
prsty na strunách, tluení hbetem ruky do
strun s iluzí orchestrálního zvuku atp. Dramaturgie koncertu tak byla založena pedevším na témbrových skladbách s ukázkami
jedinených nových možností hry na cimbál
v kombinaci se zvuky, vyluzovanými na jiných pedmtech a hlasivkami umlkyn.
Na závr glos o slovenském zastoupení
bych rád zmínil vystoupení Komorního orchestru Berg z Prahy. Jeho zakladatelem,
spiritem agens a dirigentem je zkušený slovenský umlec Peter Vrábel. Jako sólisté
s ním postupn dostali píležitost violoncel-

listé Jakub Tylman a Jan Szakál a skvlý
akordeonista Milan Osadský z Bratislavy.
Zaznly skladby Ivany Loudové Nocturno,
Roberta Hejnara Homage à concerto grosso
a znamenit provedené, svtoznámé dílo Soe Gubajduliny Sedm posledních slov Krista
na k íži. Byl jsem svdkem exkluzívní teky
za renomovaným festivalem soudobé vážné
hudby s duchovním zamením.
Co m upoutalo mimo vystoupení slovenských umlc? Tak aspo dv „nej“. Letos poprvé organizátoi realizovali myšlenku konfrontovat v únosné míe soudobé duchovn
orientované skladby s vybranými díly minulosti. Výsledkem byl jedinený dramaturgický
a interpretaní poin: fenomenální holandský
pianista Yoram Ish-Hurwitz provedl výbr
z málo hraného pozdního velkolepého opusu
Franze Liszta Léta putování („Première Année – Suisse“ a „Deuxième Année – Italie“).
Brilantní, skromný umlec natoil celý komplet v roce 2001 pro rmu Turtle Records,
která ho o ti roky pozdji vydala jako unikátní trojkompakt. S ohromujícím ohlasem se
setkal také dvojautorský koncert pedasn
zemelého mladého kanadského skladatele
s eskými koeny Andrewa Yin Svobody a žijící legendy brnnské skladatelské scény Aloise Piose. Zvlášt Svobodovo monodrama
Martin St eda na vlastní libreto, na stále živé
téma politických vz z nechvaln známých
50. let minulého století a tragického píbhu
skutené postavy M. Stedy bylo zpracováno
s ostrými stihy mezi výrazovými explozemi a
následnými propady ani ne tak do depresivní,
jako spíše apelaní roviny, a velmi modern a
psobiv ve struktue i instrumentaci.
Jan GROSSMANN
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J. Zawinul pri preberaní Amadeus Prize 2003 [foto: archív]

Tiché cesty Joea Zawinula
Josef Erich Zawinul (7. 7. 1932, Viede – 11. 9. 2007, Viede)
Peter MOTYKA

Pred nieko>kými týždAami oznámili svetové médiá „prestup“ jedného z najvýznamnejších prvoligových jazzmanov.
Joe Zawinul, klávesista, skladate> a jeden z pionierov fusion hudby, opustil 11. septembra 2007 svoj medzinárodný
Syndicate
a pripojil
„Cannonball“
y
j sa k svojím
j bývalým
ý ý legendárnym
g
y kapelníkom – Milesovi Davisovi a Julianovi
J
Adderleymu.
y

J

oe Zawinul bol viedenským rodákom
s iastonými slovanskými koremi:
jeho starí rodiia mali eský a maarsko-cigánsky pôvod. Lokálpatriotské
muzicírovanie v rakúskych kluboch
mladého študenta Viedenského konzervatória neuspokojovalo a rozhodnutie k odchodu patrilo k najzávažnejším v jeho živote.
Zawinul bol jedným z prvých európskych
hudobníkov, transformujúcich jazzové dedistvo na jeho vlastnej americkej pôde, kam
presídlil v roku 1959.
Zaínal v kapelách trubkára Maynarda
Fergussona a vokalistky Dinah Washingtonovej.
O dva roky rozbieha svoju prvú významnejšiu spoluprácu s jedným z krstných otcov
hard-bopu a funkových vplyvov v jazze –
saxofonistom Cannonballom Adderleym.
Práve na pôde jeho slávneho kvinteta uviedol v polovici 60. rokov na jazzovej scéne premiérovo elektrický klavír v skladbe Mercy,
Mercy, Mercy. Napriek tomu, že Zawinul bol
tým, kto sa prvýkrát predstavil ako inhibítor
elektrikácie, jedného z prelomových bodov
v dejinách moderného jazzu, pri pripomí30

naní svojich zásluh vynikal skromnosou:
„Je prisilné konštatova, že jediná skladba
zmenila históriu. Mercy, Mercy, Mercy bola
jednoduchým popevkom, interpretovaným v
danej dobe na nie celkom zvyajnom nástroji.“
Gradujúca funková balada, ktorá sa prvýkrát
objavila na dnes už legendárnom koncertnom albume Mercy, Mercy, Mercy! – Live at
the Club (Capitol 1966), prekvapivo bodovala
aj v anketách magazínu Billboard. Nebol to
posledný útok na hitparádové rebríky, pretože v nasledujúcom desaroí sa Zawinul
ako skladate vypracoval na „hitmakera“ aj
bez výrazného podliezania latky masového
vkusu.

Syntezátor ako akustický nástroj
Titul jazzrockového pioniera nepriniesla
Zawinulovi len novátorská zvukovos v tej
dobe nezvyajných elektronických klávesových nástrojov, ale tiež spolupráca s legendárnym trubkárom Milesom Davisom.
Absorbovaním výrazových prostriedkov
rockovej hudby, dôrazom na repetitívne ryt-

mické vzorce, ako aj mysterióznou zvukovosou zahalenými statickými plochami podnietili vznik fusion hudby. Ten mnohí spájajú s
Davisovým albumom In a Silent Way z roku
1969, na ktorom sa Zawinul uviedol napríklad
ako autor ústredného rovnomenného motívu.
Poda jeho opä prekvapivo skromných vyjadrení ho vôbec netrápilo pripisovanie zásluh
„vynálezcu fusion“ len Davisovi. Samotný
Davis mnohokrát oznail za „krstného otca“
elektronických vplyvov v jazzových fúziách
práve nenápadného viedenského rodáka.
Výrazným komunikaným prostriedkom
Zawinulových hudobných smerovaní v sedemdesiatych rokoch sa stáva nový hudobný
nástroj – syntezátor. Trojica hudobníkov –
Zawinul, Chick Corea a Herbie Hancock –
patrí k priekopníkom integrácie a prenikania
týchto nástrojov do hudobného sveta. Zvukový
priestor vypajú nové farby a predurujú
špecickú zvukovos najvýznamnejšej jazzrockovej formácie vôbec – Weather Report.
V nej spolu s alším z Davisových súpútnikov,
saxofonistom Wayneom Shorterom, rozvíjajú, o absorbovali v období spolupráce s
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predchádzajúcimi velikánmi. „Technológie sú
len pomocníkmi pri práci, pretože nástroj sám
osebe nedokáže vnies do hudby tvorivý element.
Pokia na om nehrá skutoný umelec, znie ako
lacná plastová hraka. Hudobníci mnohokrát
siahajú k syntezátorom ako k impulzu ich alšej
tvorby. Potom zúfalo otáajú gombíkmi a akajú na zázrak. K syntezátoru musíte naopak pristupova ako k akustickému nástroju a citlivo
pátra po zvuku, blízkom vášmu srdcu.“
Dôkazom Zawinulovho perfekcionizmu
v hadaní modernej osobitej zvukovosti je
prelomový album Sweetnighter z roku 1973.
Na jeho ploche nastáva prerod smerom k pulzujúcim funkovým štruktúram s výraznou
spevnosou melodických basgitarových gúr, spriehadujúcich kompozíciu. lenovia
nesmierne úspešného zoskupenia neváhajú
erpa z pôsobivosti a teatrálnosti rocku a
rhythm´n´blues. Ich osobitý štýl rešpektuje
spontánnos jazzovej improvizácie v podobe
napojenia sa na silnejúce hnutie fusion hudby. Poas šesronej etapy s priekopníkom
bezpražcovej basgitary Jacom Pastoriusom
sa jedným z elementov Weather Report stáva dôraz na pulzovanú rytmizáciu. Zlatý vek
fusion jazzu vtedy priniesol albumy Black
Market (1976), Heavy Weather (1977) alebo
fantastický koncertný záznam 8:30 (1979),
ocenený Grammy ako najlepší jazzrockový
album roka.
V osobe saxofonistu Waynea Shortera
získal Zawinul rovnocenného partnera pre
realizáciu svojich novátorských zvukových
experimentov. „Ke spolu s Wayneom improvizujeme, prestávame rozlišova medzi sólom a
sprievodom. Jeho kompozície prepájajú množstvo rôznorodých hudobných nápadov. Avšak
podobne, ako ke máte košatý strom, mnohokrát je nevyhnutné niektoré z jeho vetví obreza a spriehadni. Wayneove skladby smerujú
neustále niekam akoby pre a mojou úlohou
producenta bolo dohliadnu na kompaktnos
a celistvos jednotlivých albumov Weather
Report. Na to, ktorých hudobníkov prizva k
spolupráci, som mal stále cit.“ S týmto konštatovaním treba súhlasi už len pri menoslove
osobností rôznych obsadení Weather Report
(Miroslav Vitouš, Alphonso Johnson, Alex
Acuña, Manolo Badrena, Victor Bailey, Peter
Erskine, Omar Hakim), ako aj Zawinulovho
neskoršieho obdobia (Richard Bona, Linley
Marthe, Etienne M‘Bappe, Trilok Gurtu,
Scott Henderson, Sabine Kabongo).

Hudba sveta
Nesmierne kreatívny a hudobne nápaditý
tandem Zawinul–Shorter skonil svoju pätnásronú existenciu v polovici 80. rokov a
cesty oboch lídrov sa odvtedy diametrálne
odlišujú. Mottom novej Zawinulovej formácie, spoiatku fungujúcej pod názvom
Weather Update, neskôr Zawinul Syndicate,
bola poas takmer štvrstoroia jej trvania
rôznorodos a prepájanie hudobných kultúr,
ako aj organické prepojenie hudby rozliných

„svetov“: „Nahrávky iných interpretov som
prestal sledova už v šesdesiatych rokoch.
Nemám dôvod poúva hudbu, pretože ou
žijem a kvôli vlastným nápadom potrebujem
ma „istú hlavu“. Celý život však cestujem,
pozorujem udí, vnímam spôsob ich života, ich
chôdzu, ale predovšetkým re. Som cestovate,
ktorý absorbuje okolitý svet a jeho vplyvy. Moja
hudba je dôsledkom pozorovania týchto rôznorodých vecí.“
Geniálnu syntézu „hudby sveta“ Zawinul
Syndicate uchováva pätica štúdiových,
ale predovšetkých trojica koncertných
nahrávok. Príkladom je vitálne nadasové posolstvo dvojalbumu Vienna Nights
zo Zawinulovho klubu Birdland v rodnej
Viedni. Zawinul tu dokazuje, že je nielen
vitálnym pódiovým šoumenom, ale predovšetkým osobnosou s jasne vyprolovanou
predstavou prepájania hudobného univerza.
Vyhýbanie sa prvoplánovo spevným témam
a takmer extatické opakovanie hudobných
motívov odkazujú na africké korene, ktoré v jeho hudobnom organizme zastupuje
viacero reprezentantov. Trebárs podmanivá speváka z afrického Konga Sabine

Ziad). Autentické prejavy, ktoré títo hudobníci priniesli do kapely, podnietili záujem kapelníka o citlivejšiu prácu s hudobným priestorom, ako aj s pauzami a tichom. Protiklad
nástrojov prírodných národov (mbira, sanza,
kalimba, tabla) a articiálne znejúcich syntezátorov nebol v hudbe Syndicate badatený
aj preto, že líder sa popri zvukovej rozmanitosti neustále usiloval o priezranos línií
hlasov. Tá sa prejavovala dimenzovane vyrovnaným priestorom pre tematickú polyfóniu i dôrazom na itatenos vrstvenia jednotlivých hlasov. Nominácie na Grammy sa
dokali štúdiové projekty My People z roku
1996, Faces & Places z roku 2002 a koncertná nahrávka World Tour z roku 1998.
alšiu stránku svojej hudobnej kreativity
ukázal na dvojici projektov Stories of Danube
a Mauthausen, smerujúcich k symfonickej
hudbe. „Nepokladám sa za klasického muzikanta, moje orchestrálne projekty sú prepisom
tej istej hudby, ktorú hrám a improvizujem na
syntezátoroch.“ Mauthausen, venovaný obetiam holokaustu, uviedol Zawinul koncertne
na mieste niekdajšieho nacistického koncentraného tábora.

Weather Report v roku 1978 [foto: archív]

Kabongo, o ktorej sa Zawinul zmieuje
ako o krehkom zázraku s nesmierne sýtym
a tvárnym hlasom. Vokálny skvost Dukea
Ellingtona Come Sunday nevyznieva v jej
podaní ako prvoplánový gospelový popevok,
ale ako modlitba. A celým priestorom bez
prestania pulzuje majstrovská drobnokresba basgitaristu Linleyho Marthea z ostrova
Maurícius. Vekolepú internacionálnu oslavu koncertov, ktoré sme mali niekokokrát
možnos zaži aj na Slovensku, sprevádzali
virtuózne ohostroje lídra, ale aj nekonvenného gitaristu Alegre Corrêu a polyrytmické
vnímanie perkusionistu Manola Badrenu.
Nie nadarmo oznaoval Zawinul polyrytmicky viacvrstvovú štruktúru hudby svojho
zoskupenia ako pudovú, erpajúcu inšpiráciu zo všetkých svetových kontinentov.
Práve preto sa v štúdiu a na pódiu neustále
obklopoval hudobníkmi z Afriky (Richard
Bona, Etienne M‘Bappe, Paci Serry), južnej Ameriky (Manolo Badrena, Alex Acuña,
Alegre Corrêa, Arto Tuncboyaciyan), alebo
Ázie (Amit Chaterjee, Trilok Gurtu, Karim

Labuou piesou jazzovej legendy „odveda“ bola svojrázna koncertná spolupráca
s vynikajúcim kolínskym WDR Big Bandom,
nazvaná Brown Street, poda titulu jednej
zo skladieb Weather Report. Aktuálnos
nestarnúcich skladateských postupov tandemu Zawinul-Shorter preverili nápadité
aranžmány Vincea Mendozu s priestorovo
plastickejším ponímaním nestarnúcich tém.
Nemeckému bigbandu sekundovala takmer
autentická rytmická sekcia zostavy WR,
tvorená basgitaristom Victorom Baileym,
perkusionistom Alexom Acuñom a bubeníkom Nathanielom Townsleym. Zawinulova
odhodlanos, zveri po prvýkrát autorské
verzie desiatich skladieb do rúk niekoho iného, sa nakoniec ukázala ako prospešná pre
obe strany. Na ploche albumu Brown Street
došlo k oakávanému prelínaniu paralelných
svetov. Podobne ako v nadasovom posolstve
hudby Joea Zawinula, ktorého kompoziný,
aranžérsky, muzikantský, ale zaiste aj udský
vklad bude v jeho bývalých zoskupeniach nesmierne chýba.
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Mainstream je pre kritikov nezaujímavý
Erik ROTHENSTEIN
Banskobystrické Nothing but Swing Trio je jedným z mála domácich zoskupení, pôsobiacich v nezmenenej zostave od svojho vzniku v
roku 1998. Už názvom sa hlási k odkazu jazzových hudobníkov 40. a 50. rokov, priom tieto hranice prekrauje, rozširujúc ich o vplyvy
moderného jazzu, ako aj klasickej a etnickej hudby. Každý z lenov participuje aj na iných hudobných projektoch, priom qalším spoloným
zoskupením je etno-jazzová formácia Bashavel s huslistom Stanom Palúchom a cimbalistom Marcelom Comendantom.
Formácia vydala dva albumy – Soul Stationn (2002), Stano Palúch & Nothing but Swing Trio (2004) – a participovala na debutovom
albume vokalistky Dáši Libiakovej To ni (2002). Pripravované novembrové rakúsko-slovenské turné s renomovaným mainstreamovým
tenorsaxofonistom Scottom Hamiltonom bolo príležitos@ou na neformálne priate>ské posedenie.
Klaudius Ková (klavír): V jazze som zaínal najmä
poúvaním nahrávok, ako mladí chalani sme asto
spolu s bratrancom Ondrom Krajákom pri stretnutiach rozoberali jazzovú históriu...
Aký bol qalší vývoj kapely?
PS: Zlom nastal, ke v Banskej Bystrici hosoval poský saxofonista Piotr Baron s Cyrilom Zeleákom,
Martinom Marinákom a Pavlom Bodnárom. Robo
mu ponúkol, aby si s nami zahral a po niekokých
spoloných koncertoch nás Piotr odporuil známemu saxofonistovi Januszovi Muniakovi z Krakova.
To bola alšia dôležitá etapa. Januszov klub je totiž
ozajstnou „jazzovou akadémiou“, v ktorej sa vyuila takmer celá mladá poská jazzová generácia.
Spoznali sme tam množstvo výborných hudobníkov – Jarka mietanu, Tomasza Grzegorzského
alebo Piotra Czsiesliekowského, prostredníctvom
ktorého sme sa dostali k Scottovi Hamiltonovi.
Akú hudbu poúvate v súasnosti?
PS: Mojimi najväšími vzormi sú momentálne kvartetá Johna Coltranea a Branforda Marsalisa. V ich
hudbe je energia – to je cesta, ktorou by som sa rád
uberal...

sprava P. Solárik, R. Ragan, K. Ková [foto: archív Nothing but Swing Trio]

Ako vznikla v Banskej Bystrici kapela,
ktorá hrá programovo mainstreamový
jazz?
Róbert Ragan (kontrabas): Myslím, že by
sa dalo hovori o šastnej zhode viacerých
okolností.
Ty si zaal profesionálne hráva@ už v
osemdesiatych rokoch...
RR: Po skonení dvojronej vojenskej služby som nastúpil do divadelného orchestra v
Banskej Bystrici. Tri mesiace po nástupe som
však dostal ponuku hra na lodi v Škandinávii.
Bola to v tej dobe atraktívna ponuka, spoje-
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ná s možnosou pozrie sa za železnú oponu,
tak som ju prijal a devä rokov som strávil na
cestách.
Peter Solárik (bicie): Ke som konil konzervatórium, na ktorom sme študovali spolu s Klaudiom,
zoznámili sme sa s Robom. Najprv sme dva
roky hrávali v kvartete so saxofonistom Pištom
emanom, neskôr sme sa rozhodli pôsobi najmä
ako trio. Ešte na škole som hral v žilinskom bigbande Young Swing Generation. Boli to moje jazzové
zaiatky.
RR: Asi pred ôsmimi rokmi sme sa rozhodli ís
triovou cestou. V tých asoch také trio na Slovensku
tuším ani nebolo, sná len AMC Trio v Prešove.

...Elvin Jones?
PS: Áno, a tiež Je „Tain“ Watts.
RR: V tomto sa dos stretávam s Peom. Postupne,
ako spolu hráme, mení sa naša hra, mení sa aj to,
o poúvame. Rád sa však vraciam k starej muzike,
lebo z tej vychádza to, o hrá Elvin Jones.
KK: Poúvam napríklad Arta Tatuma a v podstate všetkých vekých klaviristov – McCoy Tynera,
Oscara Petersona, Chicka Coreu...
Kedysi si však tvrdil, že Oscar Peterson je slepou ulikou.
KK: To mi povedal Vahag Petian, arménsky klavirista na jednom workshope. Vtedy som to nechápal,
pretože on dookola omieal Arta Tatuma, od ktorého sa Peterson uil. Mal pravdu – treba lepšie spozna udí, od ktorých sa uili naše vzory.
RR: Presne tak. Branford Marsalis tvrdí to isté.
Dnes nájdeme stovky saxofonistov, ktorí kopírujú
Coltraneove linky. Nie je to však Coltrane, pretože
ten mal napoúvaného Charlieho Parkera ako aj
Lestera Younga, z ktorého Parker vychádzal. Nie
všetko sú len noty. Sná ešte dôležitejšie je podanie, frázovanie, samotný duch hudby. Príznané
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je, že najväší novátori v jazze najlepšie ovládali
tradíciu.
Zaali ste písa@ aj vlastné kompozície...
RR: Ke sme nahrávali našu prvú platu, vyzývali
nás, aby sme zaradili aj vlastné veci. Nieo sme s
Klaudiom napísali, ale v mojom prípade by som to
nenazýval komponovaním. Ke raz za as nieo napíšem a potom sa k tomu náhodou vrátim, nemožno to nazva komponovaním. O tom sa dá hovori
len pri každodennej práci.
KK: Ja už neskladám vôbec, pretože som zistil, že
všetko už bolo napísané. Akurát v skladbe The Trap
som sa snažil vyboi zo zabehaných harmonických

zorganizova sériu jazzových koncertov v divadle Aréna. Aj takýmito krokmi sa zaína výchova publika pre jazz.
RR: Konene si aj naše významné spolonosti
všimli, že jazz je hodný kvalitnej prezentácie.
Význam majú koncepné projekty s viacerými
podujatiami v dlhšom asovom období. Je to iné,
ako ke sa nieo urobí jednorazovo a potom je
celý rok „diera“.
Máme Bratislavské jazzové dni s pomerne
dlhou tradíciou...
RR: Tie sú nesmierne dôležité, ale sú len raz do
roka, o je žalostne málo. Dokázali by ste si na-

„in“ a dostávajú plný poet bodov. Ale ke
niekto prednesie normálnu dobrú muziku,
kvalitne zahranú, tak pre kritikov to už asto nie je zaujímavé.
RR: o však vieme, že v jazze neplatí.
PS: To neplatí nikde. To je ako keby sme
povedali, „dos bolo Bacha!“.
Nepokladajú sa všeobecne za jazzové
aj kapely, ktoré nimi nie sú?
PS: uom sa asto ponúka ako jazz nieo,
o ním nie je. Aj ke sa to samozrejme nedá
striktne ohranii. Isté fúzie by som však
do jazzovej kategórie nezaraoval.

Nothing but Swing Trio & Scott Hamilton [foto: R. Ragan Jr.]

postupov. Ale už ju nehrávame...
RR: ...ak je skladba zložitejšia a kapela ju nehrá asto, tak zväša kvôli istote vyberie nieo iné. Poda
ma je to vemi dobrá skladba a dúfam, že ju budeme hráva.
Skladba sa volá The Trap. Je v skutonosti
„pascou“?
KK: V podstate to nie je také komplikované, len
nie sme zvyknutí na iné harmonické postupy.
Povedzme si pravdu, na Slovensku sa hráva dokopy
tak 15-20 štandardov. Sú „ošúchané“ a hrávajú sa
dokola. The Trap je zámerne nieim iným...
1iže je nevyhnutné spolu viac hráva@ a cvii@...
KK: Rovnako je dôležité, aby sme každý individuálne poúvali hudbu a prinášali svoje predstavy do
kapely. Keže chceme alej pokraova ako trio,
potrebujeme ma víziu. Myslím si však, že kráame po spolonej ceste. Peo už hovoril, o poúva.
Predtým sme boli viac zaujatí swingom a bebopom.
Ja som mal sen, že musím hra ako Bud Powell, o
je samozrejme nezmysel. Nikdy to tak nebude, to by
som sa musel desakrát narodi. Treba sa vyvíja a
hada svoju cestu.
Vyvíja sa aj vnímanie jazzu u publika?
PS: Skvelá bola napríklad myšlienka Juraja
Kukuru, ktorý ponúkol Matúšovi Jakabicovi

príklad predstavi trojdový festival klasickej, alebo populárnej hudby a potom celý rok
prakticky ni?
PS: Navyše, to nie sú ozajstné jazzové dni,
pretože skutoný jazz je tam zastúpený v
menšine. Ke sa tam potom objaví jazzová
kapela, zmienky o nej sú chabé. O nu-jazzových projektoch v kombinácii DJ-ov a svetelných efektov však dokážu novinári písa celé
strany.
1o si teda myslíte o kritike?
PS: Mám aj pozitívne skúsenosti, ale predovšetkým od udí, ktorí sú zárove aj aktívnymi hudobníkmi.
KK: Bohužia, u nás chýba tradícia. Preto aj
kritici „vozia“ mainstream pod iernu zem.
Po koncertoch Scotta Hamiltona, alebo Joey
DeFrancesca na BJD sme ítali napríklad: „...
dos bolo podporovania bezkrvného mainstreamu“. Chýba prehad, nadväznos a tradícia...
RR: Táto kritika nás doslova šokovala, lebo my
sme vtedy hrali v bonej sále a cez prestávku
sme poúvali jeho koncert len cez reproduktory. Bolo to však nesmierne isté, ako na nahrávke, kapela hrala fantasticky a so „šavou“.
PS: U nás je v móde práve to, o sa nejako
odlišuje. Experimenty a všetko o je nové sú

Ale aj na vaše hlavy padla predsa v tomto zmysle kritika, konkrétne na formáciu
Bashavel...
PS: Nikdy sme ale netvrdili, že je to istý jazz.
Je to improvizovaná hudba, ktorá je symbiózou
viacerých žánrov – udovej hudby, improvizovanej jazzovej hudby, prvkov klasiky... Etno
s vemi výrazným momentom improvizácie.
RR: Nechceme kritizova fúzie, hodi všetky
do jedného vreca. Skôr nás mrzí, že kritici
akoby umelo vyzdvihovali práve fúzie a staršie
vykryštalizované žánre považujú za nezaujímavé. Tento pohad nie je zdravý, podobne ako
Bach, aj John Coltrane alebo Louis Armstrong
sú neprekonatení v tom, o priniesli a neustále
sa k nim môžeme vraca, ma z ich hudby fascinujúci a inšpiratívny zážitok.
PS: o sa týka Bashavelu, tam nejde v prvom
rade o jazz...
RR: ...ide o hadanie.
Plány...?
KK: Chceli by sme natoi nové CD v triu. Musí
to však ešte dozrie.
RR: alej je tu Bashavel, ktorý sme rozbehli
a ktorý nás baví. A projekty s rôznymi hosami, napr. so Scottom Hamiltonom, príležitostné kvinteto s Jurajom Bartošom a Mirom
Popradim... Nudi sa nebudeme.
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8. MEDZINÁRODNÝ MULTIŠTÁTNY HUDOBNÝ FESTIVAL 2007
BRATISLAVA – Slovensko 13. – 14.11.2007
Permanentka 800,-Sk / 24,00 EUR Vstupné 500,-Sk / 15,- EUR

ZRKADLOVÁ SIE, Primaciálny palác 1, Bratislava
19.00 h, ZRKADLOVÁ SIE, Primaciálny paláca 1, Bratislava
Utorok: 13.11
Jonathan SAAS, tuba a Sabine HASICKA, step - USA/RAK
BIG BAND TRUMPETS - R
Streda: 14.11
György GEIGER, trúbka a EVA MAROS, harfa - HUN
MNOZIL BRASS – RAK
Utorok 13.11
16,00 h SEMINÁR: Primaciálny palác 1, Bratislava
TÉMA: „SMEROVANIE BRASS HUDBY” Jonnatan SASS, tuba – USA
Streda 14.11
16,00 h SEMINÁR : Primaciálny paláca 1, Bratislava
Lektori: lenovia MNOZIL BRASS, trúbka a pozauna – RAK
Moderátor: Emil Culinka

ZAHRANINÍ PARTNERI FESTIVALU
BUDAPEŠ – Maarsko Piatok 16.11.2007
14,00 h SEMINÁR, Lektor: Görgy GEIGER, trúbka –HUN
18.00 h, Koncertná sála, Galambos Zeneiskola, Soroksár, BUDAPEŠ.
György GEIGER – HUN, Jonathan SAAS – USA,
BIG BAND TRUMPETS– R
KRAKOV, – Posko 2.11.2007
19.30 h, Klub Rotunda
Zsolt Gábor NAGY – HUN
Spoluorganizátor BRASS SEANS BRATISLAVA : Hlavné mesto SR Bratislava

Hlavný partner festivalu:
Festival podporili: Realizované s nannou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Nadácia ARS BRATISLAVENSIS,
S nanným príspevkom Hudobného fondu, Únia profesionálnych hudobníkov Slovenska, ZUŠ na Exnárovej 6 Bratislava, Hudobné centrum,
Budapeš XXIII.Ker. Soroksári nkormányzat, de Pro fundis
Spolupráca v mediálnej oblasti: Bratislavské Kultúrne a informané stredisko
Mediálna podpora festivalu: SRo, STV - TEXT , Hudobný život
Vstupenky je možné zakúpi v predpredaji v predajniach Ticketportal
Objednávky: agency@akord01.sk
Viac informácií na www.akord01.sk
Zmena programu vyhradená

O PO ÚVA

o poúva...

Daniel Pastirák
kazate
oje osobné dejiny sa zrkadlia v hudbe, ktorú
som poúval. V ase dospievania to boli rozprávkové Prúdy, v
ase vzbury temní Deep Purple,
v ase rozletu slnení Yes, v ase
spirituality asketický Pärt, v ase
kontemplácie Reich. Hudba poskytla formu, do ktorej citovos
mohla vlia ešte beztvaré obsahy.
Stavivo pre architektúru vnútorného sveta. V jeho základoch
dodnes znie tá, ktorá ma oarila
ako prvá a predznaila všetky
ostatné – hudba Mariána Vargu.
Hlboko vo mne zvonia jej zvonky,
vleie sa smutná ranná elektrika
a ulice sú plné plášov do daža.
Mapa „mojej“ hudby je rozsiahla.
Vyznaím na nej iba zlomy a vrcholy.
Zlomy
Zlom prvý – dvojalbum Tales
From the Topograc Ocean mne
dovtedy neznámych Yes. Prvé poúvanie – bieda! (vtedy som miloval Deep Purple) Otrasne zložité
a vokál speváka ako po kastrácii.
V jeden zimný veer som si to
predsa len vypoul celé. Plata
dohrala a bol som iný. Objavil
som nový svet – svet polyfónie,
rytmických zmien a rozsiahlych
kompoziných útvarov. Hardrock mi bol zrazu priúzky.
Zlom druhý – Oregon na Bratislavských jazzových doch 1984.
Našiel som ich medzi kazetami
istého študenta kompozície. Samí Bach,
Bartók, Šostakovi, Stravinskij... a Oregon.
Páska nemohla zachyti, o dokázali naživo. Kolektívna improvizácia. Ni také som
dovtedy nepoul. Hudba tu vznikala z nioho. Nástroje sa rozprávali pokojne a sústredene, každý takt prinášal prekvapenie.
Otvorili mi cestu k súasnej hudbe. Vo svojich kompozíciách totiž prepájali svet jazzu a
Orientu so svetom súasnej vážnej hudby.
Zlom tretí – Terry Riley a prvý koncert VENI
ensemble. Dodnes v sebe cítim pozostatky
toho údivu. In C – hudobná udalos na pomedzí kompozície a improvizácie. Moja myse
bola unášaná oceánom takmer nebadaných
zmien. Bol som iniciovaný do sveta minimal
music. A podahol som. Cez Rileyho som sa
dostal ku Glassovi, Adamsovi, Reichovi...

[foto: P. Bánoš]

Reichovu Music for 18 Musicians som poul naživo v Bratislave.
Sedel som za chrbtom autora. V rýchlo vibrujúcich vlnkách tónov sa
cezo ma valil príval bezhraninej nehybnosti – koncentrovaný výron
ducha. Tak nejako možno vyzerá vená blaženos.
Cez minimalistov som sa dostal ku priekopníkom hudobného experimentu: Varèseovi, Cageovi, Stockhausenovi. Tí ma nauili, že pre cviené ucho neexistuje hluk. Všetko je hudba. Bez tejto prípravy by som
si dnes nevedel poradi s hudobnými experimentmi môjho syna.
Vrcholy
Z vrcholov spomeniem iba dve mená. Medzi skladbami, ktoré poúvam, sú také, o ma oaria, také, ktoré šokujú alebo ohúria, ale i také,
ktorých obsah bol vo mne skôr, než som ich poul. K tým posledným
patria Arvo Pärt a Gavin Bryars.
Pärta som prvýkrát poul v kultovom lme Pokánie. Neskutoná Tabula Rasa, istota vyvierajúceho pramea. Hudba nebadane zaniká, aby
nastolila Ticho. To obsažné ticho sa odvtedy stalo cieom mojej modlitby. Pred koncertom v roku 2001 som sa s Pärtom stretol osobne. Pod

klenbami Dómu svätého Martina
nad kolekciou obrazov inšpirovaných jeho Miserere. Pripadalo mi,
že sa poznáme už roky. Bol plný
toho Ticha. Z kolekcie obrazov si
vybral najmorbídnejší. Mtve telá
letia nebom do neznámeho svetla.
Tak vnímam Pärtovu hudbu. Paradox bolestnej radosti, zúfalej nádeje – zrodenie života zo smrti.
Gavina som našiel v obchode na
Klobuníckej. After the Requiem
– dlhé sláky a do toho rozorvaný
hlas bustrovanej gitary. Najsmutnejšia hudba na svete. Ve o asi
zaína tam, kde koní rekviem.
Bryars je pozemskejší ako Pärt.
V jeho smútku sa však zrkadlí
Pärtovské nebo. S Gavinom som
sa zoznamoval cedéko za cedékom, až sme sa napokon stretli.
Najprv v byte nad kostolom a
potom na koncerte v kostole. Tu,
v podzemnej svätyni, sme sa topili spolu s jeho Titanicom. Pred
prázdninami som od neho dostal
balíek. Nové nahrávky. Medzi
nimi úžasný Koncert pre kontrabas. Poúvam ho i teraz, ke píšem tieto riadky.
Spomedzi mnohých spomeniem v
závere aspo niektorých: Shakti,
Waitsa, Meredith Monk, Zorna,
Góreckého, Tavenera, Schnittkeho, Kaneliho, Tüüra, Messiaena,
Godára... K mojim posledným
objavom patrí hudba mojich detí:
Portishead, Lamb, Cinematic Orchestra, Vladislav Delay, Aphex
Twin, Amon Tobin, Books, Boards of Canada. A posledný hudobný šok? Vystúpenie
experimentálneho jazzového zoskupenia
4Walls na Pohode.
Koním. Svet je dnes plný dobrej hudby.
Žia, ni z toho nehrajú v krmách, v telke,
ani v rádiu.
Daniel Pastirák (1959) je kazateom
Cirkvi bratskej, básnikom, prozaikom,
esejistom a výtvarníkom. Knižne debutoval meditatívnymi „rozprávkami o láske a venosti“ Damianova rieka (1993).
Vydal básnické zbierky Tehilim (1997),
Kristus v Bruseli (2005) a rozprávkový
príbeh intet (2000). Je ilustrátorom
vlastných kníh.
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klasika

Ján Levoslav Bella: Komorná tvorba

Dumky pre husle a klavír, PieseA bez slov pre husle a klavír, Serenáda pre violonelo a klavír, Elégia pre husle, violonelo a klavír,
Sláikové kvarteto g mol, V cudzine, šes@ charakteristických skladieb pre husle a klavír; Sláikové kvarteto e mol v uhorskom štýle,
Sláikové kvarteto c mol, Sláikové kvarteto B dur; Sláikové kvinteto d mol, Sonáta . 1 G dur pre troje huslí v prvej polohe, Sonáta
. 2 Es dur pre troje huslí v prvej polohe, Nokturno pre sláikové kvarteto. • Moyzesovo kvarteto; Zemlinského kvarteto; Zwiebelovo
kvarteto; J. 1ižmarovi, husle; Z. 1ižmaroviová, klavír; J. Slávik, violonelo; I. Pristašová, husle; F. Török, husle; P. Zwiebel, viola.
Hudobné centrum 2006

Poínajúc 90. rokmi 20. storoia sme zaznamenali výraznú
renesanciu diela nestora slovenskej hudby Jána Levoslava
Bellu (1843—1936), ktorá sa
prejavila tak v recepcii ako v
edinej inosti. Je to významný
obrat v poznávaní diela nášho
velikána romantizmu aj vzhadom
na to, že táto innos už nemá
rty náhodnosti, ale dostala
trvalý a systematický charakter.
Vytvorila sa tak šanca, aby sa
Bellova hudobná tvorba stala
nielen formálnou, ale aj reálnou
súasou kultúrneho vedomia
slovenskej spolonosti. Centrálne
miesto v rámci týchto aktivít
patrí edícii Súborného kritického
diela J. L. Bellu pod záštitou
Hudobného centra, z ktorej
dosia, presnejšie v rokoch 1997—
2006, vyšla séria A. Komorná
tvorba. Hudobné centrum prišlo
aj s alšou inšpiratívnou myšlienkou: sprístupni notový materiál
pramenného vydania formou
nahrávky na zvukový nosi.
Trojalbum, v podstate s kompletnou Bellovou komornou tvorbou
pre sláikové nástroje, prípadne
so sprievodom klavíra, bol vydaný
roku 2006 a obsahuje celkovo
dvanás skladateových diel, z
toho jedno v dvoch verziách.
Desa diel, oznaených hviezdikou (*), spadá poda údajov
v buklete do kategórie „World
premiere recording“.
Excelentná nahrávka sp a
všetky kritériá top kvality a odhauje skutonú estetickú krásu
a vekos Bellovho komorného
diela, za o treba vyslovi uznanie
36

všetkým slovenským a eským
interpretom, ktorí sa podieali na
jej realizácii. Bolo by asi triviálne
hovori o technickej suverenite
a hráskej pripravenosti, tie boli
nevyhnutným základom, na ktorom sa budovali „vyššie poschodia“ vhadu do hudobného textu a
jeho výklad.
Interpretácia Bellových
Dumiek*, Piesne bez slov* a neskorej verzie Dumiek pod názvom
V cudzine* v podaní renomovaného slovenského huslistu Juraja
ižmarovia a klaviristky Zuzany
ižmaroviovej (obaja pôsobia t.
. v zahranií) sa nesie v duchu
fantazijného romantizmu a plne
vystihuje bohatú škálu poetických
nálad. Je to dokonalý poetický
dialóg dvoch nástrojov. Zvláš
treba vyzdvihnú pregnantnos
v tvarovaní šesasového cyklu
V cudzine s extrémne poetnými agogickými a dynamickými
zmenami. Obdiv vzbudzuje aj
ižmaroviova hra so striebristo
svietivými výškami a mäkkými
nízkymi polohami. Vzletným
pôvabom oslovuje interpretácia
Bellovej Serenády* a Elégie*, v
oboch dielach okrem už spomínaných umelcov spoluúinkuje
violonelista Ján Slávik. Sláikové
kvarteto g mol*, dielo 23-roného Bellu, zostalo dosia hudobnej
verejnosti prakticky neznáme,
aj ke jestvovala i jeho staršia
rozhlasová nahrávka. Obsahuje
síce už in nucleo prvky Bellových
neskorších kvartet, avšak predsa
len celkovo prevládajú klasicizujúce rysy. Naštudovania sa
ujalo Zwiebelovo kvarteto, mladý
ambiciózny slovenský kvartetový
ansámbel, založený roku 2001.
Dielo znie kultivovane a presvedivo, so zmyslom pre kompaktnos tektoniky, o je v tomto
ranom kvartete zvláš dôležité.
Druhý disk patrí Bellovým
trom zrelým Sláikovým kvartetám e mol (1896), c mol (1919)
a B dur (1887), prvé dve v prepracovaných neskorších verziách.

Pražské Zemlinského kvarteto sa
v nich predstavilo osobitou koncepciou. Jej vonkajším znakom
je väšia tempová diferenciácia
najmä v makroštruktúre, iže
medzi jednotlivými asami.
Menovite rýchle asti majú aleko
svižnejšie tempá, než na aké sme
boli dosia zvyknutí. Inovatívnos
ich koncepcie ale vyrastá predovšetkým z mikroštruktúry,
z vnútornej kresby a presne
diferencovanej hierarchickosti
motivicko-tematických tvarov.
Vekými devízami súboru sú také
kvality ako zvuková apartnos,
brilancia, vzácna vyrovnanos
jednotlivých hlasov-nástrojov a
artikulaná precíznos. Všetky
tri kvartetá sú interpretované so
strhujúcou virtuozitou, o zvláš
vynikne v Sláikovom kvartete e
mol v uhorskom štýle. Za úvahu
však stojí otázka interpretácie 3.
asti diela, Intermezzo (alla zingara), ktorá, myslím, umožuje
dva interpretane rôzne prístupy.
Bella v tejto asti využil prvky
novouhorského štýlu, aj ke v
znane „sublimovanej“ podobe.
Okrem oznaenia „alla zingara“
a tempovo-výrazového pokynu
Focoso ma con grazia nezaznamenal však už v notovom texte
žiadne alšie požiadavky na zvonenie tempa, ktoré by sa žiadalo
v niektorých úsekoch. Nevedno
teda, i odkazom „alla zingara“
predpokladal ako samozrejmos
aj aplikáciu rubata a rapsodickosti, ako to bolo typické pre interpretanú manieru rómskych hudobníkov, alebo i naozaj mal na
mysli skôr nezvrásnené, jednotné
tempo pre celú as. Zemlinského
kvarteto zvolilo alternatívu hra
„ohnivo a graciózne“ v jednotnom
tempe. „Osudový“ dramatizmus
Sláikového kvarteta c mol*
ozvláštnili umelci prvkami majestátnosti a heroického štýlu,
Sláikovému kvartetu B dur, pri
ktorom sa vždy zdôrazovali jeho
hravo-intímne rty, pridali zasa
patinu umierneného dramatizmu.

Tretí disk otvára skladateovo
Sláikové kvinteto d mol*, ktoré
si už poas Bellovho života získalo výnimoné uznanie, ke mu
na súaži v Prahe udelili 2. cenu
(1876). Kvinteto je kompozine
navýsos osobité, s majstrovským využitím kontrapunktických techník. Na štandardnej
úrovni nahralo dielo Moyzesovo
kvarteto so spoluúinkovaním violistu Petra Zwiebela.
Moyzesovcom, ako dlhoronému etablovanému ansámblu,
prislúcha v pestovaní tradície
Bellovej komornej tvorby bezpochyby jedno z elných miest. K
neprávom málo frekventovaným
Bellovým dielam patria Sonáta
G dur . 1 pre troje huslí v prvej
polohe* a Sonáta Es dur . 2*
pre to isté obsadenie. Obidvom
sa dostalo zadosuinenia v
podobe skvelej interpretácie v
predvedení Juraja ižmarovia,
Františka Töröka a Ivany
Pristašovej. Zwiebelovo kvarteto
sa predstavilo ešte v nahrávke
Bellovho opusu ultimum v oblasti sláikovej komornej tvorby –
Nokturna pre sláikové kvarteto,
v ktorom, zo známych dôvodov,
skladate zvýraznil part violonela ako sólového nástroja.
Môže len teši, že v Zwiebelovom
kvartete vyrastá alší komorný
súbor, ktorý výborne rozumie
Bellovej poetike a sémantike.
Obsažný text bukletu od
bellovského znalca Vladimíra
Godára je dokladom, ako výrazne pokroilo poznanie Bellovej
komornej tvorby v poslednom
desaroí. Pravda, nedostatok
pramenného materiálu dovouje
v niektorých prípadoch uri iba
hypotetické datovanie vzniku
diela i verzií. Trojalbum predstavuje Bellovo dielo konene
v autentickej podobe poda
pramenného vydania a fascinuje
poznanie, že je to hudobná tvorba špikovej úrovne, navyše v
kongeniálnej interpretácii.
Jana LENGOVÁ
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Valentin Silvestrov
Symfónia . 6
SWR Stuttgart Radio
Symphony Orchestra,
Andrey Boreyko
ECM 2007/distribúcia
Divyd
S menom Valentina Silvestrova
sa západná Európa mala možnos stretnú už v 60. rokoch v
Darmstadte, kde – aj napriek
tomu, že mu zo Sovietskeho zväzu
neumožnili vycestova – jeho
Eschatophoniu pochválil (a dokonca obhajoval) sám Theodor
Adorno. Spomínam to hlavne preto, aby v dnešnom svetovom spore
medzi „pravými avantgardistami“
a „minimalistami“ bolo jasné, aké
je všetko po rokoch relatívne.
Medzitým sa zo Silvestrova stala celosvetová ikona „metahudby“
(o je termín zrejme ním prvýkrát
pravidelne a úspešne obhajovaný
takými skladbami ako Sláikové
kvarteto . 1, Tiché piesne pre
barytón a klavír, 4. a 5. symfónia,
Venovanie pre husle a orchester,
Metahudba pre klavír a orchester,
Rekviem za Larisu...), ale hlavne
jeden z najdôležitejších skladateov 20. i 21. storoia.
Na rozdiel od domácej, na
vtedajšie pomery štandardnej
perzekúcie, sa mu v Nemecku a
tým aj vo svete, dostalo zaslúženej
pozornosti nielen od Adorna, ale
takpovediac i od jeho estetického
odporcu, Manfreda Eichera, ktorý
už desaroia formuje filozofiu
trochu odlišnej novej hudby svojím
vydavatestvom ECM. (Význam
Silvestrova je však taký, že aj firmy
ako Deutsche Grammophon a
Megadisc majú jeho diela v zozname, a tak máme možnos už roky
pou jeho najdôležitejšie práce
v kongeniálnej interpretácii jeho
priateov a kolegov.)
Len zopár skladateov má také
jednoznané myslenie a rukopis,
že si ich nemôžeme s nikým pomýli a po vypoutí pár taktov
je jasné, o koho dielo ide. Je to

o to zvláštnejšie, že citovanie
a inšpirovanie sa prácou iných
kolegov patria nerozlune k
Silvestrovovmu mysleniu a aj napriek tomu je výsledok vždy úplne
jasne vyprofilovaný ako originálny
hudobný jazyk. Urite je to hlavne
v jeho odvahe ís až na samý koniec všetkých možností a variácií
daného... Pri poúvaní jeho hudby
dochádza u poslucháa k zvláštnej
skúsenosti – niekde od polovice
zaína ma lovek pocit, že zbadal
fatamorgánu a prichádzajú emoné halucinácie. To je miesto, kde
Silvestrov zaína svoju skutone
dôležitú prácu.
Nahrávku 6. Symfónie prináša ECM v interpretácii SWR
Stuttgart Radio Symphony
Orchestra s dirigentom Andreyom
Boreykom. Okrem toho, že po
dlhom ase máme možnos pou
Silvestrovovu skladbu delenú na
asti, ide o podobne vysoký štandard ako vo všetkých ostatných
prípadoch. Spomínané delenie ni
nemení na jeho prístupe k formovaniu materiálu ako jediného
nepretržitého pásma zloženého
z akoby „neoseriálnych“ dramatických giest, ktoré po kumulácii
vo chvíach alej neudržateného
napätia prechádzajú do nostalgických neoromantických plôch,
s obas zaznievajúcimi citáciami
(ako napr. úryvok z Mahlerovej
9. symfónie vo Venovaní pre husle
a orchester) – ich podstatu však
tvoria zarážajúca expresivita a
h bka Silvestrovovho jazyka, ktorý
aj napriek tomu (alebo práve
preto?), že syntetizuje a pracuje
eklektickým spôsobom, dosahuje
fascinujúce výsledky pri popise
dnešného rúcajúceho sa sveta.
Ešte pred pár rokmi by mu
zástupy modernistov vyítali nadmernú emocionalitu, spojenú so
záubou v zabudnutých postupoch
a štruktúrach, o sa dlho v slušnej
snobskej spolonosti pravých
bojovnikov za avantgardu akosi
nepatrilo. Lenže odkedy sa horná
as nášho kontinentu zaína
mierne ponára a južná skoro
nepretržite v lete horí, zaína by
jeho postoj zrozumitenejší – je to
posledné obzretie sa dozadu, kým
sa dvere úplne nezatvoria a za
nimi zostane všetko, o sme mali
radi. Je to posledná chvía, ktorá
nám zostáva pred rozlúkou, aby
sme sa naposledy pozreli, o strácame, a o už nikdy viac nebude
tak, ako bolo.
Martin BURLAS

jazz

Adam Pieronczyk Trio
Live In Berlin
Meta Records 2007/
distribúcia Hevhetia
Saxofonistu Adama Pieronczyka
považujú v rodnom Posku za
jedného z najdôležitejších a najkreatívnejších umelcov súasného jazzu. Tomuto statusu dajú za
pravdu urite tí, ktorí 5. septembra navštívili v rámci cyklu Jazz
pod vežou bratislavský koncert
jeho tria. Tým, ktorí koncert
nestihli, je urený záznam Live
in Berlin (Meta Records), ktorý kapela zaznamenala poas
vystúpenia na komornom Jazz
Units Festival pred dvoma rokmi
a ktorý napriek personálnej
zmene na poste kontrabasistu
ponúka rovnaký repertoár ako
nedávny „vežový ” koncert.
Pieronczyk (1970) je napriek
svojmu veku „ostrieaným“
lídrom, ale i sidemanom, ktorý
v posledných rokoch spolupracoval s osobnosami ako Gary
Thomas, Archie Shepp, Bobby
McFerrin, Ted Curson alebo Joey
Calderazzo. Poský magazín
Jazz Forum ho už pred desiatimi rokmi oznail titulom Nová
nádej poského jazzu. Neskôr
v rokoch 2003 a 2004 vyhlásil
Pieronczyka v anketových rebríkoch za najlepšieho sopránsaxofonistu. Rovnako dvojica jeho
albumov – koncertný duet Live
In Sofia s klaviristom Leszekom
Moderom a štúdiový projekt
Digivooco, získali v ankete tohto
magazínu ocenenie Najlepší
album roka.
Záznam berlínskeho koncertu ponúka popri lídrovi
hosujúceho kontrabasistu
a skladatea Eda Schullera,
syna renomovaného skladatea
Guntera Schullera. Ten prekvapuje tak melodickou vonosou
svojej hry, ako aj unikátnymi

vokalízami, spievanými zárove
s líniami svojich krkolomných
virtuóznych sól. Príkladom je
Pieronczykova ...Wanna be a
Musician?, na ploche ktorej
dochádza k rôznorodým prelínaniam rytmických akcentov
obidvoch lenov rytmickej sekcie. Svoje koncerty otvára trio
doslovnou freejazzovou jazdou
Busem po São Paulo, titulnou
témou svojho posledného štúdiového albumu, nahrávaného
práve v tejto brazílskej metropole. Poslucháa vahujú
do deja strojovo udržiavané
„lámané” beaty bubeníka
Krzysztofa Dziedzica, nad
ktorými Pieronczyk uvádza
útržkovito rozdrobený tematický
materiál. Líder zaujme na prvé
poutie hutným a plným tónom
svojho tenorsaxofónu, ako aj
premyslene štrukturovanou
výstavbou svojich sól. Samotná
téma Busem po São Paulo sa
objavuje až po niekokých minútach v pravidelnom ostináte
kontrabasistu Eda Schullera.
Timing Pieronczykovho tria plynie zárove akoby na viacerých
úrovniach, priom rozvíjanie
rozdrobených motívov dostáva
priestor na nesmierne rozahlých plochách. Aj preto je poas
štvrhodinových kompozícií
nesmierne nároné udržiava
pomyselnú myšlienkovú ni.
Neustála hybnos priestoru
trojice absolútne rovnocenných
inštrumentalistov ponúka podobnú uvonenos a živelnos,
akú poznáme od majstrov avantgardných hnutí, i Art Ensemble
of Chicago. Naopak, ahko uchopitenou je neustála repetícia
extatického motívu Touched by
Tupinamba z rovnomenného
brazílskeho albumu. Pieronczyk
ju na koncerte uvádzal v súvislosti s duchmi brazílskych indiánov, ktorí mu poas jedného
koncertu podsunuli samotný
motív do podvedomia. V porovnaní s freejazzovým naturelom
hudby tria plynie uvonené variovanie témy takmer nebadane.
Prekvapením sú spoloný kapelový scat U-au-au-aa a rozsiahla
Tell me Anything About Your
Life, Mr. Buk! gradujúca v pozoruhodnom finále. Koncertný
záznam Pieronczykovho tria je
rovnako pôsobivý a výstižný ako
jeho nespútané pódiové prejavy.
Bravo Mr. Pieronczyk!
Peter MOTY1KA
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DVD

Johann Sebastian Bach
6 Suites for Violoncello
Solo
Wen-Sinn Yang, violonelo
2DVD + 2CD
Arthaus Musik 2006/
distribúcia Divyd
Vyše dvojhodinový Bachov cyklus
šiestich suít pre sólové violonelo je
svätým grálom všetkých violonelistov a súasne jedna z najväších
výziev, aké im literatúra pre tento
nástroj ponúka. Pritom je pozoruhodné, že zbierka bola niekoko
storoí pokladaná za menejcenné
dielo. O jej znovuobjavenie sa
zaslúžil jeden z najväších violonelistov 20. storoia Pablo Casals,
ktorý o nich napísal: „Tieto suity boli
považované za akademickú veteš,
mechanické haraburdie etúd bez
hudobnej vrelosti. Len si to predstavte. Ako ich môže niekto považova za
chladné, ke sú plné poézie a tepla,
ktoré vyžarujú do celého priestoru!
Sú kvintesenciou Bachovej tvorby
tak, jako je Bach kvintesenciou
celej hudby.“ Nahrávok tohto diela,
výborných i priemerných, je veké
množstvo. Má teda zmysel sa púša
do „boja“ s hudbou, ktorá už bola
tokokrát nahraná?
Z Taiwanu pochádzajúci violonelista Wen-Sinn Yang presvieda o
tom, že má. V jeho prípade ide o napínavé objavovanie nového v starom.
Poslucháom pripravil cestu do najhlbších zákutí Bachovho hudobného
myslenia. Suity (BWV 1007—1012)
skutone nie sú iba didaktickou
demonštráciou, aké nároky zvládne
jeden hudobný nástroj. Je to ukážka
absolútnej hudobnej krásy. Všetko je
tu pou. Každé koncepné zaváhanie, nepatrnú faloš i málo pokory. O
dokonalej technike, ktorú musí ma
každý, kto sa do takejto nahrávky
pustí, ani nehovoriac. Potom až tak
nezáleží, i je violonelista „autentický“, používa dobové ladenie, oblúkový sláik i hrá na historickom alebo
modernom nástroji. Podstatná je
38

sila výpovede – to, o z hry vyžaruje.
Wen-Sinn Yang vyjadruje pocity
súasného hudobníka, poueného
autentickou interpretáciou starej
hudby. Jeho podanie je technicky
dokonalé, striedme, obas až skúpe
vo vedomej negácii „krásy pre
krásu”. Na prvom mieste sú rytmus
a odkrývanie melodických a kontrapunktických súvislostí skladateovho
zápisu. A o je dôležité, Bacha hrá
skutone celým srdcom. Nová nahrávka Bachových suít pre sólové
violonelo vyšla v luxusnej edícii
dvoch CD a dvoch DVD so záznamom nahrávania diela v nádhernom
priestore románskeho kostola sv.
Serváca v Chiemgau.
Jozef 1ERVENKA

knihy

Darina Múdra
Anton Zimmermann
(1741—1781) und die
europäische musikalische
Klassik
Schriftenreihe der
Slowakischen Akademie der
Wissenschaften, Band 3
Frankfurt am Main,
P. Lang 2006
Anton Zimmermann je jeden z
pozoruhodných souasník W. A.
Mozarta a J. Haydna, jehož jméno
bylo dlouho v djinách hudby
opomíjeno. Darina Múdra se
zasloužila o to, že se dnes dostává
tomuto skladateli oprávnné
pozornosti. Dlouho se nevdlo,
odkud Zimmermann vlastn
pocházel. Pavol Polák v roce 1978
prokázal, že se Zimmermann
narodil tsn ped Vánocemi roku
1741 na poátku slezských válek v
Široké Niv u Bruntálu na severní
Morav. Široká Niva ležela na
panství knížat Liechtenstein,
ale nejbližší kulturní centrum
pedstavoval Bruntál, kde ml
sídlo ád nmeckých rytí,
který byl nositelem vzdlanosti a
kultury. Z hudebn vzdlávacích
uiliš byla v relativním dosahu

piaristická kolej ve Staré Vod a
jezuitská kolej v Opav. Bohužel
první polovina skladatelova
života je zatím zahalena tajemstvím. Nelze vylouit, že varhaník
Zimmermann, který v roce 1763
psobil v Hradci Králové, byl
totožný s naším skladatelem,
protože ten usiloval ješt v roce
1774 o varhanické místo v Brn
nebo v Olomouci.
Od roku 1772 však se
Zimmermannovo jméno objevuje
v pochvalných kritikách o jeho
singspielech v Bratislav. V roce
1775 se Zimmermann v Bratislav
oženil, což je pekvapující, protože
zde neml pevné zamstnání.
Mimoádného Zimmermannova
nadání si všiml arcibiskup Joseph
von Batthyány, který ho po svém
píchodu do Bratislavy jmenoval
svým dvorním skladatelem, kapelníkem a houslistou. Tím zapoala
Zimmermannova vrcholná tvrí
éra. Zimmermann se uplatoval
nejen jako dirigent pravidelných
koncert, ale i jako skladatel.
Uprosted umlecké práce a
úspch však v polovin íjna
1781 z neznámých píin náhle
zemel. Je zajímavé, že kardinál
jeho místo již neobsadil, ale zajistil
Zimmermannov vdov doživotní
penzi, což svdí o jeho neobyejné úct ke skladateli.
Nyní se dostává odborné
veejnosti do rukou pehled
skladatelského díla Antona
Zimmermanna. Je výsledkem
tém celoživotního úsilí Dariny
Múdrej, které se podailo najít 276
Zimmermannových dl. Pitom
je zajímavé, že Zimmermann,
který strávil prvních 30 let života
v kostelním prostedí, vytvoil
více skladeb svtských (201)
než duchovních (75). Snad by
se dalo z toho usuzovat, že vtšinu svtské hudby napsal až v
Bratislav. Instrumentální hudba
Zimmermannova obsahuje všechny formy a druhy obvyklé v jeho
dob, mezi nimiž vyniká pedevším
26 symfonií a 10 koncert. Pro
svj pvodní nástroj varhany zanechal Zimmermann jen 14 skladeb.
Z jejich faktury je však patrno,
že varhannímu stylu dobe rozuml. Skrovný poet tchto dílek
souvisí s tím, že varhanické umní
Zimmermannovy doby spoívalo
v improvizaci a nikoli v pehrávání
literatury, jako je tomu asto dnes.
Z chrámové tvorby zasluhuje pozornost 16 mší a jedno oratorium
Der Sterbende Heyland.

O cen, jakou pikládali
Zimmermannov tvorb jeho
souasníci, svdí jednak okolnost, že 33 jeho dl vyšlo již za
jeho života tiskem u vídeských
a nmeckých nakladatel,
jednak obdivuhodn rychlé rozšíení jeho skladeb po Evrop.
Nepekvapuje, že nejvíce
Zimmermannových skladeb
se dochovalo v esku (153),
Rakousku (116) a na Slovensku
(72). Je však obdivuhodné, že
67 skladeb proniklo do rzných
hudebních institucí v Nmecku
a 19 do Itálie. Zimmermannovy
skladby však se nacházejí také v
Anglii, a dokonce v USA. Zdá se
být charakteristické, že v esku,
Rakousku a na Slovensku mly o
Zimmermannovu tvorbu duchovní i svtskou zájem pedevším
církevní instituce, kláštery a významné kostely. Respekt, jakému
se tšily Zimmermannovy skladby, dosvduje i to, že nkteré
byly omylem v minulosti pisouzeny autorm jako Albrechtsberger,
Holzbauer nebo dokonce Joseph
Haydn. Vznik jednotlivých dl se
nedá pesn datovat, ale podklady pro tematický katalog (pevažn rukopisy) pocházejí z let
1770-1843. Tato doba souasn
vymezuje dobu nejvtšího provozování Zimmermannových dl.
Katalog je zpracován písn
vdecky podle tematických skupin. V notách je uveden incipit
nejvyššího a nejnižšího instrumentálního hlasu, u vokálních
skladeb též incipit prvního nastupujícího zpvního hlasu. Textová
poznámka obsahuje názvy vt s
udáním taktu a tempa, obsazení
a podrobný výskyt dochovaných
exmplá (stát, instituce, signatura).
Za pípravou takového suchého soupisu se skrývá nespoet
hodin, strávených studiem,
cestováním, korespondováním a
srovnáváním. Je to práce, dá se
íci, nekonená, nebo když už
se zdá, že je vše hotovo, objeví
se nkde nový pramen, který
je teba ovit a do katalogu
doplnit. Proto je teba vyslovit
Darin Múdrej dík za její vytrvalé úsilí a dobe vykonanou
práci. Zarmucující je jen fakt,
že Zimmermannv katalog se z
jakýchsi dvod nedá koupit v
zemi svého vydání ani v esku,
ale zájemce si pro nj musí zajet
do bohatších zemí.
Jií SEHNAL
10 2007

RECENZIE

Hana Urbancová
Mariánske legendy v
>udovom speve. Príspevok
k typológii varianého
procesu.
AEPress, Bratislava 2007
Najnovšia monogra a Hany
Urbancovej, poprednej bádateky
súasnej slovenskej etnomuzikológie, sa zaoberá významnou a vemi
zaujímavou problematikou. Autorka
sa v rámci legendických duchovných
piesní v slovenskom tradinom speve
zameriava na mariánske legendy,
resp. legendické piesne o Panne
Márii. Duchovné piesne ako súas
európskej kresanskej kultúry, ale tiež
náboženských a udových tradícií boli
na Slovensku dlhodobo nežiaduce z
politických a ideologických dôvodov
a ich výskum bol o ciálne blokovaný.
Aj z tohto dôvodu je táto publikácia,
ktorá vyp a medzery v poznaní našej
udovej tradície, prínosom.
Autorka v tejto monogra i opä
preukázala svoju vysokú odbornú
erudíciu, a to rovnako v šírke ako aj
h bke spracovania témy. Mariánske
legendy skúma vo vzájomnom
kontexte písomnej a ústnej tradície,
ako aj v druhovo-žánrových premenách týchto piesní vo vianonom
piesovom repertoári. Variantné
súvislosti si všíma predovšetkým v
tematickej, sujetovej rovine, ale aj v
rámci fenoménu piesového typu
(konkrétna realizácia sujetu, jednota
textu a nápevu). Prostredníctvom
mariánskych piesových legiend sa
napokon dostáva k všeobecnejšiemu
teoretickému problému, ktorým je
varianý proces, variabilita ako podstata udovej piesne.
Materiálovým východiskom
práce bol potom pomerne malý fond
mariánskych legendických piesní
– spolu 160 záznamov (prevažne z
archívneho zdroja). Po metodologickej
stránke autorka vychádza z poznania,
že „žáner legendických piesní sa
formoval na rozhraní ociálnej a
neociálnej tvorby, náboženskej a
svetskej kultúry, mestského a vidieckeho prostredia, písomnej a ústnej
tradície, na pomedzí rôznych so-

ciálnych vrstiev, regionálnych a etnických tradícií“ (s. 115). Z tejto povahy
žánru „na pomedzí“ vyplývajú rôzne
aspekty skúmania, ako napríklad
vzah o ciálnej tlaenej „predlohy“ a
folklórnej podoby piesní, charakter
žánru po zmene obyajového kontextu
a sociálnych funkcií a pod. Jednotlivé
aspekty sú obsahom samostatných
kapitol i podkapitol.
V úvode nachádzame strunú
charakteristiku vývoja legendy v
širokých žánrových súvislostiach s
cieom nartnú historický kontext
tradinej legendickej piesne. Autorka
tu vymedzuje základné pojmy
(literárna legenda, folklórna legenda,
legendická piese) a skúma ich prepojenie. Všíma si tiež sociálne väzby
legendickej piesne, ako sú spôsob
tradovania, rozširovania a príležitosti
na spievanie.
Prvá kapitola obsahuje analýzu
mariánskych piesových legiend z
hadiska tém a sujetov (13 sujetových typov), porovnanie písomných verzií (letákových tlaí) a
folklórnych podôb, ako aj charakteristiku poetiky a hudobného
štýlu piesového materiálu. Azda
najzaujímavejšie je tu pozorovanie
vzahu písomnej a ústnej tradície,
resp. jeho vplyv na piesové typy,
ktoré môžeme sledova aj na konkrétnych textových príkladoch.
V 2. kapitole autorka približuje
iný rozmer mariánskych legiend v
udovom speve – ich adaptáciu vo
vianonom repertoári. Tento kontext
je kvázi tretím stupom vo vývoji legendických piesní: o ciálna tlaená verzia (najkompletnejší sujet) – folklórna
podoba (redukovaný a modi kovaný
sujet) – „mariánska koleda“ (nové
piesové typy a podtypy, vznikajúce
z fragmentácie sujetov). Vemi cenné
závery prináša druhá podkapitola,
v ktorej sú „mariánske koledy“ konfrontované s vianonými piesami
(pastorálnymi a svetskými koledami)
po tematickej, hudobnej a historickovývinovej stránke. ažisko sa však
nachádza v poznatkoch, týkajúcich
sa varianých zmien mariánskych
legiend v novom obyajovom kontexte
a funkcii.
Posledná kapitola prináša sumarizovanie výskumu so všeobecnejšími
teoretickými závermi, priom sa
sústreuje na fenomén variácie.
Autorka skúma viaceré aspekty
varianého procesu, ako sú na jednej
strane determinané faktory, a na
druhej strane variané techniky a typy.
Kniha obsahuje ešte obrazovú
prílohu, anglické resumé a index
piesových obsahov, súpis piesových

typov a v neposlednom rade piesovú
antológiu. V piesovej prílohe sa nachádza 78 piesní, prehadne triedených
poda cyklickej následnosti sujetov
mariánskych legiend a konkrétnych
piesových typov (16 typov).
Táto monogra a je vysoko
profesionálnou prácou, ktorú vaka
pútavo rozvinutej téme, kultivovanej
a zrozumitenej štylizácii a názorným
ukážkam celkom urite ocení odborná
aj laická verejnos.
Andrea PELLEOVÁ

Norbert Adamov
Rekviem v súasnej hudbe
Ústav hudobnej vedy SAV,
Bratislava 2006
Netreba zdôrazova, že téma, vybraná autorom tejto pomerne rozsiahlej
knihy, je originálna a dosia v našej
muzikologickej literatúre ojedinelá.
Treba teda oceni snahu autora,
priblíži nielen jednotlivé vybrané
diela, ale aj ukáza rekviem v širšom
historickom, teologickom, liturgickom
i psychologickom kontexte. Nejde tu
len o povrchné poukázanie na všetkým
dobre známe skutonosti, ale o hlbšiu
re exiu nad jednotlivými aspektmi
omše za zosnulých, akými sú teologický, lozo cký a psychologický rozmer
smrti, liturgická funkcia jednotlivých
astí omšového cyklu, sémantický
výklad dôležitých pojmov i motivané
initele pre napísanie kompozície tohto
druhu.
Vymedzenie pojmu rekviem z náboženského i hudobného hadiska, ako
aj historické súvislosti vzniku zádušnej
omše, ktoré autor v širokom kontexte
dobových zmienok uviedol, pomáhajú
itateovi vidie širšie súvislosti a pochopi hlavné charakteristické prvky
tejto formy. Z historického hadiska je
iste pravdivé a opodstatnené tvrdenie,
že „pre súasné chápanie pojmu
rekviem mal väší význam liturgický
poriadok v období medzi reformou
Tridentského koncilu (1545—1563) a
Druhého vatikánskeho koncilu (1962—
1965)“, avšak pre komplexný obraz
vývoja omše za zosnulých nestaí len
konštatovanie: „zostava jednotlivých
astí nebola v stredovekých misáloch

úplne jednotná“. Práve v stredoveku
sa v rámci jednotlivých liturgických
tradícií vypro lovala istá štruktúra
omše za zosnulých, ktorú potom prijal
misál Pia V. z roku 1570. Aj ke cieom
práce nebolo podrobne opísa genézu
a vývoj rekviem, predsa len itate cíti
na tomto mieste nevyplnené miesto.
Vemi zaujímavá je pre itatea
tzv. štrukturálna analýza textu omše
za zosnulých. Charakteristika jednotlivých kúových slov prezrádza
autorovu erudíciu nielen v hudobnej
oblasti, ale aj v histórii a teológii.
Interdisciplinárny charakter diela
zvýrazuje aj zohadnenie dôležitého
liturgického aspektu rekviem. Aj tu je
zrejmý autorov široký rozhad v danej
problematike. Niekedy však itatea
prekvapia neologizmy odborných
termínov, ktoré sa už v odbornej
teologickej literatúre ustálili, napr. komúnia i komúna namiesto komúnio,
ambón namiesto ambona. Kde-tu sa
nájdu aj chyby v latinských pojmoch,
ktoré ušli korektúre (Lacrymosa,
Lakrimosa, mejestatis, diskussurus,
capella a pod.)
Dôkladné analýzy jednotlivých
vybraných diel, uvedené v „osobitnej
asti“ knihy, svedia o autorovej
erudícii a prehade v tak zložitej
matérii akou je hudba 20. storoia.
Autor sa nevyžíva v podrobnostiach
a nevypoítava rad radom všetky
javy. Pristavuje sa iba pri tých
najdôležitejších a snaží sa ich interpretova v kontexte skladateovho
zámeru. Jednotlivé diela vystihuje
krátkym podtitulom, akýmsi mottom.
Takto napríklad charakterizuje
Maciejewského Missa pro defunctis
ako „posolstvo, ktoré neprekroilo
liturgický rámec“, Salvovo Requiem
aeternam ako „zrkadlo dôsledkov
modernity“ i Pendereckého Poské
rekviem ako „religiózne politikum“.
V krátkom závere autor zha
výsledky svojho bádania v pregnantných výpovediach a snaží sa
vymenova charakteristické znaky
moderny i postmoderny, prejavujúce
sa v hudobných dielach patriacich do
žánru rekviem. itate si takto lepšie
uvedomí súvislos medzi dejinami,
udským myslením, kultúrou i spoloenskými pomermi v jednotlivých
etapách 20. storoia.
Kniha Norberta Adamova je v
každom prípade výnimoná a jedinená nielen svojou tematikou, ale aj
spôsobom spracovania. Slovenským
hudobníkom – teoretikom aj praktikom – ponúka množstvo vedomostí,
ktoré boli pre mnohých dlhý as z
rôznych príin nedostupné.
Rastislav ADAMKO
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KAM / KEDY

kam / kedy
Bratislava
Opera a Balet SND
historická budova
Ut 16. 10. Donizetti: Dcéra pluku
Ut 23. 10. Donizetti: Lucia di
Lammermoor
Pi 2. 11. ajkovskij: Eugen Onegin
Po 5. 11. Donizetti: Dcéra pluku
Ut 6. 11. Dvoák: Rusalka
Št 8. 11. Verdi: Macbeth
Pi 9. 11. Strauss: Ariadna na Naxe
nová budova
Št 18. 10. Puccini: Bohéma
So 20. 10. Verdi: Trubadúr
Po 22. 10. Verdi: Trubadúr
Št 25. 10. Puccini: Turandot
Pi 5. 10. Puccini: Bohéma
St 31. 10. Verdi: Requiem
So 3. 11. Puccini: Madama Butter y
St 7. 11. Puccini: Madama Butter y
Ut 13. 11. Puccini: Turandot

Solamente Naturali, Ars Longa
Kammerchor, S. Dyinés, dirigent
N. Kiss, soprán, A. Schneider, alt,
Z. Megyesi, tenor, M. Trávniek, bas
P. Bacchin, baroková trúbka,
Bach, Telemann
Št 18. 10.
Mozartova sie Rakúskeho vevyslanectva
S. Artz – klavír
St 31. 10., 19.00
Moyzesova sie – Cyklus Bella v
Moyzeske
Moyzesovo kvarteto, M. Šintál, hoboj
J. L. Bella, M. Novák, A. Dvoák
So 27. 10, 17.00
Café Múzejka
Cyklus Musica Cameralis 07
Musica Aeterna, um. vedúci P. Zajíek
Družecký, Beethoven, Krommer
Ut 23. 10, 19.00
Pál yho palác, Zámocká ul.
Cyklus Stará hudba európskych
nástrojov – Nemeckí hudobní géniovia
Musica Aeterna, um. vedúci P. Zajíek
Bach, Händel, Telemann

Slovenská 8 lharmónia

Št 8. 11. Kálmán: Grófka Marica
So 10. 11. Puccini: Sestra Angelika /
Leoncavallo: Cigáni
Ut 13. 11. Massenet: Werther
St 14. 11. Molanov: Macbeth –
tanená dráma
Št 15. 11. Or : Krá a múdra žena /
Stravinskij: Príbeh vojaka
Košice
Štátne divadlo Košice
St 17. 10. Dvoák: Rusalka
So 20. 10. Donizeti: Nápoj lásky
Ut 23. 10. Anjel z gra tti – tanené
predstavenie
St 24. 10. Thomas: Charleyho teta –
hudobná komédia
Pi 26. 10. Kocáb: Odysseus – I.
premiéra
So 27. 10. Kocáb:
Odysseus – II. premiéra
Ut 30. 10. Gounod: Faust a Margaréta
Pi 16. 11. Verdi: Maškarný bál – I.
premiéra
So 17. 11. Verdi: Maškarný bál – II.
premiéra

Žilina
Pi 16. 11.
Slovenská lharmónia, Z. Nagy,
dirigent
Záverený koncert festivalu
Melos–Étos
P. Eötvös, R. Berger, E. Varèse
23. 11.—7. 12.
43. roník Bratislavských hudobných
slávností 2007
Slovenský rozhlas
Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu
Ut 30. 10.
SOSR, D. Talpain, dirigent
G. Beláek, bas, A. Kohútková, soprán,
T. Kružliaková, soprán, O. Klein, tenor
Koncert k 490. výroiu Reformácie
Brahms, Mendelssohn
So 17. 11.
SOSR, J. Serebrier, dirigent
C. Farley, soprán, M. Radi, viola
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Koncert v rámci festivalu Melos–Étos
Barber, Zeljenka, Kaneli
Hudobné centrum
Nede>né matiné v Mirbachovom
paláci 10. 30
Ne 14. 10.
Š. Gyps, husle, M. Bajuszová, klavír,
J. Eliáš, klarinet
V. Verbovská, klavír, M. Paa, husle,
D. Hamarová, mezzosoprán
J. Nagy-Juhász, klavír
V. Bokes, P. Machajdík, J. Grešák,
L. Koakovská, V. Kubika
Koncert sa koná v spolupráci so
Spolkom slovenských skladateov
Ne 21. 10.
F. Pergler, klavír
J. N. Hummel, M. Ravel
Koncert sa koná v spolupráci so
Spolkom koncertných umelcov
Ne 28. 10.
P. Zwiebel, viola, I. Bua, klavír
J. S. Bach, M. Bruch, V. Bokes, I. Bua,
J. Brahms
7. 11.—16. 11. 2007
Medzinárodný festival súasnej hudby
Melos-Étos
Bratislava
Po 15. 10.
6. koncert cyklu BACH – kantáty
Nový evanjelický kostol, Legionárska
ul., 19.00
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Festival chrámových zborov
v Picardie 2008
október 2008, Picardie, Francúzsko
Súasou je Európska súaž chrámových zborov a školských zborov.
Kategórie: I. miešané zbory, II.
detské a mládežnícke zbory, pozn.
deti od 9 do 13 rokov, III. detské
zbory
Vek: do 40 rokov (úastníci len z
Európy)
Info: info@festivaldescathedrales.
com, www.festivaldescathedrales.
com
Medzinárodný festival duchovnej
hudby 2008
17.—20. 8. 2008, Rottenburg/
Neckar, Nemecko
Festival sa koná každé tri roky.
Sakrálna tvorba je uvádzaná v
sakrálnych priestoroch, sekulárna
tvorba je uvádzaná v rámci open-air
priestoroch.
Info: ifgc@domsingschule-rottenburg.de, www.chorfestival-rottenburg.de
Zahraniné sú@aže

Štátna 8 lharmónia Košice
Štátny komorný orchester Žilina
Ut 16. 10.
Št 18. 10.
Literárno-hudobný veer
Archi di Slovakia
D. Pastirák íta Pascala a Elliota
F. Figura, husle, N. Higano, soprán
Št 25. 10.
G. F. Händel, V. Godár, A. Stradella,
Sukv Komorní Orchestr, M. Kos,
L. Kupkovi, M. Novák, E. H. Grieg
dirigent
Št 25. 10.
J. Suk, M. Hlavá, O. Mácha
ŠKO, E. Leducq Barome, dirigent
Št 22. 11.
C. Desert, klavír
Koncert v rámci Festivalu sakrálneho
Žilinský miešaný zbor, Š. Sedlický
umenia k 800. výroiu narodenia sv.
E. Rautavaara, J. Sibelius, H. P tzner, Alžbety
L. van Beethoven
ŠFK, J. Swoboda
Št 8. 11.
G. Demeterová, husle, sólisti Opery
Organový koncert cirkevného oddele- ŠD Košice
nia žilinského Konzervatória
Collegium Technicum, K. Petróczi,
St 14. 11.
zbormajster
ŠKO, G. Mais, dirigent
Szymanowski, Mozart, Hemerka
K. Yamamoto, husle
Infoservis Oddelenia
Banská Bystrica
dokumentácie a informatiky

Medzinárodná hudobná sú@až
Soul 2008
14.—27. 4. 2008, Soul, Južná Kórea
Kategória: klavír
Vek: nar. medzi 15. 4. 1977—14.
4. 1991
Poplatok: 100 USD
Uzávierka: 14. 11. 2007
Info: seoulcompetition@donga.
com, www.seoulcompetition.com

Medzinárodná skladate>ská a interpretaná sú@až Cena Valentina
Bucchiho 2007
15. – 29. 11. 2007, Rím, Taliansko
Kategória: A – skl. pre spev
alebo sólový nástroj a orchester,
B – komorná hudba, C – skl. pre
sólový spev alebo sólový nástroj, D
juniori – skl. pre 2 nástroje, E – skl.
pre zbor a cappella alebo zbor a
nástroje max. 6, F – poda vlastnéŠtátna opera
Zahraniné festivaly
ho výberu, alšie kategórie – spev,
zbor a cappella, flauta a pikola,
Banskobystrické hudobné dni
Jesenný festival v Paríži
klarinet, klavír
Pi 19. 10.
12. 9.—28. 12. 2007, Paríž, Francúzsko Vekový limit: skladba A, B, C, E:
Or : Krá a múdra žena/Stravinskij:
Festival hudby, tanca, performance,
nar. po 31. 12. 1966, D: nar. po 31.
Príbeh vojaka – 1. premiéra
divadla, poézie, výtvarného umenia,
12. 1977, F: bez vekového limitu,
So 20. 10.
lmového umenia.
spev: nar. po 31. 12. 1970, zbor:
Or : Krá a múdra žena/Stravinskij:
Info: info@festival-automne.com,
nar. po 31. 12. 1991, flauta, klaPríbeh vojaka – 2. premiéra
www.festival-automne.com
rinet: nar. po 31. 12. 1973, klavír
Ne 21. 10.
– nar. po 31. 12. 1992
Festival novej hudby Transit 2007
Ev. kostol, Lazovná ul.
Vstupný poplatok: 100 EUR (skl.:
26. – 28. 10. 2007, Stuk, Leuven,
Cantigas de Santa Maria
A, B, C, E, F, ostatní), 80 EUR
Belgicko
Canticum Novum (FR)
(skl.: D), 220 EUR (zbory), 70 EUR
Súasou podujatia sú koncerty,
Po 22. 10.
(klavír)
debaty s umelcami, round-table,
Bohéma klub Štátnej opery
Uzávierka: 20. 10. 2007
uvádzania tvorby mladých ámskych Info: bucchi@premiobucchi.it,
Bratislavské gitarové kvarteto
skladateov.
Gitarový veer
www.premiobucchi.it
M. Praetorius, F. Carulli, M. Ravel, L. Info: festival.vlaams.brabant@skynet.
be, www.festival.be/vlaamsbrabant
Brouwer
Medzinárodné fórum mladých
Ut 23. 10.
skladate>ov
Wien Modern 2007
V. Didi: Matka Niobé – slovenská
Kategória: skladba pre 5 až 7
1. 11.—1. 12. 2007, Viede, Rakúsko
premiéra
hráov (výber, obsadenie Ensemble
Podujatie venované osobnostiam
Aleph: soprán, klarinety, trúbka,
súasnej hudby Lucianovi Beriovi
Št 25. 10.
malá trúbka, alpský roh, bambusoa Georgovi Friedrichovi Haasovi.
Záverený koncert BBHD
vá píšala, husle, klavír, chromaticSúasou sú koncerty, tanené podu- ký akordeón, syntezátor so samOrchester Štátnej opery, M. Vach,
jatia, výstavy, rôzne projekty a lmový plérom, violonelo, bicie nástroje),
dirigent
festival venovaný retrospektíve Franka trvanie max. 7 min.
Bratislavskí madrigalisti, M. Vojtko,
Scheera.
zbormajster
Vek: do 40 rokov, nar. po 1. 1. 1968
Info: www.wienmodern.at
M. Várady, spev
Uzávierka: 31. 12. 2007
C. Debussy, F. Poulenc
Info: ensemble.aleph@wanadoo.fr,
Musica Viva Festival
Ut 30. 10. Bellini: Kapuletovci a
www.ensemblealeph.com
25. 1.—15. 2. 2008
Montekovci
Ut 06. 11. Loewe – Lerner: My Fair Lady Mníchov, Nemecko
Medzinárodná sú@až komornej
Info: musicaviva@brnet.sk, www.
St 07. 11. Patejdl: Snehulienka a 7
hudby Cittá di Firenze “Premio
br-online.de/musicaviva
pretekárov
Vittorio Gui” 2008

10. 2. —17. 2 2008, Florencia,
Taliansko
Kategória: a. husle a klavírne
duo, b. viola a klavírne duo,
c. violonelo a klavírne duo,
d. sláikové trio a kvarteto, e.
klavír a sláikové trio, kvarteto a
kvinteto, f. dychové kvinteto
Vek: do 33 rokov k 5. 1. 2008
Poplatok: 140 EUR
Uzávierka: 5. 1. 2008
Info: info@premiogui.it, www.
premiogui.it
Medzinárodná hudobná sú@až
Jeunesses Musicales Bukureš@
2008
7. 5. —13. 5. 2008, Bukureš,
Rumunsko
Kategória: flauta, klarinet
Vekový limit: do 18 a 30 rokov
Uzávierka: 1. 3. 2008
Info: jmrluigi@dial.kappa.
ro, office@jmEvents.ro, www.
jmEvents.ro
Medzinárodná skladate>ská
sú@až “Zeitklang 2008”
9. 3. 2008, premiérový koncert
pod taktovkou Petra Burwika
Schömer Haus, Klosterneuburg
Kategória: skladba pre komorný
súbor od 6 do 10 hráov pre
Ensemble XX. Jahrhunderts –
výber (obsadenie: flauta, hoboj,
klarinet, trombón, klavír, bicie
nástroje, dvojo huslí, viola, violonelo)
Vek: nar. po 1. 1. 1968
Uzávierka: 1. 12. 2007
Info: musikfabrik.noe@aon.at,
www.musikfabrik.at
Medzinárodná skladate>ská
sú@až pre organ 2008
Súas Saarlouiského organového festivalu 2008.
Saarlouis-Lisdorf, Nemecko
Kategória: skladba pre organ a
sólový nástroj (trvanie skladby
od 8 do 10 min.)
Uzávierka: 15. 4. 2008
Info: info@klingende-kirche-de,
www.klingende-kirche.de,
www.saarlouise-orgeltage.de
Medzinárodná hus>ová sú@až
Carla Flescha
8. 6.—15. 6. 2008, Budapeš,
Maarsko
Vek: nar. po 1. 1. 1980
Poplatok: 100 EUR
Uzávierka: 1. 2. 2008
Info: liszkay.maria@hu.inter.net,
www.filharmoniabp.hu
Medzinárodná spevácka sú@až
Krá>ovnej Alžbety 2008
8. – 24. 5. 2008, Brusel, Belgicko
Vek: od 17 do 30 rokov, nar. po
15. 1. 2008
Poplatok: 55 EUR
Uzávierka: 15. 1. 2008
Info: info@qeimc.be, www.qeimc.be

Oprava
V ísle 7-8 sme nesprávne
identifikovali fotografiu k dialógu Igora Wasserbergera
a Pavla Zelenaya Šum, ktorý patrí k spomienkam. Na
fotografii na str. 22 nie je
Tanený orchester Gustava
Offermanna, ale Bratislavské
combo Z. Kratochvíla.
Autorom sa ospravedlujeme.
Redakcia.
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účinkuje:

Ján Levoslav Bella - Sláčikové kvarteto g mol č.1
Wolfgang Amadeus Mozart - Kvintetová časť B dur pre klarinet
a sláčikové kvarteto K.V. Anhang 91 (516)
Marián Varga - Sláčikové kvarteto č.1
Carlo Passler - Divertimento pre klarinet a sláčikové kvarteto
Antonín Dvořák - Sláčikové kvarteto d mol op. 34
hosť - Nicola Bulfone (Tal.) - klarinet

07.09.
19:00

Moyzesova sieň
Vajanského nábrežie 12
Bratislava

31.10.
19:00

Ján Levoslav Bella - Sláčikové kvarteto c mol č. 3
Milan Novák - Kvinteto pre hoboj, 2 huslí, violu a violončelo
(premiéra)
Antonín Dvořák - Sláčikové kvarteto F dur op. 96
(Americké)

Ján Levoslav Bella - Kvinteto d mol pre 2 huslí, dve violy a violončelo
Ladislav Burlas - Sláčikové kvarteto č. 3 (in memoriam D. D. Šostakovič)
Antonín Dvořák - Kvinteto Es dur pre 2 huslí, 2 violy a violončelo op. 97
hostia - Peter Zwiebel - viola, Július Šoška - viola

12.12.

Koncert sa uskutoční v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2007

28.11.
17:00

19:00

Antonín Dvořák - Cypřiše (výber)
Marek Spusta - Lamento II pre sláčikové kvarteto - premiéra
Ján Levoslav Bella - Nocturno pre sláčikové kvarteto
Stretnutie a Dvanásť piesní do Vianoc v podaní Pacora Tria
a Moyzesovho kvarteta
hosť - Pacora Trio / Stano Palúch - husle, Marcel Comendant - cimbal,
Róbert Ragan - kontrabas

spoluusporiadateľ
a mediálny partner:

mediálni partneri:

partneri:

Bratislavské hudobné slávnosti

vstupné 150,-Sk, v predpredaji zľava 30,-Sk

vstupné 120,-Sk, v predpredaji zľava 20,-Sk

hosť - Michal Šintál – hoboj

vstupné 120,-Sk, v predpredaji zľava 20,-Sk

vstupné 120,-Sk, v predpredaji zľava 20,-Sk

komorný súbor
mesta Modra

predaj vstupeniek:
Informačné centrum BKIS, Klobučnícka 2, tel.: 02/5935 6650, www.bkis.sk,
Dr. Horák, Medená 19, 02/5443 5667, www.hudba.info.sk,
Ticketportal, www.ticketportal.sk
Hodinu pred koncertom v mieste konania koncertu.
kontakty:
Moyzesovo kvarteto, o.z., 0903 751 438, www.moyzesquartet.sk
Slovak Music Bridge, v.o.s., 0905 403 032, www.slovakmusicbridge.eu

MELOS-ÉTOS

Medzinárodný festival súčasnej hudby
B r a t i s l a v a , 7. – 16 . n o v e m b e r 2 0 0 7
www.hc.sk

