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Sergej Larin
Nedokonená ária...

rozhovory: Juraj ižmarovi,
Gija Kaneli / téma: SOSR po
roku / história: Július Móži /
v zrkadle asu: Jozef Grešák /
jazz: Matúš Jakabic a uboš
Šrámek...

Ceny udelené na
18. stredoeurópskom festivale koncertného umenia
Žilina, 21. – 26. apríl 2008
Cena hudobnej kritiky Anna VINNICKAJA, klavír (Rusko)
Cena Spolku koncertných umelcov

Vilija POŠKUT & Tomas DAUKANTAS, klavírne duo (Litva)

Cena MHF Pražská jar Adrienn MIKS, soprán (Maarsko)
Cena publika

Anna VINNICKAJA, klavír (Rusko)

Cena primátora mesta Žilina Ivana Harmana Petrit CEKU, gitara (Chorvátsko)
pre najmladšieho úastníka festivalu
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Editorial
Vážení itatelia,
jarné dvojíslo Hudobného
života je mimoriadne bohaté
Juraj ižmarovi
na texty o zaujímavých
osobnostiach. Zaíname
rozhovorom s huslistom, ale
už aj dirigentom Jurajom
ižmaroviom, ktorý sa pred
takmer dvadsiatimi rokmi
Gija Kaneli
usadil v Nemecku. Po celý
as však zostal slovenským
interpretom a ako ukazuje aj
náš rozhovor – všestrannou a
kultivovanou osobnosou.
Vladimíra Godára svojho
asu zásadne ovplyvnilo
Sergej Larin
hudobné i udské stretnutie
s gruzínskym skladateom
Gijom Kanelim. Príležitos zrealizova rozhovor
dvoch skladateov, ku ktorým sa pripojil muzikológ
Ivan Marton, subovala od zaiatku mimoriadny a
nevšedný text...
Smutným dôvodom pripomenú si kariéru
výnimoného tenoristu Sergeja Larina bolo jeho
neakané úmrtie zaiatkom tohto roku. Spevák,
pre ktorého bola Bratislava odrazovým mostíkom
k medzinárodnej kariére, na u do konca života
nezabúdal...
Portrétom huslistu, dirigenta a skladatea
Júliusa Móžiho zaíname voný seriál prolov
menej známych slovenských osobností, ktorých
profesionálne osudy vypajú subtílnejšie, no
dôležité miesta na mape našich hudobných dejín.
Nielen o tom, že Slovensko potrebuje štátny
bigband a systémovú podporu jazzu, hovoria
v jazzovej rubrike gitarista a skladate Matúš
Jakabic a klavirista uboš Šrámek.
Po roku sa opä venujeme azda najviac
medializovanému problému slovenského
hudobného života – reorganizácii v Symfonickom
orchestri Slovenského rozhlasu. Ako dopadli suby
vedenia a ako hadí do budúcnosti manažment
pomaly už sublimujúceho telesa?
Zaujímavé ítanie praje
Andrea Sereinová
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REAKCIE

Krištáové krídlo pre Pavla
Zelenaya
Skladate, publicista, hudobník,
redaktor a organizátor slovenského
hudobného života Pavol Zelenay
bol ocenený Krištáovým krídlom
v kategórii hudba. Cenu získal za
celoživotné dielo v oblasti slovenskej populárnej hudby a dokonenie unikátneho CD projektu
Antológia slovenskej populárnej
hudby. P. Zelenay bol jednou z
troch osobností, ktoré na cenu
navrhol Hudobný život, ako mediálny partner projektu. alšími boli
huslista Miloš Valent a klaviristka
Magdaléna Bajuszová. Nakoniec
sa do o ciálnych nominácii okrem
P. Zelenaya dostali sopranistka
Adriana Kuerová a skladate
Roman Berger. Pavlovi Zelenayovi
srdene gratulujeme a v najbližšom
ísle s ním uverejníme rozhovor.
(hž)

P. Zelenay [foto: I. Teluch]

Šéfdirigent Slovenskej lharmónie
Peter Feranec a režisér Martin
Huba pripravujú v pražskom
Národnom divadle premiéru
Verdiho opery Falsta, ktorá sa
uskutoní v doch 7. a 9. 5. Na
produkcii sa podieali aj výtvarníci
Jozef Ciller (autor scény) a Milan
orba (autor kostýmov), ako aj
speváci Vladimír Chmelo a Monika
Fabiánová. Predvedenie opery, v
ktorej hlavnú úlohu stvárnia Ivan
Kusnjer a Andrew Greenan, bude
22. 5. súasou festivalu Pražská jar.
(aj)
lenovia Slovenského  lharmonického zboru (zbormajsterka Blanka
Juhaáková) absolvovali v doch
16. 4.—19. 4. zahraniný umelecký
zájazd do Švajiarska, kde 18. 4.
spolu s Orchestra della Swizzera
Italiana a zahraninými sólistami
(Anna Rita Taliento – soprán,
Milena Josipovic – mezzosoprán,
Warren Mok – tenor, Alessandro
Guerzoni – bas a renomovaným
francúzskym dirigentom Alainom
Lombardom uviedli Beethovenovu
Symfóniu . 9 d mol op. 125.
Koncert sa uskutonil v Palazzo dei
Congressi v Lugane.
(sf)
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AD: V. Godár
Reagujete, HŽ 1-2/2008
Touto odpoveou na reakciu V. Godára
(HŽ 2008, 1-2, str. 2 a 3) na moju recenziu koncertu Rogera Murara na festivale
Melos-Étos (HŽ 2007, 12, str. 7) nechcem
oponova p. Godárovi v jeho vnímaní
Messiaena, a vôbec nie polemizova o
jedinenej úrovni diela Vingt Regards sur
l´enfant Jésus a jeho interpetácie, lebo v
tom sa zhodujeme. Zhodneme sa zrejme
aj na viacznanosti slova „regard“ (rozjímanie, pohad, kontemplácia, vzah,
spomienka, meditácia). Messiaen desiatky svojich skladieb v titule i podtitule
oznauje ako „meditácie“, t. j. rozjímania o
nieom (o Bohu, o Sv. Duchu, o Mystériu
sv. Trojice, nad Ježišovým utrpením, nad
citátmi z Biblie, nad výrokmi svätcov at.).
Nikdy sa nestaval do pózy proroka, t. j.
že prostredníctvom jeho hudby „hovorí“
Boh, anjeli alebo skaly, výšiny at. Ak by si
aj „vymýšal“ ako a nad ím rozjíma Kríž,
Výšiny, as, sú to iba jeho vlastné meditácie, rozjímania, jeho pohady na Kríž,
as, Ticho a . Ve ich aj zobrazuje svojimi
témami, rytmami, harmóniami. Hudobné
tvary tém Boha Otca, Kríža, Hviezdy a .
sú Messiaenovým duchovným výtvorom,
nie posolstvami od Kríža, Hviezdy, Ticha.
Tak ich vníma posluchá, vyplýva to z logiky obsahu a v takom zmysle sa Messiaen
aj vyjadroval v poetných publikovaných
a nesíselných osobných rozhovoroch.
Neberiem p. Godárovi, ke si myslí iné.
Najmä v záujme tých, o sa už nepamätajú (a pre svoj vek sa ani nemôžu),
chcem sprítomni fakty, ktoré p. Godár
akosi neberie na vedomie. Píše, že sa „...
vemi udoval, ke Messiaen poas svojej
návštevy Bratislavy (1987) vyjadril vaku
za to, že jeho hudba na Slovensku žije.
Nebola to pravda.“
Ba bola! Messiaenova hudba v Bratislave zaznela po prvý krát 24. 1. 1958,
ke som ju hral na recitáli v Slovenskej
lharmónii. Bolo to v ase, ke uznávaný pražský znalec francúzskej hudby
Dr. Holzknecht oznail Messiaena za šarlatána súasnej hudby a tým ho postavil na
pranier. Godár píše, ako v roku 1975 sám
hral dve Messiaenove skladbiky, ktoré sa
„pre istotu nevolali nijako“. Podobne som
sa všelijako, poas celých 17 rokoch predtým a neustále aj potom, hlavne na prvom
slovenskom pódiu, v Redute, opovažoval
sústavne hra desiatky Messiaenových
skladieb, takmer všetky. Kto chcel, mohol prís poúva a z úvodných textov sa
dozvedie aj o Messiaenových hudobných zámeroch. Spomedzi skladateov si
Messiaenove noty odo ma vypožiiaval
iba Eugen Sucho.
Ale Messiaena som hral nielen tu.
Godár tvrdí, že (naši) domáci organisti „...
mohli len ažko pomýša na zahraniné
koncerty bez spoznania diel najvýznamnejšieho organového skladatea.“ Je to
však presne naopak: som hrdý, že práve
cez moje koncerty v zahranií som už

pred desaroiami mohol predstavova
Messiaenovu tvorbu, ktorá vtedy zaleka
nebola taká známa a uznávaná ako dnes
(kvôli tomu neskromne pripájam zopár
údajov). Po koncerte v ajkovského sieni v
Moskve 25. 3. 1960 ke po Messiaenových
skladbách publikum šalelo nadšením (5 prídavkov), recenzent v o ciálnom sovietskom
magazíne Muzyka v rámci uznanlivej kritiky
napísal tiež to, že sa diví, že hrám hudbu
„chorého mozgu“. Treba vedie, že súasná
západná hudba bola vtedy v celom východnom bloku ideologicky i politicky odmietaná.
udujem sa, že ma za to ni zlého nestihlo,
ba za nahrávku Messiaenovej (a inej hudby)
v Supraphone som dostal Štátnu cenu. V
Posku sa vaka menšiemu ideologickému
tlaku súasnej hudbe darilo viac. Do Krakova
ma opakovane pozývali na predvádzanie vekých Messiaenových cyklov. V celom tzv. východnom bloku som bol prvým organistom,
ktorý hral Messiaena. Viaceré Messiaenove
skladby som po prvýkrát uviedol aj v mnohých západných štátoch, aj v hudobne vemi
vyspelom Nemecku, kde vtedy (v 60. rokoch)
francúzsku hudbu opovržlivo oznaovali ako
„Himbeersaft“ (malinovka). Westdeutscher
Rundunk vo Frankfurte mi však nahral
Messe de la Pentecôte (a dodnes ju vysiela v
svätodušnom období). Zakladám si na tom,
že som ako prvý predstavil Messiaenovu hudbu v kostole sv. Tomáša (Bachovom pôsobisku), aj v novopostavenom Gewandhause v
Lipsku. V neskorších rokoch mi na Vysokej
hudobnej škole v Mníchove usporiadali
majstrovský kurz Messiaenovej organovej
tvorby, takisto aj v Taliansku, Fínsku, USA a
Japonsku. Poznanie, prezentácia a presadzovanie Messiaenovej hudby sa mi od samého
zaiatku kontaktu s ním stali celoživotným
zámerom.
Všetkým mojim žiakom (desiatkam)
som do študijných plánov zaradil aspo jednu Messiaenovu skladbu, hrali ich aj verejne.
Slovné úvody k messiaenovským koncertom som si vždy písal sám, aby som prispel
k hlbšej akceptácii jeho diel. Viac som pre
jeho hudbu (hlavne v rokoch ideologického
diktátu) skutone nemohol urobi. Preto
Messiaen pri svojej návšteve v Bratislave
(1987) akoval adresne mne ako aj mojim
žiakom. Nie po prvý raz, ale už aj viackrát
predtým. Na rozdiel od p. Godára (vi jeho
citát vyššie) dobre vedel preo.
Pre spravodlivos si treba spomenú,
že u nás sa z asu na as ozývali aj orchestrálne, komorné, klavírne a autové diela
Messiaena. Napriek mnohým našim kultúrnym mankám by som netvrdil, že jeho
diela sú a boli menej súasou našej kultúry
než v mnohých iných okolitých krajinách.
Domnievam sa, že u nás sa Messiaen ozýval
viac než napr. Hindemith, Stravinskij, Ligeti,
Penderecki a alší. Vemi by som si však prial,
spolu s p. Godárom, aby to bolo astejšie.
Plne súhlasím, aby sa na našich hudobných uilištiach venovalo viac pozornosti a
porozumenia súasnej hudbe, to je vlastne
prvý predpoklad jej širšej spoloenskej
úinnosti. Z toho dôvodu som si dovolil
výitku na koncerte neprítomným pánom
profesorom. Zasa spolu s p. Godárom sa

možno oprávnene pýta, o (ne)urobili
hudobníci pre Messiaena v uplynulých 19
rokoch, kedy už bol plný prístup k nahrávkam i k notám, aj bezpená sloboda ich
uvádzania. Mohli si už zaobstara a pozna
všetko. Záviselo len na ich rozhade, vkuse
a umeleckej zodpovednosti.
Privítal by som širšiu aktivitu v tejto sfére.
Aj p. Godár vo svojej rozsiahlej odpovedi
mohol analyzovaniu tohto nedostatku (ktorý som nezapríinil) venova viac priestoru
než mojej kritike trápneho prekladu, ktorú
spolu so mnou zdieali aj alší prítomní.
Ferdinand KLINDA

AD: P. Feranec
Orchester potrebuje pozornos
a podporu, HŽ 1-2/2008
Nedávno som ítal vo vašom asopise
rozhovor s Petrom Ferancom. I on tvrdí,
že Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu je na ceste k likvidácii (podobne ako sa zlikvidovala Komorná opera,
Nová scéna – škoda, že zabudol spomenú
Musicu aeternu a Moyzesovo kvarteto) a
že vedenie nevie, o by mal SOSR nahráva. Orchester hrá a nahráva a vedenie i ja
vieme vemi presne o má a bude nahráva. Dramaturgický plán nebol v takom
rozsahu a s takým predstihom vypracovaný nikdy predtým. Rád by som Petrovi
Ferancovi, ako pedagógovi dirigovania na
VŠMU pripomenul, že jeho študenti nemali nikdy predtým také možnosti dirigova
profesionálny symfonický orchester ako
teraz: v tomto roku dva detské koncerty,
jeden diplomový koncert, jedna nahrávka,
dve samostatné skúšky – a chcel by som
to rozšíri, pretože viem, o to je študova dirigovanie bez orchestra. Zhrnuté a
podiarknuté: prosil by som každého, kto
to s kritikou situácie v SOSR myslí vážne,
aby mi dal ekonomický recept, ako sa dá
pri súasnom rozpote celého SRo (z ktorého treba zaplati Rádiokomunikáciám
transmisiu 6 vysielacích okruhov, plati za
energie v neúspornej budove a zabezpei
výrobu nového programu), a z toho vyplývajúceho rozpotu SOSR, zvýši mzdy a
neredukova poet miest. Žia tí, ktorí nás
kritizujú a chcú „zachraova historicky
najstarší orchester“, tieto argumenty neberú do úvahy. Orchester je v súasnosti
taký, aký si ho môže jeho zriaovate dovoli. V rámci vemi obmedzeného rozpotu
sme dokázali postavi roný dramaturgický plán, ktorý okrem rozsiahleho plánu
nahrávania (predovšetkým Suchoove
diela, alej Iršai, ekovská, Kraji,
Roustom, Berger, ale i Mozart, Haydn,
Mendelssohn, Gershwin,Vieuxtemps) v
celkovej džke cca 550 min. zah a 15 verejných podujatí, medzi ktorými nechýbajú koncerty pre deti, koncert poslucháov
VŠMU, koncert SOSR a mladé talenty,
koncert v rámci BHS New Talent. To všetko spomínam preto, lebo orchester by som
chcel pro lova predovšetkým ako teleso
mladých a pre mladých.
Mario KOŠIK
3-4 2008

SPRAVODAJSTVO, KONCERTY

Slovenská lharmónia
„Nikto ju nepochopil! Kiež by som
mohol dirigova jej premiéru 50 rokov
po mojej smrti,“ posažoval sa Gustav
Mahler po premiére v roku 1904. Dnes
patrí jeho Piata symfónia medzi piliere
symfonického repertoáru najväších
symfonických orchestrov na celom
svete. Popularite diela iste pomohol aj
Viscontiho  lm Smr v Benátkach, kde
bola z tejto symfónie použitá 4. as
(slávne Adagietto).
Bratislavskí posluchái nemajú
asto možnos vypou si toto vekolepé dielo. O to väšia bola moja rados,
ke som sa dozvedel, že do Bratislavy
príde s Mahlerovou Piatou jeden z najlepších východoeurópskych orchestrov, navyše pod vedením kvalitného
dirigenta. Vaka medzinárodnému
projektu výmeny orchestrov „V srdci
Európy“ mohli milovníci hudby 24. a
25. 1. spozna orchester Slovinskej
 lharmónie, ktorý sa pýši viac ako
300-ronou tradíciou, v ten veer
pod vedením libanonského dirigenta
George Pehlivaniana. Bol som preto
sklamaný, ke som uvidel desiatky
neobsadených miest na prvom z dvoch
koncertov v bratislavskej Redute.
Kombinácia atraktívneho diela a vý-

borného orchestra by mala ma opaný
efekt. Prvé rady, rezervované pre politických reprezentantov a VIP, ostali
pochopitene prázdne a boli tak alším
dôkazom kultúrnosti našej „elity“. Nedá
mi však nespomenú, že minister kultúry
Marek Maari spolu s podpredsedom
vlády Dušanom aploviom na koncerte
boli.
Slovinská  lharmónia má už dávno
reputáciu skvelého orchestra. Nepatrí
síce do kategórie Viedenskej alebo
Berlínskej  lharmónie, ale v rámci krajín bývalej východnej Európy má silné
postavenie. Osobne som spolupracoval
s mnohými slovinskými hudobníkmi a
vždy som v ich hre pozoroval zvláštnu
kombináciu slovanskej srdenosti, talianskej arogancie a germánskej disciplíny. Možno práve tento „mix“ spôsobuje,
že táto malá krajina oplýva množstvom
výborných hudobníkov.
Vzhadom na osobnú skúsenos boli
moje oakávania vemi vysoké. Koncert
zaal dielom Gazelle, sedem symfonických obrazov z pera (v Slovinsku)
známeho domáceho skladatea Lucijana
Mariju Škerjanca (1900—1973). Dielo,
inšpirované básami slovinského poeta
France Prešerena, bolo skomponované

v štýle neskorého romantizmu a impresionizmu. Monumentálne, ale vemi zrozumitené a prístupné dielo bolo dobrou
predohrou k náronejšej Mahlerovej
skladbe. Žiadne stopy po „falošnom
folklorizme“ (typickom pre skladateov
východnej Európy toho obdobia), iba
poctivý symfonizmus.
Všetci však netrpezlivo akali na
Mahlera. Úvodné trúbkové sólo bolo
prísubom výnimoného zážitku.
Mladý trubkár, disponujúci krásnym
zvukom a bezchybnou technikou, rozprestrel ervený koberec pre celý orchester, ktorý zaburácal presvedivým
mahlerovským zvukom. Vekový priemer orchestra Slovinskej filharmónie
bol vemi nízky. Na všetky sólové nástroje v dychovej a plechovej skupine
hrali mladí udia (uvádzam to iba pre
zaujímavos, nie ako návod na riešenie
kvality orchestra). V prípade Slovinskej
filharmónie podávali jej mladí lenovia
prvotriedne výkony (sólo lesného rohu
bolo zážitkom) a jediným sklamaním
pre ma boli výkony prvého klarinetistu a hráky na anglický roh, ktorí mali
asté intonané problémy. Sláiky boli
zvukovo vemi homogénne a vyrovnané, ich slabinou boli nepresnosti v

nástupoch a nároných „fúgových“ napojeniach v poslednej asti. Orchester
predviedol širokú paletu farieb a dynamík a celkový dojem bol vemi presvedivý.
Dirigent George Pehlivanian, prvý
zahraniný šéfdirigent Slovinskej
 lharmónie, má už za sebou spoluprácu s mnohými špikovými orchestrami – Londýnskou filharmóniou,
Izraelskou filharmóniou, Orchestre
Philharmonique de radio France alebo
Santa Cecilia Orchestra v Ríme. Jeho
sila zjavne nespoíva v detailnom a
technicky exaktnom prevedení skladby
(mnohé rytmické nepresnosti), ale v
celkovej koncepcii a udržaní línie. Jeho
prevedenie Mahlerovej Piatej symfónie
nebolo nijako revoluné, no presvedivé a úprimné. Jeho estetické (miestami
až tanené) gestá inšpirovali orchester
k hadaniu „správneho“ výrazu, ale
nepomáhali mu v rytmicky najažších
miestach.
Koncert zakonila už klasická „standing ovation“ bratislavského publika,
pre ktorú na nás radi spomínajú mnohí
zahraniní sólisti a dirigenti. Bola tentokrát na mieste? Urite áno.
Matej DRLIKA

V doch 30. a 31. 1. zaznelo v
Redute pod taktovkou bývalého šéfdirigenta eskej filharmónie Zdeka
Mácala v podaní Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru (zbormajsterka Blanka
Juhaáková) Verdiho liturgické
dielo Quattro pezzi sacri (1897),
ktoré vzniklo na sklonku skladateovho života. Prvá a tretia as
(Ave Maria pre miešaný zbor, Laudi
alla Vergine Maria pre štvorhlasný
ženský zbor) sú napísané a cappel-

la. Spolu so Stabat mater a Te Deum
pre orchester vytvárajú tieto štyri
asti homogénny celok, ktorý spája
osobná výpove skladatea a originálne uchopenie cirkevného štýlu.
Dielo je nároné, preto u interpretov
vzbudzuje oprávnený rešpekt. Kým v
prvý veer nasadil dirigent pomalšie
tempá, preexponované i vzhadom na
liturgický charakter diela, dynamickejšie tempá druhého veera skladbe
nesporne prospeli a vylepšila sa aj
dirigentova komunikácia s orches-

trom a zborom. V interpretácii jednotlivých astí bolo cíti intenzívnu
a svedomitú prípravu. Zohadovala
výrazové nuansy Verdiho opusu s
ohadom na bohatú dynamickú škálu,
o bolo v prospech charakteru a atmosféry diela.
Druhá polovica koncertu bola
venovaná obúbeným Musorgského
Obrázkom z výstavy, skomponovaným v roku 1874 na základe skladateových dojmov z akvarelov náhle zosnulého architekta, maliara, no naj-

mä jeho priatea Viktora Hartmanna.
Tento pôvodne klavírny cyklus desiatich tematicky diferencovaných,
sugestívnych hudobných skíc, inštrumentovaný Mauriceom Ravelom, zaznel pod taktovkou Zdeka Mácala vo
svojej plnej, živej, dynamicky pestrej
kráse. Jeho úinné komunikatívne a
hravé gestá podnietili inšpirujúcu
spoluprácu s orchestrom a toto dielo
príjemne zav šilo dramaturgicky vemi dobre zostavený veer.
Eva PLANKOVÁ

Súbor Musica viva sa v pondelok 18. 2. v Malej sále Slovenskej
filharmónie predstavil v honosných
historických kostýmoch. Gitarista
mal spievodné slovo ako na výchovných alebo kúpených koncertoch, o
bolo celkom zbytoné, lebo všetky
informácie o programe mali posluchái vytlaené. Bolo to ale sympatické. Gitarista súbil, že nás súbor
zavedie do renesannej Európy, o
sa však nestalo. Zaviedli nás iba
do rokov budovania komunizmu. V
období renesancie totiž neexistovala kovová priena flauta, zobcová
flauta z umelej hmoty ani epoxydovo
sa lesknúca gitara s kovovým kapodastrom a podložkou pod nohy.
Sólisti a zboristi vtedy vôbec nepoužívali kontinuálne vibrato, ktoré kazí
intonáciu a každá skladba sa nekonila vekým romantickým ritardandom. Ni také vtedy neexistovalo,

ale v rokoch 1950—1960 sa tak u nás
stará hudba hrala a spievala. Nemali
sme ani potuchy o Rožmberskej kapele z Prahy, ani o Hortus musicus
z Tallinu, i Fistulatore et tubicinatores Varsoviensis alebo o innosti
Harnocourta vo Viedni.
Program bol až na pár výnimiek
zložený z frottol a villanell, teda z renesannej pop-music krížom-krážom
povyberanej z celej Európy. Niektoré
piesne boli dokonca preložené do
sloveniny, o sa dnes už nerobí. Aj
názvy zbierok i skladieb boli zastaralé, napr. Vietorisov kódex, dnes správne Tabulatura Vietoris alebo uhorský a poský tanec, správne Chorea
Hungarica et Polonica.
Od prvej skladby ma prekvapil neistý zvuk štyroch hlasov. Sopranistka
mala pekný, jasný hlas, ale s vibratom,
ktoré spôsobilo napr. v Tourdione a v
skladbe Daniela Fridericiho vo fiori-

túre mnoho falošných tónov a prejavil
sa aj nedostatoná práca s dychom.
Altistka tiež výrazne vibrovala a vo
villanelle Baldassare Donatiho, ktorá
bola položená dos vysoko, spievala
tak falošne, že nebolo možné spozna
harmóniu. Tenor mal peknú farbu, ale
slabý tichý hlas s hrdelným vibratom.
Bas mal tvori základ kvarteta, no jeho
pekná okrúhla barytónová farba hlasu
do basu nepridávala vea. Tu by bol
potrebný profondo bas, ak nie rozsahom, tak aspo farbou. Umelecký vedúci súboru si mal pred naštudovaním
repertoáru vypou dobré nahrávky
podobnej hudby, ale nie Venhodu z
50. rokov, a lenovia súboru sa mali
poui o štýlovej intrepretácii starej
hudby.
Flautistka hrala na zobcovej flaute
z umelej hmoty a štyri skladby na prienej flaute, ktorá mala priam katastrofálny zvuk, pripomínajúci prefukujúcu

trúbku. Gitarista hral na lacnej gitare,
ktorá nijako neoplývala krásou tónu ani
silou. Tance upravené pre flautu a gitaru zneli ako na veierku ŠU.
Najzaujímavejšou a najvtipnejšou
skladbou veera bola anonymná piese Trubte v trúbu již a tiež nasledujúca dánska udová piese, ktorá však
zaznela v preklade. Viaceré skladby
boli miniatúrne (aj príkro sladkasté
primitívne skladby s náboženskou tematikou, ktoré patria niekam inam) a
vemi by sa žiadala polyfónna skladba.
Žeby v epoche renesancie všetko len
prešastne hopkalo? Inak milí a sympatickí hudobníci tohto súboru sa zrejme
prevemi spoliehajú na svoju profesionalitu. Lenže ani konzervatórium, ani
VŠMU, ani operná prax ešte nikoho
nepripravila na štýlovú interpretáciu
starej hudby. Ak si to niekto myslí, je
na vekom omyle.
Vladimír RUSÓ
3
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Najnovšia premiéra Opery SND,
Musorgského Boris Godunov, so
svetoznámym basistom Sergejom
Kopákom v hlavnej úlohe, pritiahla do Novej budovy SND renomovaného slovenského fotografa Tibora
Huszára, ktorý svojím objektívom
sledoval proces inscenovania diela.
Výsledkom je výstava 12 vekoplošných iernobielych fotogra í
Boris Godunov, otvorená hodinu
pred premiérou 25. 4. vo foyer
pred balkónom Sály opery a baletu.
Boris Godunov sa do SND vracia
po 30 rokoch, no tentokrát zaznie
prvýkrát v originálnej autorovej
verzii. Operu naštudoval hosujúci
dirigent Stefan Lano, režisérom
je Marián Chudovský, v hlavných
úlohách sa okrem S. Kopáka
predstavia Peter Mikuláš, Ivan
Choupenitch, Sergej Ljadov, Jozef
Kundlák, udovít Ludha, Sergej
Tolstov, František uria, Martin
Malachovský, Jozef Benci, Jolana
Fogašová, Denisa Šlepkovská a .
(snd, hž)
18. 5.—24. 5. sa v Trnave uskutoní
20. roník Medzinárodnej speváckej súaže Mikuláša SchneidraTrnavského. Súaž je urená mladým spevákom vo veku od 17 do 35
rokov. Prezidentkou súaže a predsedníkou medzinárodnej poroty je
prof. Eva Blahová. Viac informácií
o podujatí je možné nájs na www.
vocal-competition-trnava.info
(aj)
27. 3.—30. 3. sa v Krom íži konal 4.
roník Speváckej súaže duchovnej
a koncertnej hudby, usporiadanej
krom ížskym Konzervatóriom
Evanjelickej akadémie. Víazom v
kategórii do 24 rokov a držiteom
Ceny nadácie OSA za interpretáciu
diel eských autorov napísaných
po roku 1950 sa stal mladý slovenský spevák Tomáš Šelc (klavírny
sprievod Dana Hajóssyová). T. Šelc,
ktorý je tiež držiteom 1. ceny v
kategórii Piese ostatného 42. roníka Speváckej súaže A. Dvo áka
v Karlových Varoch, je študentom
Konzervatória v Bratislave (spev Alžbeta Michalková, zborové dirigovanie - Dušan Bill).
(su)
Súbor Musica Aeterna (um. vedúci
P. Zajíek) absolvoval v marci s
úspechom rozsiahle turné po Južnej
Amerike a Mexiku, poas ktorého
sa slovenskí hudobníci predstavili
na 7 koncertoch (6. 3.—15. 3.) s dielami J. S. Bacha, G. B. Pergolesiho,
G. Ph. Telemanna a A. Vivaldiho.
Súasou boli aj koncerty v Mexico
City a na univerzitách v Monterrey
a Toluce.
(aj)
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Da 20. 2. vystúpil v rámci abonentných koncertov Slovenskej filharmónie Cyklu J Symfonický orchester
Konzervatória v Bratislave pod
vedením Júliusa Karabu so sólistom
Dominikom Gálom (klavír).
Na úvod zaznela slovenská premiéra predohry, presnejšie fragmentu Mozartovej opery Lo sposo
deluso KV 430 (Oklamaný ženích).
Genéza a osudy tejto opery sú v mnohom nedostatone osvetlené. Mozart
mal v úmysle skomponova operu
pre taliansky súbor, ktorý roku 1783
úspešne pôsobil vo Viedni, nenašiel
však vhodné libreto, ktoré by vyhovovalo jeho predstavám a nárokom. V
liste otcovi zo da 7. 5. 1783 píše:
„Opä tu zaala (pôsobi) talianska
opera buffa a vemi sa pái... prezrel
som si zbežne vyše 100 libriet, lenže
nenašiel som takmer žiadne, s ktorým
by som mohol by spokojný...“ Vtedy
sa mu dostala do rúk partitúra i
libreto opery talianskeho skladatea
Domenica Cimarosu Le donne rivali
a po rôznych vyžiadaných úpravách
libreta od neznámeho autora sa rozhodol tieto texty zhudobni ako dvojdejstvovú operu buffu. Nepostupoval
však v dejovej nás lednosti. Niektoré
ísla sú takmer dokonené, iné sa
dochovali v rôznom štádiu rozpracovanosti a ako skice. Mozart dokonca pripravil aj zoznam spevákov,
ktorých plánoval obsadi. Nevieme,
preo skladate operu nedokonil, najpravdepodobnejšou príinou
je, že chýbala oficiálna objednávka, bez ktorej nemal žiadnu šancu
na uvedenie diela. Mozart takmer
nikdy nekomponoval „do zásuvky“.
Objednávka bola preho vždy inšpirujúcou motiváciou, a tak odložil rozkomponované dielo ad acta a viac sa
k nemu nevrátil. Partitúra predohry a
následnej introdukcie patria k dokon-

eným i takmer dokoneným astiam
opery. Iba niektoré party dychových
nástrojov doplnil niekto z blízkeho skladateovho okruhu. Talianska
operná predohra tradine pozostávala z troch tempovo kontrastných astí
(rýchlo–pomaly–rýchlo). Nebol by to
však Mozart, keby nebol siahol po originálnom a vtipnom riešení. Predohru
spojil s prvým íslom opery do jedného celku. Po slávnostnom „fanfárovitom“ úvode a živom melodickom toku
hudby, ozdobenej módnymi obratmi
roztopašného Allegra a nasledujúcom emotívnom a vrúcnom Andante,
pre chádza predohra priamo do štvorhlasnej spievanej introdukcie, ktorá je
v podstate rozšírenou vokálno-inštrumentálnou verziou úvodného Allegra
predohry. Tým Mozart v podstate zachováva schému trojdielnej ouvertúry,
zárove ju však obchádza. V pôvodnej
podobe dielo nie je možné koncertne
predvies. Ctite a znalec Mozartovej
hudby Peter Hochel vhodnou úpravou
(škrty, eliminácia vokálnych hlasov,
primeraný záver) pripravil koncertnú
verziu bez toho, aby zasahoval do substancie Mozartovej hudby, ím umožnil oživenie tejto krásnej skladby. Žia,
v programe koncertu nebola o tejto
skutonosti ani zmienka. Predvedenie
neznámej Mozartovej skladby bolo
príjemným prekvapením a stretlo sa
so zaslúženým ohlasom.
Nasledoval Koncert pre klavír
a orchester . 1 g mol op. 25 Felixa
Mendelssohna Bartholdyho, v ktorom
sa ako sólista predstavil študent 3. roníka klavírnej hry v triede P. ermana
na Konzerva tóriu v Bratislave Dominik
Gál. Koncert, prekypu júci inšpiráciou
a klaviristickou brilantnosou je vzácnym dielom ranoromantickej koncertantnej literatúry. Z nepochopitených
príin je skladba pomerne málo známa
a v porovnaní s podobnými dielami ale-

bo hoci s autorovým populárnym husovým koncertom, menej uvádzaná.
D. Gál je nesporným talentom s vrodenou muzikalitou a znamenitou
technickou výbavou, so zretenou
artikuláciou, širokou dynamickou škálou siahajúcou do najjemnejšej vrstvy
pianissima, úspornou pedalizáciou,
neokázalým prejavom a osobitým zvonivým tónom, ako aj vzácnou schopnosou vži sa do hudobného sveta
skladateovej umeleckej výpovede.
Drobné „chybiky krásy“ nijako neuberajú na hodnote výkonu a alším vývojom sa akiste odstránia. Spoahlivý
a primeraný orchestrálny sprievod
umocnil celkový dojem z predvedenia.
Na záver zaznela Mozartova
Symfónia . 36 C dur KV 425
„Linecká“. Známy fakt, že oživenie
Mozartovej hudby patrí k najväším
interpretaným problémom, sa prejavil aj v tomto prípade. Prístupy k
interpretácii Mozarta sa v priebehu
dejín menili. Každá epocha, ba každá generácia mala „svoj“ Mozartov
obraz, ktorý odrážal hudobné myslenie, vnímanie a estetiku doby. Dnes
neexistuje iba jeden mozartovský
interpretaný ideál, viaceré koexistujú veda seba, priom ich spolonou
rtou je, že sa dištancujú od zámerov, praktík a nánosov minulosti.
Recenzovaný koncert však bol zameraný skôr retrospektívne a prezentoval dnes nevemi aktuálneho Mozarta
zašlých ias. Rezervy sa vyskytli aj v
oblasti zvukovej vyváženosti a výrazovej diferenciácie. Pravda, pre snaživý štu dentský orchester, ktorý hadá cesty orchestrálnej praxe, súhry,
zvukovej rovnováhy, základnej orientácie v materiáli, platia špecifické
kritériá. Z tohto pohadu ambicióz ny
súbor pod vedením svojho dirigenta
vcelku splnil oakávania.
Pavol POLÁK

5. marca ponúkol Cyklus Junior
v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie stretnutie s orchestrom
Spirit of Europe, ktorý vznikol v
roku 2004 v rakúskom Melku pri
príležitosti vtedajšieho rozšírenia
Európskej únie.
Mladý orchester prišiel do
Bratislavy so svojím dirigentom
Martinom Sieghartom a sólistami
klaviristkou Susannou Artzt a trubkárom Bernhardom Bärom.
Orchester Spirit of Europe
sa
predstavil
Prokofievovou
Predohrou na hebrejské témy op.
34b. Slovo téma je tu nesmierne
dôležité, pretože nejde o piesne,
ale skôr o charakteristické tematické úseky. Prokofiev s nimi pracuje
vemi úsporne. Dokonca nestráca
ani svoj charakteristický rukopis,
nepredávkoval svoju hudbu jidiš

melódiami, len ich využíva ako tematický materiál – cituje a spracováva
na svoj vlastný spôsob. Orchester
v plnej miere pochopil skladateov
zámer a vyvážene tvaroval prepožianý myšlienkový materiál s vlastnou
hudobnou reou. Po Prokofievovej
Predohre sme sa zapoúvali do
Šostakoviovho Koncertu pre klavír,
trúbku a orchester . 1 c mol op. 35.
Bizarná hudba plná geniálnej, vtipne
dávkovanej triviálnosti s vyváženými meditáciami. Dialóg dvoch koncertantných nástrojov vytváral vo
vzahu k orchestru i vzájomne medzi
sebou vzrušujúcu hudobnú scenériu.
Šostakoviovo koncertantné „vystrájanie“ je neopakovatené, strieda
sa tu irónia, výsmech, pla i nárek,
pohrúženie do seba, slovom samé
protiklady. Interpreti koncertovali
na tejto kompozinej klávesnici bra-

vúrne a presvedivo, ím potvrdili
svoje interpretané majstrovstvo.
Orchester výrazne vstupoval do celého koncertantného dialógu a zohral
tu svoju symfonickú úlohu, stmeujúc
dve koncertantné krajnosti – dychový
a klávesový nástroj.
V súvislosti s interpretáciou
Beethovenovej Symfónie . 2 D dur
op. 36 ukázal tento mladý orchester
spolu s dirigentom viaceré interpretané prednosti: skvelú súhru,
poúvanie sa, krásne kompaktné
sláiky a výrazné muzicírovanie.
Beethovenova Symfónia . 2 bola
taká, aká má by, spevná, výrená
a expresívna. Dirigent M. Sieghart
mal partitúru preítanú a zažitú do
posledného detailu. Orchester skvele reagoval na jeho itatené gesto.
Slovom, bol to pekný zážitok.
Igor BERGER
3-4 2008
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Nedené matiné v Mirbachovom paláci
Nedené komorné koncerty v
Mirbachovom paláci, prebiehajúce
v réžii Hudobného centra, majú svoj
ustálený až stereotypný dramaturgický
prol. Z februárovej ponuky spomeniem spoahlivé a osvedené manželské
duo, kontrabasistu Radoslava Šašinu s
klaviristkou Danou Šašinovou-Satury.
Ani jedna z ich spoloných produkcií
nie je sklamaním. Koncert 3. 2. s dielami
P. Hindemitha, G. Faurého, F. Prota,
K. Wilkomirského a A. Piazzollu ocenili najmä „fajnšmekri“. Obaja interpreti už dosiahli vo svojej umeleckej
dráhe zrelos, ktorá nevyžaduje alšie
iastkové (technické) zdokonaovania.
Nachádzajú sa v priestore umožujúcom slobodu a vonos pri prehlbovaní,
umocovaní a zdôrazovaní dosiahnutého. Inteligencia, štýlová empatia, delikátna myšlienková súhra – tak možno
strune, heslovite vystihnú podstatu
úinku ich interpretácie. K tomu treba
pripoíta ich „všeobecné“ osobnostné
vklady: príspevok Radoslava Šašinu
k výraznému posunu v koncertnom

sólovom emancipovaní kontrabasu, ako
aj zásluhu na importovaní mnohých titulov (vrátane transkripcií) na domáce
hudobné podujatia, Daniela Šašinová
vyniká ako sólistka so širokým repertoárom, obdivuhodné sú aj jej aktivity v
komornej hudbe. V prípade recenzovaného koncertu nemožno hovori len o
klavírnom „sprievode“, ale o plnohodnotnom, inšpirujúcom a muzikantsky
senzitívnom podiele v interpretanom
komplexe.
Aj koncert 24. 2. sa niesol v znamení
dua, diela pre klavír štvorrune prezentovali Pavla Reiersová a Stanislav
Slavíek. Ich Mozart (Sonáta B dur KV
358) ako úvod a „rozohrávka“ znel trochu nesmelo, akoby interpreti testovali
akustické, klavíru nie príliš naklonené

parametre sály. Privekou sústredenosou a sebakontrolou interpretov bol vo výraze „zviazaný“, so známkami zvukového
prieniku sekundového partu (Slavíek).
Umne skoncipovaný programový skelet
uprostred ponúkol sólové prezentácie.
Korektne tlmoeného, v dôsledkoch
originálnosti a bizarných kompoziných
„voluntarizmov“ Slavíkom pochopeného Janáka (Po zarostlém chodníku, II.
rad), vystriedala interpretaná noblesa
P. Reiersovej. Imponovalo mi jej stotožnenie sa s lyrikou aj zemitou poetikou napojenou moravskými folklórnymi
pramemi geniálneho autora európskej
moderny B. Martin v jeho Ôsmich prelúdiách H 181. Záver, ktorý vygradoval
v enormne náronej štvorrunej verzii
Stravinského Svätenia jari, možno len
obdivova. Neúprosné akcentovanie nástrojových efektov, výrazová živelnos,
štylistická nekompromisnos, exploatácia technických krajností – to bol neahký
terén pre obidvoch klaviristov, ale na solídnej úrovni sa im ho podarilo s bravúrou aj muzikantskou zdatnosou zdola.

Napokon, Vajova priezraná, na improvizaných príspevkoch interpretov postavená skladba vemi zretene odkazuje
na inšpiráciu (paríkovská krehká dikcia)
a východiská. Možno je aj škoda, že každé z jej stvárnení je efemérne, keže erpá z chvíkových inšpiraných námetov
„poverených“ spolutvorcov-interpretov.
Bokesova 5. sonáta pre klavír nevybouje z jasne urenej kompozino-estetickej
trasy autora. Azda len to, že postupne
sa pevná racionálna štruktúra v jeho
skladbách spriezrauje, stáva sa viac prístupnou a prehadnou. Je to zrejme signál
s idiomatickým kódom... Ako alšiu poctu
pedagógovi (ajha, tematická programová rta!) možno pochopi naštudovanie a
príkladne uvedenie tejto skladby Ivanom
Buom, ktorý sa už niekokokrát prejavil
ako excelentný interpret a spolutvorca
skladieb svojich skladateských kolegov.
Najrozsiahlejša as predpoludnia pripadla tvorbe Juraja Hatríka. Z pripravovanej hudobno-scénickej kompozície poda
echovovej novely ierny mních vyal
dve „jednotky“a v esenciálnej podobe ich
sformuloval do dvoch
samostatných, no vzájomne súvisiacich skladieb. Mizanscéna III.
pre violonelo, akordeón
a gitaru Vízia (Eugen
Prochác,
Rajmund
Kákoni, Martin Krajo)
je skutonou éterickou
i dramatickou „víziou“,
abstrakciou psychologických poryvov, emocionálnych výronov, lozockých apelov. Druhá
skladba, miešaný zbor
na pravoslávny biblický
text V domu otca mojevo (Komorná skupina
Speváckeho zboru mesta Bratislavy, dirigent
Ladislav Holásek), v
ktorej sú použité intonácie a postupy s názvukmi
Mirbachov palác [foto: archív]
východnej ortodoxnej
liturgie, je kontextuálne
To, napriek rezervám, ktoré ešte v rozv zdanlivo protichodnej pozícii, vytvára
siahlom a náronom opuse pre interprevšak akúsi duchovnú pointu, odpove
tov ostali na dotiahnutie, nie je málo...
k predchádzajúcej skladbe. Hatríkov
Nevedno o je kúom pri zostavovaní
tvorivý svet nie je jednoduchý, kým huautorských koncertov z pôvodnej tvorby,
dobný jazyk nadobúda oraz koncenna ktorých participuje Spolok skladateov.
trovanejšiu a „strávitenejšiu“ podobu,
Možno netreba hada za každú cenu väzodkazujúc arzenálom prostriedkov na
by a riadi sa jednoducho heslom všetko
klasické hudobné parametre, v báze
so všetkým súvisí... Na mirbachovskom
obsahovej sa uzatvára a oraz viac
pódiu sa 10. 2. zišli traja autori. Juraj Vajo
preniká do h bok fatálnych otázok udpôsobí na východnom Slovensku, odkia
ského bytia (aj nebytia...). Aj ke interjeho tvorivé aktivity prenikajú sporadicpretaná stránka nevyznela bezchybne
ky. Meditáciu pre autu a klavír (Andrea
(diskrepancie v synchróne záznamu giBošková a Ivan Bua) venoval autor patarových vstupov v prvej asti, intonamiatke svojho pedagóga Ivana Paríka. Jej
né zaváhania zboru...), obe kompozície
uvedenie „doložil“ obsiahlym, sostikonaznaujú prísub obohatenia našej
vaným verbálnym „návodom“ alias osvethudobno-scénickej literatúry o nový
lením postupov. Názornos a odkrývanie
impozantný projekt.
skrytých impulzov bývajú zavše mätúce.
Lýdia DOHNALOVÁ

Od 2. 5. „hudobné“ Soirée na Rádiu
Devín moderuje violonelista Jozef
Lupták. Dvojhodinová live vysielaná
relácia Slovenského rozhlasu je
charakterizovaná ako diskusia na
kultúrno-spoloenské témy. V prípade
hudby by sa témy mali týka napr.
školstva, rodiny, hudobného života
na Slovensku alebo histórie, nebudú
chýba aktuality o hudobných podujatiach. Zaujímavou súasou budú
živé hudobné vstupy hostí. Najbližšie
Soirée s Jozefom Luptákom bude 30.
5. v pravidelnom ase o 20.30 hod.,
pozvanie J. Luptáka prijal o. i. huslista
Miloš Valent.
(aj)
Na prelome júla a augusta
(28. 7.—4. 8.) sa v inšpirujúcom
prostredí obce Veký Kamenec uskutoní prvý roník medzinárodných
hudobných kurzov Tokaj Art Summer
Music Courses, urených hudobníkom
profesionálom i amatérom. Hlavným
organizátorom podujatia, ktoré má
poda usporiadateov „poskytnú
priestor na hadanie odpovedí i umení
jeho vzahu k súasnému životu“ je obianske združenie InMusic. Lektormi
podujatia budú Hans Joachim Hespos
(kompozícia, projektový manažment),
Daniel Matej (kompozícia, improvizácia, gracké partitúry), španielsky
violista Patricio Diaz, ktorý bude tiež
vyuova hru na barokovej viole, Fín
Timo Kinnunen (akordeón, improvizácia), Ronald Šebesta (klarinet,
basklarinet, basetový roh, improvizácia), cimbalistka Enikö Ginzery a Ivan
Šiller (klavír, komorná hudba). Viac
informácií o zaujímavom podujatí,
ktorého mediálnym partnerom je
aj asopis Hudobný život, na www.
arttokaj.com.
(aj)

5. apríla zomrela vo veku nedožitých
78 rokov televízna dramaturgika
Ruth Bergerová-Štrbová (1930,
Kremnica), významná osobnos
slovenskej hudobnej a audiovizuálnej
kultúry. Vyštudovala dejiny umenia a
hudobnú vedu na FF UK v Bratislave
a réžiu na FAMU v Prahe, pôsobila
ako asistentka réžie v Opere SND,
neskôr ako režisérka prvých priamych
prenosov z koncertov a hudobných
inscenácií, stála pri zrode a formovaní
hudobnej redakcie eskoslovenskej
televízie v Bratislave, kde pôsobila
do r. 1987. Poas svojho pôsobenia
v televízii vyprolovala koncepciu
zaznamenávania a vysielania hudobno-dramatických programov, iniciovala vznik pôvodnej televíznej opery a
baletu, televízne hudobné inscenácie
a lmové prepisy opier, na ktorých sa
podieala dramaturgicky i ako libretistka. Jej práce, patriace dnes do Zlatého
fondu STV, pravidelne reprezentovali
slovenskú televíznu tvorbu na zahraniných fórach.
(ehb, hž)
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Storonica Eugena Suchoa 2008 pokraujee
Sté výroie narodenia Eugena Suchoa, ktoré sa dostalo aj do kalendára jubileí UNESCO, re ektujú organizátori hudobného života doma
i v zahranií. Prinášame strunú rekapituláciu, ako aj informácie o pripravovaných aktivitách, ktorým sa budeme na stránkach Hudobného
života ešte venova.
Eugen Sucho na operných
pódiách
Slovenské národné divadlo má v repertoári inscenáciu slovenskej národnej
opery Krútava a v novembri tohto roku
pripravuje premiéru Suchoovej opery
Svätopluk, ktorá bude ako Krútava
opä v réžii Juraja Jakubiska. Pri príležitosti jubilea Eugena Suchoa i prvom
výroí otvorenia Novej budovy SND

sa 14. apríla konalo slávnostné predstavenie Krútavy, s ktorou slovenskí
umelci úspešne hosovali aj v pražskom
Národnom divadle. V „Zlatej kaplike“
na brehu Vltavy zaznela Krútava 10.
apríla pri príležitosti vernisáže výstavy o Eugenovi Suchoovi, s odbornou
prezentáciou PhDr. Jaroslava Blaha a
v prítomnosti režiséra Juraja Jakubiska.
Predstavenia sa konali pod taktovkou riaditea Opery SND Olivera Dohnányiho,
v hlavných úlohách sa predstavili
Miroslav Dvorský, Iveta Matyášová a
Ján Galla. Krútavu v pôvodnej verzii
(s Prológom a postavou Dvojníka) pripravuje v druhej polovici tohto roku aj
Štátna opera v Banskej Bystrici (10. a
11. októbra, režisér Roman Polák, dirigent Marián Vach), ešte predtým, v máji,
by malo by toto dielo v naštudovaní
Opery SND predvedené aj v nitrianskom
amteátri.

Koncerty
Hudobné centrum zaradilo k
Storonici Eugena Suchoa koncert
Mládežníckeho orchestra Európskej
únie v spolupráci so Slovenskou lharmóniou, na ktorom mladí umelci so
6

svetoznámym dirigentom Vladimirom
Ashkenazym uviedli 25. marca s mimoriadnym úspechom Symfoniettu rusticu. Aj Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline si pripomenul majstrovo výroie otváracím koncertom 21.
apríla, na ktorom zaznela Malá suita s
passacagliou v interpretácii Štátneho
komorného orchestra Žilina pod
taktovkou poskej dirigentky Marzie
Diakun. Na alšom z festivalových koncertov zahrala 22. apríla
Cappella Istropolitana
o. i. výber zo Šiestich
skladieb pre sláikový
orchester. Hudobné
centrum sa podiea na
koncertoch pod hlavikou Storonice Eugena
Suchoa vo viacerých
slovenských mestách
(Poprad, Kežmarok,
Žiar nad Hronom a
.), ale aj v zahranií,
pri organizácii ktorých
spolupracuje so slovenskými zastupitestvami
(Praha, Krakov, Varšava,
Rzeszow, Nowy Sacz,
Viede, Budapeš, at).
Hudobné centrum pripravuje 15. 9. koncert
basistu Gustáva Beláka
a Cappelly Istropolitany
v parížskej Invalidovni.
V Slovenskej lharmónii zaznejú
15. a 16. mája pod taktovkou šéfdirigenta Petra Feranca Metamorfózy a lharmonici toto dielo zopakujú i 19. mája na
festivale Pražská jar. Slovenský lharmonický zbor uviedol so Štátnou lharmóniou Košice a tenoristom Michalom
Lehotským 30. apríla na otváracom
koncerte Košickej hudobnej jari Žalm
zeme podkarpatskej. Na festivale vystúpi aj klavirista Marian Lapšanský so
Stamicovým kvartetom, ktorí 20. mája
uvedú Suchoove Klavírne kvarteto.
Okrem domácich vystúpení má žilinské Suchoovo kvinteto za sebou koncerty v Budapešti a Békešskej abe na
ktorých zaznela Serenáda op. 5. Štátny
komorný orchester Žilina absolvoval
13. apríla koncert v milánskom Teatro
del Verme, na ktorom zaznela Horalská
suita (dirigent D. Ferrari), 23. apríla
uviedol ŠKO na Medzinárodnom hudobnom festivale ubana Malú suitu
s passacagliou pod taktovkou eského
dirigenta Petra Vronského. Najbližší
„suchoovský“ koncert bude v Žiline
22. mája. Ide o spoloný projekt ZUŠ
L. Árvaya, žilinského Konzervatória a
ŠKO Žilina, v rámci ktorého budú uve-

dené kompletné Obrázky zo Slovenska.
Koncerty s dielami Eugena Suchoa
zaznejú aj na Medzinárodnom festivale J. N. Hummela, spoznanie raritných
predopusových diel, resp. ich exkluzívne
premiéry subujú programy Bratislava
Hot Serenaders a jesenná as obúbeného festivalu komornej hudby
Konvergencie.
Zahraninou zaujímavosou je uvedenie Sonatíny pre husle a klavír op.
11 v newyorskej Carnegie Hall v podaní
huslistu Borisa Kucharského a klaviristky Melissy Marse, ktoré sa uskutonilo 11. januára a tiež naštudovanie
Metamorfóz svetoznámym dirigentom
Neemem Järvim. Dielo zaznelo 2. mája
v podaní eskej lharmónie v pražskom
Rudolfíne.

Hudobné nosie a dokumentárny
lm
Ešte zaiatkom roka vydalo vydavatestvo Slovak Radio Records CD Eugen
Sucho s dielami Fantázia a burleska
op. 7, Symfonická fantázia B A C H a
Symfonietta rustica so Symfonickým
orchestrom Slovenského rozhlasu.
Najnovšie uzrela svetlo sveta vo vydavatestve DIVYD reedícia Baladickej
suity a Metamorfóz v podaní Slovenskej
lharmónie pod taktovkou Zdeka
Košlera. Hudobné centrum pripravuje
kompletnú nahrávku cyklu Obrázky zo
Slovenska so Zuzanou PaulechovouŠtiasnou. Nahrávaniu Suchoových
komorných i orchestrálnych diel s mladými sólistami sa v súasnosti venuje
Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu, Slovenská lharmónia zrealizuje nahrávku Metamorfóz. V septembri
bude ma v Slovenskej televízii premiéru
nový dokumentárny lm o skladateovi
od režiséra Jána Strainu.

Výstava „Eugen Sucho — tvorca
národnej opery“
Eugen Sucho – tvorca slovenskej národnej opery je názov výstavy pripravenej
vaka spolupráci Divadelného ústavu a
Hudobného múzea Slovenského národného múzea (kurátorky Mgr. Michaela
Mojžišová a PhDr. Danica Štilichová),
ktorá bude ma vernisáž 15. mája o 17.00
hodine v Harmincovej sieni v budove
SNM na Vajanského nábreží . 2.
Na výstave si bude o. i. možné prehliadnu faksimile Krútavy, scénické návrhy,
kostýmy a fotograe. Súasou bude aj
prezentácia nového katalógu diel Eugena
Suchoa v slovenskej i anglickej verzii, ktorý pripravila PhDr. Danica Štilichová.

Vytvorené boli i menšie putovné
verzie výstavy, ktoré v priebehu roku
budú ma možnos vidie záujemcovia
nielen v slovenských mestách (Piešany,
Modra, Žilina, Bardejov, Košice, BHS
Bratislava), ale aj v sedmich zahraniných
krajinách (eská republika, Rakúsko,
Posko, Ma arsko, Rusko, Nemecko,
Francúzsko, Taliansko). Výstava už
bola prezentovaná v Moskve, Prahe a
v Budapešti, nasledova budú Pražská
jar, Krakov, a na jese i Paríž, Brusel,
Berlín, Janov a Miláno. Výstava pozostáva z 15 panelov, ktoré mapujú skladateov
život od mladosti v rodnom Pezinku, cez
štúdiá v Bratislave, Prahe, približuje domáce i zahraniné inscenácie Krútavy a
Svätopluka, ale možno si na nej prezrie
aj fotograe zo spoloenského (interpreti a priatelia) a súkromného života.
Prezentácia výstav je väšinou spojená s
koncertmi slovenských interpretov.

Poštová známka
V Malej sále Slovenskej lharmónie sa
17. apríla uskutonila slávnostná inaugurácia poštovej známky s názvom
Eugen Sucho s portrétom skladatea,
ktorú Slovenská pošta zaradila v roku
2008 do svojho emisného plánu v rade
Osobnosti. Autorom je akademický
maliar Peter Augustovi. Na poštovej
známke je stvárnená podobize Eugena
Suchoa. Nosným motívom známky je
portrét skladatea s jeho vlastnoruným
podpisom s pozadím fragmentu organu z
bratislavskej Reduty. Autorom výtvarného návrhu na obálku prvého da (FDC)
je akademický maliar Peter Augustovi,
ktorý je aj autorom peiatky. Rytec FDC je
Arnold Feke. Poda hovorkyne Slovenskej
pošty Andrey Pivariovej vyjde poštová
známka, vytlaená ofsetovou technikou,
v náklade 2,1 milóna kusov vo forme tlaových listov, po 50 známok s rozmermi
jednej 34 x 27mm. Poštovú známku vytlaili v Poštovej tlaiarni cenín Praha, a.
s. Oznaenie známky T2 500g zodpovedá
cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej
sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 500
g v tuzemskom styku. Inaugurácia sa
konala v spolupráci Slovenskej pošty a
Slovenskej lharmónie.

Mince
Aj Mincova Kremnica si v rámci edície
„osobnosti slovenskej hudby“ pripomenie
100. výroie narodenia Eugena Suchoa
prostredníctvom sady mincí. Bude vydaná v priebehu júna v náklade 3000 kusov
a má obsahova všetkých pä nominálov
slovenskej meny, plus špeciálny žetón s
3-4 2008
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podobizou Eugena Suchoa. Bonusom
sady bude CD s ukážkou tvorby Eugena
Suchoa.

Bratislavské námestie
meno Eugena Suchoa

ponesie

Pokroili aj snahy o pomenovanie
priestoru pred budovou Reduty menom
Eugena Suchoa. Na ostatnom zasadnutí
zastupitestva Mestskej asti Bratislava
Staré Mesto bol schválený „návrh pomenovania priestoru v srdci Starého Mesta“
po Eugenovi Suchoovi. Tento priestor
medzi budovou Slovenskej lharmónie a
budovou Slovenského národného divadla v centre Bratislavy môže v súvislosti
s rozsiahlym umeleckým pôsobením
Eugena Suchoa pôsobi symbolicky. V
súasnosti by sa malo vyslovi Mestské
zastupitestvo Bratislavy. Na máj je naplánované aj odhalenie busty na prieelí
Slovenskej lharmónie.

Odborné konferencie
Storonicu Eugena Suchoa si budú pripomína aj muzikológovia. V Nitre sa v apríli
v rámci festivalu umení Konfrontácie
(tiež zohadujúcom jubileum) uskuto-

nila konferencia s názvom Pedagogický
odkaz Eugena Suchoa, Katedra teórie
hudby HTF VŠMU pripravuje 16. a 17.
mája 6. roník medzinárodného muzikologického seminára Prezentácie – konfrontácie pre pedagógov, doktorandov
a študentov HTF VŠMU a partnerských
domácich i zahraniných vysokých škôl i
odborných inštitúcií, zameraný na kreatívnu reexiu a interpretáciu hudobného
diela. V júli sa uskutoní na bratislav-

skom Konzervatóriu v rámci seminárov pre uiteov hudby EPTA beseda o
skladateovom diele s dôrazom na kompozície pre klavír. Život a dielo Eugena
Suchoa budú aj témou muzikologickej
konferencie, ktorá sa už tradine koná pri
príležitosti Bratislavských hudobných
slávností. Zaujímavosou je aj projekt
Vysokej školy výtvarných umení, zaoberajúci sa výtvarnými dielami skladatea,
pripravovaný na letné mesiace.

Kam za notami?
Na záver praktické odporúanie: notové materiály Suchoových diel sú k
dispozícii na prenájom v Hudobnom
fonde v Bratislave. Viac informácií o
projekte Storonica Eugena Suchoa
2008, ktorý zastrešuje Hudobné centrum, možno nájs na www.hc.sk/
suchon.
Eva PLANKOVÁ
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Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Po dlhšom ase som sa 6. 2. stretol so
Symfonickým orchestrom Slovenského
rozhlasu – zoštíhleným, „zefektívneným“
prechodom na poloviný úväzok a posilneným výpomocami. Rakúsky dirigent Bruno
Weinmeister zrejme ani netušil, že toto teleso už rok prežíva existenný zápas, resp.
zápas o svoju profesionalitu. Prvou vekou
interpretanou úlohou bola Brahmsova
Tragická predohra op. 81, meditatívny a hlboký ponor do udskej duše. Žia, technické
nepresnosti v detailoch oskoro ukázali rozpor medzi ideálom a realitou. Márne bolo
dirigentove úsilie vystavova ušachtilú smú-

tonú víziu, dôstojnú výpove o posledných
veciach loveka. Ukazuje sa, že zoštíhlenie
orchestra prináša svoje zlé ovocie: nezosúladenos, nezohratos, nekompaktnos.
Interpretane ovea pôsobivejšia bola
najmä vaka vynikajúcemu sólistovi Milanovi
Paovi Suchoova Fantázia a burleska pre
husle a orchester op. 7. Zdá sa, že práve on
svojím nasadením a emocionálnym vkladom
prebudil orchester k plnohodnotnejšiemu
výkonu. Bolo zrejmé, že v Suchoovej hudbe
sa hudobníci cítili slobodnejšie, uvonenejšie, takpovediac na domácej pôde. Rovnako
ako interpretácia tohto raného Suchoovho

diela aj storonica, ktorá ubehla od skladateovho narodenia, zaína vystavova túto hudbu historickej verikácii: budú ju posudzova
nové generácie poslucháov, kde už nebude
zohráva primárnu úlohu zásluhovos a hierarchia vybudovaná v minulosti. Príde teda
nový pohad a budú opä nastolené napr.
otázky o Suchoovej modalite a miere jej
tvorivého uchopenia v jeho tvorbe. A nielen
v súvislosti s E. Suchoom, ale i s celou jeho
generáciou bude potrebné nanovo zodpoveda otázky „využívania slovenskej udovej
piesne v tvorbe“. Obrazne povedané, kde
sa udová piese „krstí vodou“ a kde je ži-

vou inšpiráciou. V každom prípade bolo
Suchoovo dielo interpretane dokonale
zvládnuté. Záverená as koncertu patrila
Beethovenovej Symfónii . 5 c mol op. 67
„Osudovej“. Toto je hudba, ktorá patrí k
najväším hodnotám nášho duchovného dedistva a prostredníctvom nej spoznávame
skutonú silu umenia, ktorá i po storoiach
rastie. Treba poveda, že nešlo o žiadnu
mimoriadnu interpretáciu, skôr o priemer,
ktorý sa dá v medziach profesionality akceptova. Je ažké sedie v orchestri na poloviný
úväzok a robi veké umenie...
Igor BERGER

Koncert Symfonického orchestra
Slovenského rozhlasu pod taktovkou
Maria Košika (5. 3.) otvoril Anagram
pre sláiky Jevgenija Iršaia. Skladba,
ako napovedá i názov, vychádza z tónov,
ktoré vytvárajú meno švajiarsko-amerického skladatea Ernsta Blocha: B – C
– H – E – Es. Anagram Blochovho mena
poslúžil v koncepcii diela ako základný
pilier, na ktorom sa rozvíja jeho mikro i
makroštruktúra. To, o diktuje Iršaiovi
prirodzená muzikalita s vrodeným citom pre proporcie, vytvorilo niekoko
podôb anagramu: plalivé tutti v unisone, široko rozvinutú melódiu sólových
huslí s akordickým „secco“ sprievodom
i nekonené diatonické imitácie po
pultoch delených nástrojových skupín.
Plochy zjednocovala inklinácia k centralizovaniu in G, o napokon vyplýva i
z tónov anagramu. Ako „korenie“ pritom
zapôsobil perkusívny efekt klopania
prstov o korpus nástroja. Škoda, že
nesústredený orchester všetky dôležité
momenty, prinášajúce v pizzicatach jem-

nú dramatickos, zahral nepresne. Viac
potešila pripravenos Mariána Svetlíka
na poste koncertného majstra, vaka
ktorému bolo možné kocha sa kultivovaným sólistickým výkonom: bezchybnou
a emocionálne pôsobivou interpretáciou
textu, ktorá umocnila hudobný obsah
diela. Kompozícia, ako sme už v prípade
Iršaiovej hudby zvyknutí, vyznela vemi pôsobivo. Nie je náhoda, že sa jeho
hudobná poetika, dokonalá symbióza
skladateského remesla, imaginácie a
expresie stretáva s priazou publika a
interpretov doma i v zahranií.
Kto sa tešil na mladého slovenského
klaviristu Jakuba ižmarovia, ktorý mal
po dlhšom ase vystúpi v Bratislave a
uvies jeden z najnáronejších klenotov svetovej koncertantnej literatúry
Prokoevov Koncert pre klavír a orchester . 2 g mol, musel sa kvôli náhlemu
ochoreniu sólistu zmieri nielen so zastupujúcim sólistom, ale aj so zmenou
Prokoevovho opusu. Ako sólista sa
predstavil popredný eský klavirista

strednej generácie Jan Simon, ktorý zahral o nieo menej nároný, no atraktívny
Klavírny koncert . 1 Des dur. Rozžiarený
úvod diela, v ktorom je sólový part takmer
celý as v diskantovom registri, iskrivá
inštrumentácia plná farieb a ahkosti, to
všetko znelo akosi rozpaito a nesmelo.
Akoby sa interpret za orchester ukrýval.
Nezvyajný cit pre orchester a umiestnenie sólového nástroja, ktoré u Prokoeva
obdivujeme a oakávame, tak nevyzneli.
Aj následné bravúrne šantenie v toccatových pasážach pôsobilo v podaní sólistu ako zmes neistoty a absencie súhry,
dialóg s orchestrom vôbec nefungoval.
Hudobníci akoby sa s dielom práve zoznamovali. „Concertare“ sa tak nekonalo,
azda aj vinou zmenenej dramaturgie.
Až stredný, pomalý diel jednoasovej atacca kompozície, vrúcny a plný
ruskej melanchólie, poskytol priestor pre
nepríliš presvedivo prezentované kvality
sólistu. Návrat k typickej prokoevovskej
motorickosti naznail uritý obrat, ktorý
žia už nestihol naplno vyznie, zanecha-

júc po sebe rozpaitý dojem s otázkou i
pozýva zahraniných sólistov precviova si s naším orchestrom starší i novší
repertoár. Príležitos by si zaslúžil skôr
ktorýkovek z množstva zrelých, rokmi
overených i celkom mladých slovenských
klaviristov (viacerí z nich túto možnos
ešte vôbec nedostali). Ve dramaturgia
aktuálnej sezóny je založená na prezentácii mladých slovenských interpretov.
Schumannovou Symfóniou . 4 d mol
akoby sa všetky „mraná“ rozplynuli a konene sa ukázal potenciál orchestra: objavovali sa farby, hrái získavali postupne
istotu a nechali sa vies gestom dirigenta
Maria Košika. Bolo pou elegantný
schumannovský symfonizmus, zretené
kontúry fráz, v ktorých presné kopírovanie sláikov dychovými nástrojmi vytvára
charakteristický „ansámblový“ zvukový
obraz. Pekný, no trochu chudobnejší orchestrálny zvuk spolu so Schumannovou
vášnivou romantickou imagináciou hráom orchestra skutone pristali.
Ivan BUFFA

QUASARS Ensemble: vychádzajúca hviezda na slovenskej scéne súasnej hudby?
Nevšedný hudobný zážitok suboval
prvý koncert novovzniknutého komorného telesa so zaujímavým názvom Quasars
Ensemble. Quasars alebo „kvazary“ (kvázi
stelárne objekty, teda objekty pripomínajúce hviezdy) je termín z astronómie, ktorý
oznauje najvzdialenejšie pozorovatené
objekty v našej galaxii. Kvazary síce existujú od nepamäti, no objavené boli len nedávno. Práve takéto „objavovanie“ hudby
a najmä hudobných súvislostí je umeleckým krédom Quasars Ensemble, o ukázal
aj ich prvý koncert 27. 2. v Slovenskom
rozhlase.
„Bach v kontexte...“ alebo konfrontácia starého s novým, tak by sa v skratke
dalo charakterizova príažlivé dramaturgické riešenie veera. Hudobným východiskom boli hádankové kánony z Bachovej
Hudobnej obete, ktoré sa objavovali vždy
v dvojici so súasnými kompozíciami slovenských (V. Godár: Ricercar, P. Zagar:
Klavírne kvinteto, V. Bokes: Coll´Age,
M. Burlas: Strach – svetová premiéra,
J. Podprocký: Dve meditácie op. 25/a)
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a dvoch francúzskych autorov (Tristan
Murail: La Barque mystique, Gérard
Grisey: Vortex Temporum I – slovenská
premiéra). „Konfrontácia Bachovej hudby
so súasnou tvorbou a navyše aj so súasnými transkripciami jeho diel (G. Kurtág,
H. Lachenmann, A. Siloti) vychádzala z
myšlienky nadasovosti Bachovho hudobného myslenia“, hovorí Ivan Bu a,
umelecký vedúci súboru. Prepojenia medzi
jednotlivými skladbami netvoril priamy
kompoziný zámer, ale odrážali sa najmä
v tóninovom kontexte (organizácia skladieb „in C“), v jednotnom nástrojovom
obsadení, ktoré bolo v prípade niektorých Bachových kánonov netradiné (o.
i. použitím klarinetu), formovo (napr. v
spojení Bachovho kánonu s Godárovým
Ricercarom) a v niektorých prípadoch aj
vo výrazne príbuznom motivickom tvare
(ako to bolo v Griseyovej skladbe Vortex
Temporum I, ktorej úvodná virtuózna gurácia pripomínala Bachovo Prelúdium e mol
z TK I. v Silotovej transkripcii). Výsledná
hudobná „koláž“ bola vaným dramatur-

gickým poinom nielen pre publikum, ale aj
pre samotných interpretov.
Zo štýlovo rozptýlených kompozícií
súasných skladateov najviac zaujala
Griseyova skladba Vortex Temporum
(1994/1996), z ktorej Quasars Ensemble
uviedli prvú as. Grisey spolu so svojím kolegom Tristanom Murailom patrí k predstaviteom tzv. spektrálnej hudby, smeru, ktorý
sa sústreuje na zvukovú podstatu hudby
vychádzajúcu zo spektra alikvotných tónov.
V skladbách týchto autorov sú mikrointervaly dôležitým štruktúrnym prvkom, o im
dodáva akési zvláštne uidum. V Griseyovej
skladbe sú podladené aj štyri struny klavíra,
kvôli omu sa na koncerte museli použi dva
klavíry. Celý hudobný proces je tu organizovaný okolo zmenšeného septakordu, dokonca aj spomínané podladené struny tvoria spolu zmenšený septakord. Záverenou
brilantnou klavírnou kadenciou efektne
ukonila koncert Diana Cibuová, ktorá sa
predstavila nielen ako spoahlivá komorná
partnerka, ale aj ako technicky i umelecky
zdatná sólistka.

Quasars Ensemble odštartovali svoje
pôsobenie úspešným projektom, na ktorom
predviedli umeleckú i interpretanú všestrannos, technickú kvalitu a jasnú predstavu o interpretácii hudby. Zárove zadenovali prolovanie súboru v konfrontáciách
starého s novým, v hadaní paralel, príp.
rozdielov v spôsobe písania komornej hudby v minulosti a dnes. lenovia ansámblu
(Ivan Bua – klavír, umelecký vedúci,
Andrea Bošková – auta, Júlia Gálová –
hoboj, Martin Mosorjak – klarinet, Diana
Cibuová – klavír, Štefan Eperješi – husle,
Marek Zwiebel – husle, Peter Mosorjak –
husle, Peter Zwiebel – viola, Andrej Gál –
violonelo) rozhodne nie sú na slovenskom
hudobnom nebi „nedávno objavenými
kvazarmi“. Mnohí z nich aktívne pôsobia
aj v iných domácich i zahraniných komorných zoskupeniach. Vekou výhodou
súboru je exibilné nástrojové obsadenie,
ktoré umožuje vytvára najrozmanitejšie
nástrojové kombinácie, a poskytuje takmer
neobmedzený výber z komornej literatúry.
Janka KUBANDOVÁ
3-4 2008
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Hadanie kontextov
Quasars Ensemble je prirodzeným výsledkom vzájomnej dlhoronej spolupráce jeho lenov, ktorí už niekoko rokov pôsobia na slovenskej,
ale aj zahraninej hudobnej scéne ako sólisti i v rôznych komorných zoskupeniach. Súbor disponuje exibilným zložením, tvoria ho vzájomne
sa inšpirujúci umelci so spolonou predstavou o interpretácii hudby všetkých období, ktorú chcú stava do aktuálnych konfrontácií. Už po
prvom verejnom koncerte v Slovenskom rozhlase dostal súbor v krátkej dobe pozvanie na 20. Mi dzynarodowy Festiwal Muzyki Wspó czesnej Jubileusowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich v poskom Krakove, ktoré sa uskutonia v máji.
Ako súvisí astronómia so súasnou
hudbou?
Ivan Bua: Hadali sme vhodný názov
a nechceli sme súbor pomenova poda
niektorého skladatea, pretože takýchto
komorných zoskupení je vea.
Andrea Bošková: Názov „Quasars“ vznikol pri jednom spolonom hudobníckom
posedení, kedy dal niekto ako návrh na
názov Ivanovej skladby pre violu a klavír,
Quasars. Po dlhom presviedaní, pretože on tento nápad najskôr neschvaoval,
sme ho nakoniec prehlasovali 9:1.
I. B.: Hoci kvazary existujú v galaxii už
od nepamäti a sú úchvatnou kozmickou
scenériou, plnou fascinujúcej energie i
farieb – tak ako hudba – objavené boli
len nedávno. Súvisí to s koncepciou
nášho súboru: chceme hra novú hudbu,
ale aj takú, ktorá tu je, ale ešte nebola
„objavená“ alebo bola „objavená len
nedávno“.
Takmer všetci lenovia Quasars
Ensemble sú z východného Slovenska.
Zoznámili ste sa až na VŠMU?
Peter Zwiebel: Väšina z nás, okrem
Andreja Gála, Júlie Gálovej a Andrey
Boškovej, sme spolužiaci z košického
Konzervatória, traja dokonca z jedného
roníka: Štefan Eperješi, Peter Mosorjak
a ja. Spoloné muzicírovanie fungovalo
už na konzervatóriu, kde sme spolu
hrávali v sláikovom kvartete, neskôr aj
s Ivanom a Dianou na festivaloch súasnej hudby. Ke Ivan študoval vo Viedni,
pravidelne sme mu tam uvádzali jeho
skladby aj skladby jeho spolužiakov.
iže spoloná základa vznikla už dávno, no ociálne sme to „zastrešili“ až v
lete minulého roku.
Väšina z vás nepôsobí len v oblasti
súasnej hudby. Akým smerom chcete
prolova repertoár ansámblu?
I. B.: Základnou koncepciou je konfrontácia starého s novým a túžba hra
skladby, ktoré nás nejakým spôsobom
oslovujú. Chceme ich interpretova
spôsobom, ktorý by nás po hudobnej
stránke posúval alej. Táto vízia je o to
realistickejšia, že Quasars Ensemble je
komunita priateov, ktorí sa dobre poznajú. Zaujíma nás hadanie paralel, prípadne rozdielov medzi tradinými, ale
aj netradinými komornými skladbami
rôznych štýlových období.
Spolupracujete so slovenskými alebo zahraninými skladatemi?
I. B.: Nie je žiadnym tajomstvom, že
ansámblovej literatúry je na Slovensku
pomerne málo. Je preto jedným z našich
cieov motivova a inšpirova sloven-

ských skladateov. Autorská spolupráca
však nie je našou výlunou prioritou,
pretože tá spoíva v hadaní kontextov
starého a nového, v kombináciách a konfrontáciách.
Na koncerte v Slovenskom rozhlase ste postavili do konfrontácie vybrané diela J. S. Bacha so súasnými
slovenskými dielami a dvomi skladbami francúzskych autorov, Tristana
Muraila a Gérarda Griseya. Aké alšie
„hudobné kontexty“ pripravujete?
I. B.: Aj ke to bude znie ako klišé,
Bachova hudba je nadasová. Aj týmto
koncertom sme ukázali, že ju možno
postavi do konfrontácie s akoukovek
hudbou a nebá sa pritom, že by nejako
utrpela. Naopak, takúto konfrontáciu
považujem za pozitívnu a kreatívnu vo
vzahu k Bachovi, i k ostatným skladateom.
Andrej Gál: Súdiac poda reakcií publika si myslím, že takéto spojenie je pre
poslucháa vemi zaujímavé. O interpretoch ani nehovoriac!
I. B.: Pripravujeme projekt reagujúci na nešastné obdobie viacerých
po sebe nasledujúcich úmrtí vekých
slovenských skladateov (I. Zeljenka,
D. Martinek, J. Sixta, I. Parík, J.
Pospíšil a i.). Chceme im vzda poctu
prostredníctvom uvádzania ich komornej tvorby, pretože si myslíme, že sú to
poklady, ktorým sa doteraz nevenovala
dostatoná pozornos. Veký ansámblový koncert v Bratislave pripravujeme
až na október. Dovtedy máme naplánované komorné a sólové recitály doma i
v zahranií.
Ako skúšate?
A. G.: o najviac a o najprecíznejšie.
Peter Mosorjak: Nášmu prvému koncertu predchádzal pomerne dlhý skúšobný
proces, pretože je jasné, že narýchlo
pripravený program, navyše takejto
obtiažnosti, nemôže dopadnú dobre.
Precíznos naštudovania je vemi dôležitá. Nechceme, aby žiadna skladba z neopodstatnených dôvodov predvedením
utrpela. Vekou prioritou sú preto delené
skúšky. Samozrejme, da neskôr dokopy
celý ansámbel, nájs spoloný termín, bol
niekedy problém, pretože každý z nás má
mnoho alších aktivít a máme aj dvoch
„cezponých“ lenov, Štefana Eperješiho
a Mareka Zwiebela, ktorí pôsobia vo
Švajiarsku.
Naplni hadisko na koncerte súasnej hudby býva asto znaným problémom. o chcú Quasars urobi pre zblíženie sa s publikom?

Quasars Ensemble [foto: M. Matejík]

I. B.: Sme vemi radi, že na našom
prvom koncerte bola pomerne vysoká úas. Myslím si, že na Slovensku
je ešte stále vekým problémom samotný manažment a nedostatoná
informovanos verejnosti. udia majú
množstvo rôznych podnetov, všade na
nás tlaí reklama. Myslím si, že mnohí by prišli na koncert, dokonca aj na
koncert, na ktorom je súasná hudba

zastúpená v znanej miere, ale jednoducho sa nedostanú k potrebným informáciám. Veký význam preto vidím
v investovaní do manažmentu umenia.
Vekým umením je však aj zostavi
dramaturgiu tak, aby bola funknou,
pretože nemožno vždy dáva za vinu
len poslucháom, že ak odídu z koncertu nespokojní...
Janka KUBANDOVÁ
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Mystické oratórium pod autorskou taktovkou Jána Valacha
Vo Vekej koncertnej sále Slovenského rozhlasu sa 7. 3. pri príležitosti
Da výskumu rakoviny konal slávnostný koncert, na ktorom zaznelo
Klepá/Zvon Mystické oratórium pre
sóla, spevácky zbor, detský zbor a or-

slovenského jazyka prebásnila Jela Krméry-Vrteová. Na tomto megadiele (o
sa týka asu), rozvrhnutom na dve veké
asti Klepá a Zvon, sa podieali Detský
spevácky zbor Slovenského rozhlasu,
Spevácky zbor Lúnica, Spevácky zbor

Prezidentka Ligy proti rakovine
MUDr. E. Siracká a prof. J. Valach
[foto: J. Lörincz]

chester (1997) od Jána Valacha. Ján
Valach (1925) pôsobil na Slovensku
do roku 1968 najmä ako dirigent a
zbormajster. Po emigrácii sa presadil
ako dirigent a organista v Belgicku a
spolupracoval s mnohými prestížnymi
hudobnými telesami. Oratórium Klepá/Zvon skomponoval na libreto Josa
Stroobantsa (Leuven, 1948), ktoré do

Bratislavskí madrigalisti a Bratislavský oratoriálny orchester, v ktorom
vzhadom na kompoziný zámer autora
chýbala sekcia huslí a viol. Výborný výkon sólistov Evy Hornyákovej, Kataríny Srokovej a Martina Mikuša, ich
pochopenie dramatizmu celého diela,
postavili de facto formu tohoto oratória
do nového svetla.

Ústredným programovým posolstvom diela, presahujúceho 2 hodiny,
bolo spracova tému malomocenstva
symbolizovaného klepáom, ktorým
sa ohlasovali malomocní, v kontraste k
nádeji, ktorú predstavuje symbol zvona,
tak trochu v prenesenej podobe – ako zvuk a tón. Táto
pekná myšlienka však bola
naplnená azda len pomerne
kvalitným libretom, kvalitným o do ústretovosti
jeho formy voi hudbe samotnej. Klepá/Zvon je
uvádzané ako mystické oratórium, ale z textov libreta
nie je jasné o akú mystiku
ide. Iste nie o mystiku sv.
Jána z Kríža alebo Terézie
z Avily, alebo sná mystiku
básnického videnia sveta,
su stov i chasidov. Text
libreta nezasahujúceho do
hbky loveka v plytkosti
romanticko sebaspytujúceho pochmúrneho bezvýchodiskového (ne)hadania, nie je mystikou. Je preludom, je len prostriedkom
pre vyjadrenie iného média
– hudby. Libretista postavil
text libreta na expresívnych spojeniach
udskej biedy a romantického pátosu
bezvýchodiskovosti. ím sa iste dosiahla výpovedná hodnota, ale s mystikou
vnútorného prežitku Boha nemá ni
spoloné.
Hudobný tok oratória akcentuje
hlavne vokálnu zložku. Mnohopoetný
zbor, sólisti a detský zbor vytvárajú a-

žisko tohto hudobného diela. Nevyvážene však pôsobí absencia skupiny huslí
a viol v orchestri. Spevákom tu chýba
stredný a vysoký orchestrálny register,
zdvojenie línií a plnos zvukovosti, ktorú
nenahradia vysoké violonelá ani sekcia
dychových nástrojov, asto preberajúca
akúsi rolu sólových nástrojov. Celková
nevyváženos diela je žia mottom, ktoré sa vinie popri librete až do konca. Nie
je celkom jasné, i autor hovorí vlastným
hudobným jazykom, alebo si ho vždy na
krátky as v hudobnom toku požiiava
od iných autorov hudby posledných
storoí (E. Sucho, C. Franck, M. Ravel). Tento trend sa odráža i v koncepcii celého diela. Autentickým jazykom
hovoriace hudobné plochy striedajú z
hadiska procesuálnosti, tematickosti
i nadväznosti jednoznaného hudobného jazyka neoznaené plochy. Skutonos, že orchester nemá prakticky v
om zdvojova vlastnú sadzbu vytvára
rozpaitý dojem prázdnych miest, na
ktoré si poslucháovo ucho len ažko
zvyká. Práca so zborom a samotná
zborová sadzba mohutne znejúcich a
vyvážených hlasov boli možno hlavným
zámerom autora – napísa vokálne dielo
so sprievodom orchestra. V tomto zmysle možno považova toto dielo za prínos
a nemožno mu uprie snahu o úprimné
vyjadrenie prežitia utrpenia udských
bytostí postihnutých nevylieitenou
chorobou. Je nakoniec obdivuhodné, že
túto kompozíciu sa podarilo naštudova
v takej koncentrovanej podobe a da
jej vlastný život, ktorý potrebuje každé
umelecké dielo.
Pavol MALOVEC

Pocta významnému bratislavskému rodákovi
Koncert venovaný minuloronému
jubileu skladatea Ernö Dohnányiho
(1877—1960), ktorý sa 13. 2. uskutonil v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca, pripravili spolonými silami
Kultúrny inštitút Maarskej republiky,
RaRa Musica a Slovenský rozhlas. Tento
poin bol pozoruhodný hne z dvoch
príin: na jednej strane bol svedectvom
úspešnej umeleckej a inštitucionálnej
cezhraninej komunikácie pri realizácii
zmysluplného projektu pocty významnému bratislavskému rodákovi, zárove však ponúkol programovú zostavu,
ktorá musela ulahodi i najväšiemu hudobnému labužníkovi. Ernö Dohnányi i
jeho o štyri roky mladší druh Béla Bartók
patria neodmyslitene aj do našej hudobnej histórie. Kým Bartókov vklad do výskumu slovenskej udovej piesne nikto
nespochybuje, Dohnányiho sa naši povojnoví „kulturtrégri“ snažili z kontextu
nášho umenia vytesni pod neudržatenou zámienkou skladateovej údajnej
spolupráce s maarským vojnovým
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režimom. Ani takmer pädesiat rokov po
smrti nemá tento velikán európskej hudby
na svojom rodnom dome pamätnú tabuu

E. von Dohnányi [foto: archív]

pripomínajúcu jeho príslušnos k nášmu
hlavnému mestu. Podunajský región bol
živnou pôdou tvorby oboch maarských
autorov. No kým Bartók sa asom vydal
na neprebádanú cestu hudobného novátorstva, Dohnányi ostal až do konca
svojich dní pri komponovaní verný ideálom neskorého romantizmu.
Toto tvorivé zameranie oboch autorov dokumentuje aj dvojica skladieb,
ktoré zazneli na slávnostnom koncerte
v Bratislave. Bartókovo Sláikové kvarteto . 2 op. 17, komponované v rokoch
1916—1917, nadväzuje v prvej asti na
neskororomantické inšpirané zdroje,
no už nasledujúce Allegro molto predznamenáva typickú bartókovsky drsnú
motorickú dikciu s bohatými metrorytmickými variáciami. Naproti tomu
Dohnányiho Klavírne kvinteto c mol op. 1,
dnes už kultové, hoci u nás nehrávané
komorné dielo posledného decénia 19.
storoia, je od zaiatku až do konca pevne ukotvené v tradícii brahmsovského
kompoziného ideálu a dokáže oari

všetkých, ktorí úprimne vyznávajú poetiku
a melodickú noblesu skladieb viedenského
majstra.
Accord Quartet, zložený z mladých
budapeštianskych inštrumentalistov, sa
Bartókovho i Dohnányiho diela zmocnil
s príslovenou mladíckou vervou a spontánnosou. S naším skúseným polyžánrovým klaviristom Mikim Škutom našiel
súbor pri prednese Dohnányiho kvinteta
takmer okamžite spolonú re, a tak tento klenot neskororomantickej hudobnej
literatúry zaznel vo svojej bratislavskej
premiére v presvedivom, výsostne autentickom podaní. V porovnaní s nahrávkou
Hungarotonu, kde Auerovo kvarteto so
zrakovo postihnutým klaviristom Istvánom
Kassaiom uvádza dielo v naliehavej, drsnej
a emocionálne vypätej podobe, zvolili
umelci pri interpretácii skladby jemnejší
pôdorys, mäkšie pastelové farby a vlánejšie frázovanie. Koncerty s takouto invennou dramaturgiou by naše obecenstvo
urite rado privítalo astejšie.
Ivan MARTON
3-4 2008
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Štátny komorný orchester Žilina
Abonentný koncert ŠKO Žilina (28.
2.) patril medzi dramaturgicky príažlivé, sympaticky prezentujúc menej
uvádzané diela. Patrí k nim napríklad aj
Schubertova Symfónia . 3 D dur, ktorá
v skladateovom symfonickom odkaze
odpoíva v tieni frekventovanejších
opusov. V ten veer zaznela (aj ako pripomienka 180. výroia úmrtia autora) v
komplexnom vyváženom tvare, so súborom priam objavných prvkov. Pod zretenú a zmysluplnú koncepciu diela sa podpísal nemecký dirigent Volker SchmidtGertenbach. So žilinským orchestrom
spolupracuje už asi štvrtú sezónu a
absolvoval s ním aj niekoko úspešných
zahraniných turné. Evidentne pozná
dispozície telesa, dokáže preto akcentova jeho pozitívne stránky a „ustráži“ tie
menej lichotivé. Hoci Schubertov opus
interpretane neoslnil, naplnil atribúty
korektnej a presnej reprodukcie zápisu
v partitúre. Ovea širší priestor pre sebaidentikáciu mal dirigent v závere-

Koncertom . 8 a mol op. 47 pre husle a
orchester L. Spohra. Z obsiahleho diela
autora prežilo len niekoko skladieb.
Patrí k ním aj tento koncert, ktorý hoci
neomrái originalitou, poteší rozvibrovanou kantilénou, salónnou uhadenosou a sólovým partom so štedrou dávkou
bravúry. Dielo možno charakterizova
ako „koncert vo forme vokálnej scény“,
jeho štruktúra sleduje model árie, ariosa,
recitatívu, dialógu i monológu – všetko
v intenciách romantizujúcej rétoriky a
dominancie sólistu. Mladý huslista oslnil, zvuk jeho stradivárok doslova rezal
priestor. Part, ktorý možno tlmoi na
viacero spôsobov, stvárnil naozaj impozantne, „šavnato“, no umne balansujúc
nad zvodmi úbivosti.
So záujmom som oakávala interpretanú konšteláciu koncertu 6. 3.
Bulharský dirigent Vladimir Kiradjiev,
permanentne pôsobiaci najmä v Rakúsku,
patrí k pozitívnym dirigentským stáliciam
na žilinskom pódiu. Získal si ma už v mi-

odkazovali na geograckú príslušnos:
Mozartova Symfónia D dur . 31 KV 297
„Parížska“ i Haydnova Symfónia . 85
B dur „La Reine“ zazneli štýlovo, plnohodnotne, trblietavo a hravo. Prskavkou
akoby šitou na dirigentovu fazónu bolo
Ibertovo Rondo pre orchester Hommage
à Mozart. Dirigent sa ponoril do hudobného prúdu diela a posluchá mohol s
ubiehajúcimi minútami len utova pominutenos a prchavos asu. Klavírne
duo Katarína Greová–Brejková a
Zuzana Králiková–Pohunková, nateraz
angažované výlune v žilinskom stánku
hudby, vsadilo po minulosezónnom bachovskom úspechu na menej uvádzanú
„zoologickú fantáziu“ pre 2 klavíry a orchester C. Saint-Saënsa Karneval zvierat.
Klaviristky spolone s empatickým dirigentom senzitívne a s pôvabom vykresovali sujety minipríbehov i obrázkov,
zanechajúc výsostne priaznivý dojem. Ak
však nazeráme na kompozíciu „dnešnou“
optikou, nemožno si obas nevšimnú

L. Fanovi [foto: R. Kuavík]

nej Haydnovej Symfónii . 104 D dur.
Od prvého taktu bolo zrejmé, že toto je
repertoár, v ktorom sa zrkadlí estetická
aj myšlienková zakotvenos dirigenta.
Symfónia zaznela presne, plasticky, presvedivo. Atrakciou veera bol mladý sólista s neobvyklým genetickým kódom,
ureným grécko-japonskými rodimi,
Noé Inui. Fenomenálny 23-roný huslista zapôsobil ako zjavenie. Predstavil sa
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nulej sezóne, obdivujem jeho živelnú
muzikalitu, spontánnos aj imaginatívnu
komunikáciu s okolím. Nemám na mysli
len orchester, ale aj auditórium, ktoré si
dokáže okamžite nevtieravo, no vemi
presvedivo získa. Kiradjievovo gesto
je razantné a zárove noblesné. Umelec
sa netají svojou anitou k francúzskemu
umeniu. To bolo itatené aj v dramaturgii koncertu. „Okrajové“ ísla programu

zhluk vágnych, na efekt zameraných
postupov alebo kovitú popisnos. Ako
alší „pioniersky“ dramaturgický skutok
možno klasikova zaradenie kompozície
Jacquesa Bondona (1927) Giocoso pre
husle a sláikový orchester. Tu oproti
„zvieratkovskému delé“ excelovala
plnokrvná, vtipne formulovaná muzikantská hra. Nedávno menovaný prvý
huslista a koncertný majster Slovenskej

lharmónie Jarolím Ružika tu sympaticky obhájil svoje sólistické ambície. S dirigentom zohrali brilantný duel a nasýtili
„neoštylizovanú“ kompozíciu radostnou,
nepredstieranou hudbou à la giocoso.
Dramaturgia ŠKO Žilina sa neriadi
výlune „apelmi“ jubileí, trvalé hodnoty (nielen) slovenskej hudby zarauje
do programov priebežne. Ako jeden z
tematických akcentov tejto koncertnej
sezóny zohaduje samozrejme storonicu Eugena Suchoa. K projektom
pripomínajúcim významného tvorcu
našej hudobnej klasiky patrilo aj uvedenie Horalskej suity z cyklu Obrázky zo
Slovenska (3. 4.). Skladba je známejšia v
pôvodnej klavírnej verzii, preto bolo užitoné pripomenú si aj jej orchestrálnu
podobu. S odstupom rokov vnímam túto
kompozíciu inou optikou. Hutná orchestrácia zapôsobila na ma ako „nadpráca“. Subtílnos štruktúr odvíjajúcich sa
z archaizmov modálnej bázy, osobitná
rytmická a metrická kresba, sýtené tiež
z folklórneho pramea, pristanú viac
prehadnému priezranému klavírnemu
zvuku. Napriek tejto poznámke nemožno
iné, ako skloni sa pred majstrovstvom,
pred rýdzosou, originalitou a umením
autora. Puncom sviežosti, ale aj aktualizaným vkladom potešila koncepcia
mladého perspektívneho dirigenta
Martina Leginusa. Vzájomne motivujúci
bol aj dialóg dirigenta so sólistom veera,
klaviristom Ladislavom Fanoviom.
Obidvoch mladých umelcov spája nielen
rok narodenia (1980), ale evidentne aj
iné umelecké súradnice. ajkovského
Klavírny koncert . 1 b mol, lákadlo, lahôdka a posluchásky hit, vyznel v ich
podaní bravúrne. Fanovi je technicky
aj pamäovo neomylný, hrá s nadhadom,
chladnou hlavou, bez zjavného zaváhania. S ahkosou prekonáva akékovek
nástrahy a úskalia partitúry, formuluje
jasne, muzikálne, aj ke v tomto prípade
bez zjavnejších osobnostných príspevkov. Napriek tomu bolo v atmosfére cíti
pohodu a tvorivú iskru. M. Leginus spolupracuje s viacerými našimi orchestrami
a zanecháva výrazné echo. Napriek veku
disponuje vzácnou mentálnou zrelosou,
kultúrou, intelektom. Súborom (aj) týchto osobnostných adjektív sa vyznaovala
Schumannova Symfónia . 4 d mol op.
120. Vo svojom naštudovaní ju zadenoval ako myšlienkovo náronú, vnútorne
mimoriadne logicky zomknutú, prepojenú, výrazovo menej diferencovanú, výpovedne bohatú a silnú. Leginus predstupuje pred orchester dôsledne pripravený,
komunikuje výrene a jasným gestom,
tvorí, pointuje. Žilinania hrali inšpirovane a bez výraznejších zaváhaní. Možno sa
teši z prísubov, ktoré talentovaný dirigent stále výraznejšie naznauje. Ostáva
len dúfa, že slovenská hudobná kultúra o
neho nepríde skôr, než sa stihne na domácich pódiách „zabýva“...
Lýdia DOHNALOVÁ
3-4 2008

MINIPROFIL

miniprol
Ako prišlo ku vzniku vokálneho zoskupenia Fragile?
BRAO KOSTKA: S týmto žánrom som spolu
s kamarátmi sympatizoval už na konzervatóriu, avšak vtedy to konilo len pri vzájomnom
„šantení“ za klavírom. Niektorí z nás sa neskôr
uplatnili vo vokálnom sextete v rámci konzervatoriálneho big bandu. Ja som sa po škole venoval
prevažne barokovej hudbe, zborovému dirigovaniu a muzikálu. V ase, ke som uvažoval nad
tým, omu sa budem naalej venova, oslovila
ma dvojica spevákov ohadne založenia a cappella súboru. Poznal som alších vynikajúcich
vokalistov a v máji 2004 sme založili Fragile.
Zaali ste ako septeto, v súasnosti máte osem stabilných lenov. Plánujete rošírenie lenskej základne?
Mojou prvou myšlienkou bolo založi sexteto,
avšak na muzikálovom konkurze som stretol
vynikajúcu speváku a vokalistku Lindu Konrádovú, kvôli ktorej som zmenil lozou kapely
a všetky skladby prearanžoval pre sedem hlasov.
To nám zostalo aj po tom, o Linda neskôr odišla
do Nemecka. Konkurzom potom prešla Janka
Golisová, a tak sme zostali pri siedmych spevákoch a vokálnych perkusiách. Keže viacerí z nás
fungujú ako aktívni herci v rôznych projektoch,
využívame aj alternácie. Rozrastanie momentálne
neplánujeme, ak by sa však objavili kvalitní speváci, nebránil by som sa. Bolo by fajn, keby Fragile
vytváralo „strechu“ pre takýto druh vokalistov...
Rovnako vedieš spevácky zbor Chorus Alea, ktorého
názov by mohol teoreticky vychádza z latinskej podoby tvojho priezviska – odkia je však názov Fragile?
Oslovila nás Stingova skladba Fragile, ako aj jej
a cappella úprava od austrálskej skupiny The
Idea of North. Tento názov korešpondoval s
našou koncepciou a cappella spevu ako neagresívneho zvuku, hudby vydávanej len udským
telom bez využívania akýchkovek materiálov,
oceových strún, dreva... Význam „krehký“ je
potom namieste, pretože rovnako krehký je
samotný organizmus zoskupenia. Akonáhle sa
niektorá z jeho zložiek destabilizuje, zrúti sa celá
hudobná konštrukcia.
V decembri minulého roku ste krstili debutové CD
Voice Mail. Kto je adresátom vašej „hlasovej pošty“?
Nepatríme k hudobnému mainstreamu, skôr
vychádzame z toho, že tento žáner nemá ambíciu
oslovi väšinu populácie. Na našom prvom CD
sme preto v a cappella poatí prezentovali známe skladby, aby nás udia spoznali. Snažili sme
sa ponúknu poslucháovi širšiu bázu zvuku v
prepracovanom hudobnom tvare,
s navrstvenými líniami, i už perkusívnymi alebo
vokálnymi. Neskôr plánujeme prichádza aj
so svojou hudbou a veríme, že oslovíme nielen
„fajnšmekrov“. Tento rok máme konene stabilnú scénu v kaviarni Scherz na Palisádach, kde

spievaniu (smiech). alším
problémom je vôbec nájs
spoloný termín, keže
každý z nás má množstvo
alších aktivít. Vzhadom
k náronosti tohto žánru
sme pochopitene nútení
skúša pomerne asto.

[foto: archív M. Henselovej]
[ foto: I. aniga ]

FRAGILE

(2004)

BRAO KOSTKA – vokálne perkusie (1971)
JANA GOLISOVÁ – soprán (1981)
SOA NORISOVÁ – soprán (1973)
HELENA KRAJIOVÁ – alt (1975)
SVETLANA RYMARENKOVÁ – alt (1984)
SLAVO KOŠECKÝ – tenor (1965)
VILIAM CSONTOS – barytón (1979)
KAMIL MIKULÍK – bas (1977)
– a cappella zoskupenie zložené z ôsmich vokalistov
– repertoár tvoria piesne rockových, soulových a pop-jazzových
interpretov (Sting, Stevie Wonder, Norah Jones, The Real
Group...) v nezvyajných aranžmánoch bez sprievodu
hudobných nástrojov
– v decembri 2007 vydali debutové CD Voice mail

spievame každý prvý pondelok v mesiaci. Chceme, aby to bol taký
„brloh“ pre a cappella fanúšikov.
Preberáte aranžmány od podobných vokálnych zoskupení?
Aranžmány si väšinou robíme sami, každý z nich je vlastne ušitý na
mieru našim spevákom, i ke niektoré sú inšpirované aranžmánmi
už existujúcich a cappella zoskupení.
Nelákalo vás niekedy zameni spievanie bez sprievodu za spoluprácu
s inštrumentalistami?
Mali sme niekoko možností spieva so sprievodom big bandu, ale
koncepne sa tomu nevenujeme. Do týchto súvislostí sa dostávame
v situáciách, ke sa naše vystúpenie nestáva hlavným bodom veera,
a ke to prispieva k pestrosti ponúkanej hudobnej produkcie.
Ako skúšate?
V prvom rade sme si „sadli“ udsky, takže na skúškach máme problém aktívne nekomunikova a namiesto rozprávania sa venova

Orientácia Fragile smeruje
k rock-pop-jazzovým žánrom.
Ako by ste reagovali na ponuku skladatea vážnej hudby?
Myslím, že urité žánrové
„výlety“ nás neminú, keže
došlo k zrušeniu jediného
komorného speváckeho
zboru na Slovensku pôsobiaceho pri S UK-u
a možnosti na existenciu
podobných telies sa nevytvárajú. Ponuka by v našom
prípade bola podmienená
podrobnou analýzou daného materiálu, pretože
nechceme šliapnu do
priestoru, v ktorom by sme
pôsobili neadekvátne.
Dirigoval si v brnianskej
Janákovej opere Národního
divadla, spolupracoval si
s Bratislava Hot Serenaders.
Rozptyl tvojich umeleckých
záujmov je bezpochyby široký. Sú Fragile to, o Brao
Kostka hadal?
Svoje schopnosti využívam
najefektívnejšie momentálne na pôde Fragile, pretože
mám pocit, že to robím
najlepšie. Je to možno naplnenie môjho detského sna
– by súasou kapely, o sa
mi ako dirigentovi samozrejme nikdy nepodarilo,
sná len pri záskokoch v
Bratislava Hot Serenaders.
Fragile sú pre ma novou
dimenziou, špecickejšou
v tom, že ako dirigent
som vždy stál chrbtom k
publiku. Teraz po prvýkrát
zažívam pocit, že ho môžem sledova a uvedomova
si to zázrané prepojenie
interpreta s publikom.
Pripravila
Janka KUBANDOVÁ
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Tip HŽ

O

d 27. apríla do 31. mája sa
v Bratislave už po tretíkrát
koná medzinárodný hudobný festival Komorné dni Johanna
Nepomuka Hummela. Tvorba významného bratislavského rodáka v súasnosti zažíva vo svete renesanciu, na
Slovensku jeho odkaz v posledných rokoch intenzívnejšie ožíva najmä vaka
festivalu, ktorého hlavným organizátorom je Spolonos J. N. Hummela.
V rámci podujatia sa okrem šiestich
koncertov koná aj medzinárodný
interpretaný workshop, výstava a
prvý roník muzikologického sympózia Po stopách J. N. Hummela (30. a
31. 5.), ktoré bude súasou festivalu
každé dva roky. Okrem významných
domácich i zahraniných muzikológov bude jeho estným hosom prof.
Mark Kroll z Bostonu, ktorý predstaví
svoju najnovšiu monograu Johann
Nepomuk Hummel: A Musician’s Life
and World.
Festival otvoril spoloný koncert poslucháov HTF VŠMU a
Konzervatória J. Haydna v Eisenstadte
(27. 4.), súas podujatia Bratislava
pre všetkých, a vystúpenie klaviristu Ladislava Fanovia s huslistkou
Janou ernou-Illéšovou (28. 4.). alej
sa možno teši na vystúpenia renomovaných domácich i zahraniných interpretov, o. i. víaza ostatného roníka
Medzinárodnej klavírnej súaže J. N.
Hummela Andrewa Brownella (10.
5.), Stamicovo kvarteto s Marianom
Lapšanským (22. 5.) alebo sopranistku Adrianu Kuerovú s Capellou
Istropolitanou (30. 5.). V jej podaní zaznie slovenská premiéra Hummelovej
Árie a variácií na tirolskú piese op.
118, lákadlom bude tiež Klavírny
koncert a mol so sólistom Marcelom
Štefkom. Suchoovským recitálom
klaviristu Daniela Buranovského a
mezzosopranistky Evy Garajovej (14.
5.), ako aj zaradením Klavírneho kvarteta v programe Stamicovho kvarteta
sa festival hlási k Storonici Eugena
Suchoa.
Aj v tomto roku festival alej rozvíja spoluprácu s domácimi i zahraninými partnermi: Konzervatóriom
J. Haydna v Eisenstadte, HummelGesselschaft Weimar, Goetheho
inštitútom, Rakúskym kultúrnym fórom a vevyslanectvom USA. Najmä
kontakty s prvými dvomi inštitúciami
vytvárajú zaujímavú a perspektívnu
kultúrnu spojnicu Hummelových pôsobísk. Zdá sa, že riaditeke festivalu
Markéte Štefkovej sa úspešne darí
nap a motto zo známej Hummelovej
Klavírnej školy: „as, trpezlivos a usilovnos vedú k cieu.“
Viac informácií o podujatí možno
nájs na www.hummel-festival.sk
aš
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Štátna lharmónia Košice
Nielen suchoovská téma rezonovala na poslednom februárovom
koncerte Štátnej  lharmónie Košice
(28. 2.). Úvod veera patril pôvodne
klavírnemu dielu Malá suita s passacagliou op. 3 (1931), ktoré neskôr
upravil pre orchester Bohumil Urban
(1967). Hoci patrí k skorším opusom
autora, je dielom s bohatým výrazom,
prepracovaným, plastickým a prirodzeným. Samotná partitúra ponúka
viacero riešení: interpreti sa môžu vyda bu cestou udovosti, baladickosti

rokov a v jej hre bolo možné pozorova
kvalitné pedagogické zázemie európskej proveniencie. I ke sólistka pôsobila suverénne, nepodarilo sa jej vždy
nadviaza s orchestrom dialóg, navyše
v 2. asti bolo cíti i u dirigenta emocionálny deficit. V záverenom Allegro ma
non tanto spôsobilo v úvode prirýchle
tempo menšie nepresnosti v súhre.
Celkovo však možno hodnoti vystúpenie huslistky ako vemi muzikálne,
presné a zárove kultivované, o ocenilo aj publikum.

riadanie umožuje vemi dobrý kontakt
medzi sólistom a hudobníkmi. Napriek
tomu sa v úvode vyskytlo v husliach
niekoko nepresností. Urité obavy z
otoenia korpusu nástroja od auditória
sa rozplynuli s prvým nástupom sólistu.
Celý koncert bol akusticky vyvážený.
Vivace prinieslo na pódium priezranú
hru, podmanivé tvarovanie fráz, ahkos
a brilantné tempo. Haydn miestami štýlovo ustúpil mozartovskému rukopisu
brilantnosou vypracovania technických
pasáží. V 2. a 3. asti koncertu to bol

P. Breiner a G. Feidman [foto: F. Iván, TASR]

i dramatizmu alebo stmelia oba princípy. Pred orchester sa postavil eský
dirigent David Švec. Napriek istému
interpretanému vkladu dielo, vystavané na varianom princípe, pôsobilo
neisto, málo slovansky a dirigentovi sa
nepodarilo vytvori z orchestra celok.
Jean Sibelius „vkomponoval“ do
husového partu Koncertu pre husle
a orchester d mol op. 47 svoje ambície sta sa husovým virtuózom.
Majstrovské dielo fínskeho skladatea
predviedla mladá japonská interpretka Ryoko Yano. Úvodné prehnané
glissandá pri výmenách polôh vystriedal neskôr zrelý a vemi vyrovnaný
prejav huslistky. Sólové úseky boli
sebaisté, husle zneli vyrovnane vo
vysokých i nižších polohách a oduševnenie interpretky motivovalo aj
orchester. R. Yano patrí k zázraným
deom, svoj talent rozvíja od štyroch

Až v Dvoákovej Symfónii . 7 d mol
op. 70 mohli posluchái naplno oceni
koncepciu eského dirigenta. Ponúkol
Dvoákovu partitúru s citom pre výstavbu diela v súlade s harmonickým dianím:
v 2. asti Poco adagio zmyslom pre kontrast, v 3. asti vystihnutím taneného
charakteru, plynulým melodickým tokom a dialógom nástrojových skupín.
Dirigent uchopil symfóniu ako klasickú
kresbu v cyklickej forme. Orchester mu
bol pri tom chápajúcim partnerom.
Prvý z marcových koncertov (6. 3.)
priniesol výnimonú symbiózu dramaturgie, kvality umeleckých výkonov a
záujmu publika. Na úvod zaznel obúbený Haydnov Koncert pre klavír a
orchester D dur Hob XVIII:11. V úlohe
interpreta i dirigenta sa predstavil Peter
Breiner. Klavír bol „dobovo“ umiestnený uprostred orchestra tak, že sólista
sedel chrbtom k publiku. Takéto uspo-

však už istý Haydn. Táto kantabilná
as umožnila vychutna si Breinerovu
muzikalitu. Kadencia so sebou priniesla
improvizanú vonos. Haydnovská melodika vychádzajúca z udových koreov
umožnila, aby v „jazzovej“ kadencii zaznel aj citát z piesne Na košickej turi, o
bola akási dedikácia košickému publiku.
Rondo all Ungarese malo vypro lovaný
charakter temperamentného tanca „na
uhorský spôsob“. Haydnov koncert bol
dobrou príležitosou, v ktorej sa mohol
P. Breiner predstavi ako univerzálny
hudobník, bez problémov prechádzajúci hranicami žánrov a vysporiadavajúci
sa hravo s ich charakteristikami. Výkon,
ktorý možno hodnoti len v superlatívoch, však niekedy narúšalo preexponované prežívanie a rušivo pôsobiaci
„spev“ interpreta.
V druhej asti veera zazneli v svetovej premiére prvé štyri z Breinerových
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SPRAVODAJSTVO, KONCERTY
Slovenských tancov, pochabých i smutných. Zostupné usporiadanie tancov
(4, 3, 2, 1) bolo logické: len prvý tanec
obsahoval gradáciu vo  nále. Dielo,
spracovávajúce tému zemplínskej udovej piesne Ej, zalužicky poo, bolo vystavané spôsobom téma – medzihra – téma
– medzihra uritým kontrastným priraovaním jednotlivých astí založených
na koncertantnom princípe, príbuznom
concertu grossu, s prímesou muzikálu.
„Orientálny“ úvod Tanca . 3 nenaznaoval, že ako téma zaznie alšia východoslovenská piese Šaena ja bula. Aj ke
sa autor v bulletine dištancuje od sukárskej tradície, táto skladba pripomínala
rukopis Svetozára Strainu. Tanec s originálnym „šostakoviovským“ záverom
bol posluchásky pútavým hudobným
íslom. Spracovanie abovskej piesne
Na košickej turi, využívajúce impresionistické hudobné prostriedky, prinieslo
zmes rozmanitých nálad. Štvrtá piese
maarského pôvodu uzavrela cyklus
tematicky vychádzajúci zo stredoeurópskeho folklóru. Všetky asti Slovenských
tancov preukázali, že skladate sa v hudobnej rei i inštrumentácii inšpiroval
rozlinými dejinnými obdobiami, v melodike erpajúc z udovej hudby domácej
proveniencie, demonštrujúc k nej takto
svoj vzah.

Druhá polovica veera patrila žánrom, ku ktorým Breiner prirodzene
inklinuje: klezmeru, tangu a jazzu.
Originálne štvorasové Concerto
sinfonico pre Gioru a orchester, ktoré
zaznelo v svetovej premiére, obsahuje
vea autobiografických t. Pou v
om Mahlerovu 1. symfóniu, prvé skladateské kroky v Košiciach v podobe citátu z Koncertu pre violu písaného pre
spolužiaka z konzervatória i stretnutie
s výnimoným interpretom, ktorému
je dielo venované, argentínskym klarinetistom svetového formátu, Giorom
Feidmanom. Feidman interpretoval
dielo nezabudnuteným spôsobom. Už
z úvodných taktov bolo pou mimoriadny potenciál tohto hudobníka. Na
pódium prešiel ulikou pre obecenstvo,
hrajúc v sotva poutenom pianissime
židovskú melódiu (túto dynamickú hladinu potom niekokokrát efektne využil
i poas koncertu). Požiadal publikum,
aby brumendom vytvorilo ostináto, ku
ktorému vzápätí „vykúzlil“ zdobenú,
kantabilnú melódiu, zmes klezmeru a
jazzu. V jeho rukách sa klarinet menil
na tarogató, flautu, altový saxofón.
Druhej asti koncertu dominovala
dokonalá súhra „concertina“ v zostave klarinet, 1. a 2. husle, violonelo a
akordeón (Boris Lenko), iastone i

klavír. Najvydarenejšia 3. as priniesla uvonený klezmer tanec. Jedinou
„chybikou krásy“ boli prílišné pianissimá klarinetistu na miestach, kde
bol zapojený pomerne bohatý orchestrálny aparát. Zaujímavá záverená
as dotvorila obraz umelca v zrelom
veku, ktorý prostredníctvom nástroja
umožnil nahliadnu do svojho vnútra,
na svoje smútky i nákazlivú veselos.
Nasledovalo standing ovation, obecenstvo bolo umením klarinetistu Gioru
Feidmana právom nadšené...
Koncert 13. 3. uviedol eský dirigent
Tomáš Hanus predslovom o priatestve
Dvo áka a Brahmsa, o bolo pomerne
zbytoné, pretože posluchái sa tieto informácie dozvedeli z bulletinu alebo ich
poznajú. Pomerne stabilnú skupinu návštevníkov ŠfK tak degradoval do úlohy
školákov. Takýto exkurz by som vedela
pochopi skôr v prípade neznámeho
autora alebo diela. Hanus ako dirigent
bol našastie zaujímavejší. Dvo ákove
Legendy op. 59 s typickou eskou kantabilnosou vyzneli objavne, ale neucelene
(Allegretto). Pochmúrnejšie Allegro moderato prinieslo v stredných polohách
zamatový zvuk a vypracované frázovanie. Kontrastné Allegro giusto, ktoré nasledovalo, bolo plné pôvabu a sviežosti.
Hos veera, popredný eský baryto-

nista Ivan Kusnjer predviedol s ŠfK
Piesne potulného tovariša od Gustava
Mahlera. Sólista s uritým odstupom,
no vemi decentne a  ligránsky, pretlmoil slová sklamania z lásky mladého
muža, ktoré nesú aj autobiogra cký
podtón. Kusnjer, napriek indispozícii,
ktorá mu takmer zabránila vystúpi, citlivo pracoval so slovom, jeho nosný tón
vynikol v kombinácii so zvukomalebnými mahlerovskými plochami a dokázal
priradi k hudbe adekvátny výrazový
odtie. Orchester a dirigent boli pre
sólistu štandardnými partnermi.
V Brahmsovej Symfónii . 4 e mol
op. 98 dokázal dirigent z partitúry
vyaži rozmanité nálady: strieda
ich, kombinova, gradova a vypointova detaily v zmysle nemeckého
romantizmu. Dirigentovi sa viac
darilo v dramatickejších polohách,
pri lyrike bol evidentne bezradnejší.
Orchester vemi pohotovo reagoval na jeho požiadavky. V Andante
molto a Allegro giocoso upozornila
na seba súhrou a výborným ladením
sekcia plechových dychových nástrojov. V záverenej asti sa farebne,
tematicky i vo výstavbe nepodarilo
dirigentovi vždy vyaži z partitúry
maximum.
Renáta KOIŠOVÁ

Koncert pre Gioru
Peter Breiner a klarinetista Giora Feidman sa prvýkrát na pódiu stretli na Bratislavských hudobných slávnostiach v roku 2006. Dvojité
standing ovation za Breinerovým Concertom sinfonicom pre Gioru v Košiciach naznaujú, že vzájomná spolupráca, ktorú obidvaja
oznaujú ako osudovú, nebola márna.
Peter Breiner poul Gioru
Feidmana hra v jednom „nie príliš
dobrom francúzskom filme.“ Po
projekcii zámerne pokal na titulky a zapamätal si klarinetistovo
meno. „Tak som dovtedy na klarinet nepoul hra nikoho,“ hovorí o
všestrannom Feidmanovi, ktorého
azda najviac preslávil štýl klezmer.
„Ke Giora vystupoval v Toronte,
išiel som sa pozrie a naozaj to stálo za to. Torontský symfonický orchester dirigoval Peter Oundijan,
ktorého uprostred koncertu nespokojný Giora zastavil, dokonca
ho buchol po ruke, obrátil sa k
obecenstvu a vysvetlil, že tempo
nesedí. Potom dal nástup sám.
Vtedy som vedel, že s týmto lovekom chcem pracova,“ uška sa
Breiner. Nasledoval návrh organizátorom BHS, že by bolo dobré
Feidmana pozva a prvé spoloné
vystúpenie bolo na svete. Breiner
zvolil repertoár tak, aby bol šitý
Feidmanovi na mieru. Jeho inštrumentálne schopnosti ocenili nielen
nadšení diváci, ale aj dojatí lenovia rozhlasového orchestra.
O rok na to Breiner dopísal
Concerto sinfonico pre Gioru a orchester, v marci premiérovaný so

Štátnou filharmóniou Košice. Breiner v
Košiciach prvýkrát predstavil aj úpravy slovenských udových piesní pod
názvom Slovenské tance, pochabé aj
smutné, ktoré pripravuje pre svoj „domovský“ label Naxos.
Na otázku, i pán Feidman „kafral“
do roboty aj jemu, tak ako spomínanému dirigentovi v Toronte, Peter Breiner
odpovedal, že „veru kafral, ale len do
skúšobného procesu a všetky poznámky boli vemi konštruktívne.“
Feidman je lovek nielen mnohých
hudobných žánrov, ale aj jazykov a
krajín. Narodil sa v Buenos Aires, kde
v Teatro Colón zaal aj kariéru po boku
otca hudobníka. Dnes žije v Izraeli, ale
koncertovanie ho asto privedie do najrôznejších astí sveta, vea úinkuje napríklad v Nemecku, kam by rád preniesol aj košický koncert, i so slovenským
orchestrom, ktorý si zamiloval. Aj ke v
marci oslávil 72 rokov, vek sa absolútne
neodráža na jeho dokonalom výkone.
Peter Breiner so smiechom spomína na príhodu, ke pred rokmi koncertoval v Posku a jedna pani mu po
vystúpení zložila kompliment za to, ako
sa pohybuje za dirigentským pultom.
„Pan božsko tacuje,“ povedala. A to
nevidela, o na pódiu vystrája Giora
Feidman... Ke zane hra Boris Lenko

G. Feidman na BHS 2006 [foto: P. Brenkus]

na akordeóne, Feidman sa nápadne rozžiari: „Ke mi Peter hovoril, že vystupuje s tangovým triom, kde je namiesto tradiného
argentínskeho bandoneónu akordeón, bol
som znechutený. Myslel som si, že akordeón je príšerný nástroj. Až kým som nepoul
hra Borisa.“ „Umenie je duševnou potra-

vou spolonosti,“ pokrauje umelec,
ktorý silu hudby vidí najmä v tom ako
ju udia prežívajú. „Nie je dôležité hudbe rozumie. Emócie sú silnejšie ako
rozum alebo vzdelanie. Nepoznajú
hranice.“
Mária MODROVICHOVÁ
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Juraj ižmarovi:

Šastne
inkovaný...
Aj ke už 18 rokov žije v Nemecku, publikum
doma s ním nestratilo kontakt. Najmä
v posledných rokoch zažíva na Slovensku
svoj sólistický comeback. Huslista, dirigent
a zarytý wagnerián...

[fotky z festivalu Melos-Étos 2007: P. Brenkus]

Pripravila Andrea SEREINOVÁ

Už 18 rokov žijete a pôsobíte v Nemecku, v
Kolíne nad Rýnom. Preo ste sa, ako ani nie 30roný huslista s naštartovanou sólistickou kariérou, rozhodli odís a prija post koncertného
majstra v orchestri?
Asi to tak malo by. Po úspechu na súaži
Tibora Vargu som mal možnos rok študova v
jeho majstrovskej triede. Prvýkrát som sa musel popasova s tým, že nikoho nezaujíma, o
mám za sebou, ale len to, o práve viem. Doma
som mal všetko nalinkované, udalosti nadobúdali rutinný charakter – skoro som zaal
hra pod Slovkoncertom a vedel som, o bude
nasledova: výchovné koncerty, obas turné
po regiónoch, možno cesta do ZSSR... Po skúsenosti s roným pobytom v cudzom prostredí
ma lákalo znovu niekam odís, niekam, kde by
som musel mnohé opä dokazova, zaži nieo
iné. Na VŠMU som bol vtedy najmladším odborným asistentom a prvým, kto sám požiadal
o rozviazanie pracovného pomeru.
Prišlo Nemecko – v konfrontácii s vlastnou
nevedomosou, s inými huslistami, s jazykovým hendikepom som stratil pocit vlastnej
výnimonosti...
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To vás zrazilo na zem, alebo motivovalo ís
alej?
Ja som ten šastný typ, ktorého ženie dopredu to, o nepozná, o chce pochopi. Bolo to
teda vemi ozdravujúce. Otvorili sa mi nové
svety: symfonický repertoár, nový druh lásky
k opere...

to máte radi a viete, do oho idete, je strašne
príjemný... Dnes si užívam prácu v prostredí,
kde platia jasné pravidlá hry, komunikujem so
špikovými „fachmanmi“, nie som politicky
na nikom závislý a o je tiež vemi dôležité –
nežijem v tom známom strachu, i sa hudbou
dokážem uživi...

Bola premena z role sólistu na orchestrálneho
hráa ažká?
Ani nie. Bolo potrebné vzda sa istej asti vlastného ega a ma chu prispôsobi sa.
Okrem toho, v mojom prípade išlo o post
koncertného hráa – a tam predsa len lovek nejde až do takej „anonymity“, má isté
rozhodovacie právomoci... Ale ak máte na
mysli stratu uritého pocitu výnimonosti –
teraz po rokoch už viem, že som ni nestratil,
naopak, získal som vea na vlastnom rozvoji.
Mnohé sa u ma zaalo prelína – komorná
hudba s opernou, uenie, dirigovanie... Bolo
to však nároné a vyžadovalo obrovskú výdrž. Prišla ale rados z hry, zdravý druh povznášajúcej rutiny, ktorá vám umožní vyžíva
sa v dôverne známych veciach. Ten pocit, že

Hovoríte najmä o pozitívach, o vám však odchod do zahraniia vzal?
Urite možnos aktívne pôsobi tu na
Slovensku. Nemal som ale ten typický pocit
vykorenenia, pretože som neustále nielen sledoval dianie doma, ale aj udržiaval kontakty s
tunajším prostredím.
V Kolíne nad Rýnom sú dve veké symfonické
telesá. Ako vyzerá ich nápl a prevádzka?
Gürzenich Orchester je typom mestského
orchestra, zabezpeuje symfonickú i opernú
produkciu. Verejnoprávny Westdeutscher
Rundfunk je najväším rozhlasom v Európe,
predstavuje spojený model televízie a rozhlasu a má 2 orchestre: veký a malý symfonický. Okrem toho má vlastný zbor a bigband.
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Spomínané telesá staia na pokrytie potrieb viac než miliónového Kolína. Celá
oblas v stokilometrovom okruhu okolo
Kolína je však unikátna bohatým kultúrnym životom množstva miest, ktoré nie
sú veké, no každé má vlastný orchester
i operu – Bonn, Aachen, Düsseldorf,
Wuppertal, Duisburg...
U nás je horúcou témou adekvátnos potu
orchestrov v Bratislave a na Slovensku...
Ja by som bol najradšej, keby každé slovenské mesto malo svoj orchester, ale všetkým
nám je jasné, že to najbližších tisíc rokov
asi nebude možné... Súasnú situáciu treba rozumne rieši, inak onedlho už nebude
dôvod zaobera sa tým, koko kto dostane
– peniaze sa jednoducho minú. Treba sa
asi poobzera po modeloch, ktoré úspešne fungujú v zahranií – nielen v Kolíne
nad Rýnom, ale napríklad aj vo Viedni sa
osvedil model mestského orchestra pre
koncertný život i pre operu. Poda ma
napr. situácia v Košiciach jednoznane
smeruje k fúzii Filharmónie a operného orchestra do telesa pre celý región...
Spomenuli ste, že si vychutnávate život a
prácu v prostredí s jasnými profesionálnymi
pravidlami a politickou nezávislosou. Ako sa
darí nemeckým manažérom kultúrnych inštitúcií udržiava si nezávislos od systému, z ktorého prichádzajú financie?
Predovšetkým – kultúra v Nemecku je v
porovnaní so Slovenskom sebestanejšia
a nezávislejšia od politiky. Ale nerád by
som vchádzal na teritórium, ktorému až
tak nerozumiem. V Kolíne je však zrejmé, že aj ke sa intendant opery zodpovedá kultúrnemu výboru na magistráte,
nepodlieha politickým tlakom. Akoby
sa rešpektovalo to známe, že umenie je
slobodné. Rešpektuje sa a aj oakáva
zodpovednos manažmentu konkrétnych
inštitúcií. Pozitívnym faktom je urite
aj to, že nemáme ministerstvo kultúry,
väšina kultúrnych inštitúcií spadá pod
orgány samosprávy, nie sú centrálne riadené. Dôležité je aj to, že funkné obdobia intendantov sa nezhodujú s volebný-

slovo pri obsadzovaní orchestra má dirigent, v prípade sólistov dirigent a wagnerovská rodina. Hranie v tunajšom orchestri je vemi výberová záležitos pre udí,
pre ktorých je Wagnerova hudba vášnou,
a sú pre to ochotní prinies aj nejakú obetu. Festivalová sezóna, vrátane úvodného skúšobného procesu totiž zasahuje
do konca a zaiatku koncertných sezón
mnohých orchestrov, z ktorých pochádzajú hrái, nehovoriac o tom, že tu vlastne
strávia celú dovolenku. Nie je to ani príliš finanne atraktívne hranie, pretože
každý participujúci umelec – ponúc lenom orchestra až po sólistov – sa musí na
vlastné náklady o seba postara: hradi si
všetky životné náklady, vrátane ubytovania a všetko si aj zorganizova. Nakoniec
však odchádzame umelecky dvojnásobne
odmenení. Tí, ktorí sem prichádzajú s vidinou zárobku, prídu najviac dvakrát, zostávajú len tí, o tu hrajú naozaj z lásky k
Wagnerovej hudbe.
Aké je národnostné zloženie orchestra?
Väšina je samozrejme Nemcov, cudzincov je
nás len pár, ale všetci sme hrámi nemeckých
orchestrov. Ide o špikových orchestrálnych
hráov. Koncertných majstrov je pä – delíme
si medzi sebou jednotlivé tituly.
Ako vyzerá skúšobný proces?
Orchester skúša od polovice júna, ale pri
náronejších inscenáciách je realizaný
tím, vrátane sólistov a dirigenta k dispozícii už od marca. V tomto je wagnerovská
rodina nekompromisná, trvá na splnení
požiadaviek na skúšobný proces v prípade
všetkých sólistov i dirigentov. Napokon,
tomuto „diktátu“ sa za posledných 50 rokov rady podriadili aj tie najväšie hviezdy:
Barenboim, Boulez, Domingo...
Sú lenovia Rodiny komunikatívni, alebo skôr
neprístupní? Poznáte sa s niekým osobne?
Vemi dobre sa poznám s Katarinou
Wagnerovou, Richardovou pravnukou,
ktorá je nesmierne prístupná a komunikatívna. V tomto je však výnimkou, potvrdzujúcou pravidlo, pretože Rodina má veký

Ako prvého som hral Siegfrieda... Vhupol som do nieoho neznámeho,
o ma okamžite fascinovalo a doživotne zasiahlo.
mi obdobiami politikov a spravidla majú
zmluvy na dlhšie obdobia, nie na štyri
roky.
Dôležitou kapitolou vo vašom hudobníckom
živote je úinkovanie vo festivalovom orchestri
v Bayreuthe. Ako ste sa stali jedným z tunajších
koncertných majstrov?
Bayreuth, to je záhada, o sa týka personálnej politiky. Nerobí sa konkurz, prijímajú vás na odporúanie. Rozhodujúce

odstup, sú rezervovaní. Nedá sa im to však
vyíta, je to prirodzené – keby si hocikoho pripustili k telu, nedalo by sa to zvláda.
Všeobecne tu však medzi všetkými panuje
vemi slušné a príjemné správanie.
Aké právomoci majú potomkovia Richarda
Wagnera?
Veké. Bayreuthský festival je v podstate
rodinným podnikom, aj ke plateným z viacerých zdrojov. O hlave festivalu rozhodu17

ROZHOVOR
je 26-lenné grémium, zložené zo zástupcov tých, o festival financujú: nemeckého
štátu, štátu Bavorsko, mesta Bayreuth,
Spolonosti priateov R. Wagnera a lenov
wagnerovskej rodiny. 89-roný Wolfgang
Wagner, vnuk Richarda, ktorý je na ele
festivalu prakticky od roku 1951 (do r.
1966 ho riadil spolu s bratom Wielandom
– pozn. red.), má zaistenú doživotnú intendatúru, o v posledných rokoch prináša
viaceré problémy, súvisiace s jeho vysokým vekom. Záujem nahradi ho na tomto
poste už mali viacerí skladateoví potomkovia – naposledy na jese minulého roku
to boli 3 ženy: Wolfgangova 29-roná dcéra z druhého manželstva Katarina, dcéra z
prvého manželstva Eva a neter Nike. Tento
pokus však nevyšiel. Zaujímavosou bolo,
že Nike Wagner vo svojej koncepcii navrhovala ukonenie tradície isto wagnerovského divadla a vpustenie diel takých autorov ako je Mozart i Luigi Nono. Ja som
fandil Katarine – má v sebe kus nekompromisnej, typicky wagnerovskej dravosti až
bezohadnosti, ktorou bol známy jej pradedo. Najnovšie správy hovoria o zmierení
Wolfgangových dcér Evy a Katariny, ktoré spolu roky nekomunikovali. Wolfgang
Wagner prisúbil svoju dobrovonú rezignáciu, pokia bude grémium súhlasi s ich
spolonou koncepciou.
Na Slovensku sa huslista s Wagnerovou hudbou takmer nestretne – bolo pre vás privykanie
si na špecický „priebeh“ nepretržitého hudobného toku a mamutie asové rozmery mentálne
i fyzicky nároné?
Je pravdou, že som sa ocitol pred notami
s hudbou, ktorú ma nielen neuili, ale ani
som sa k nej doma nedostal. Na zaiatku
to bolo nároné – prvé, o vás zarazí, je
naozaj as. Ale to permanentné hranie
prestane by neobvyklé v momente, ke
si na tú hudbu zvyknete, ke ju zanete
dýcha a stane sa pre vás nieim prirodzeným. Ako prvého som hral Siegfrieda
– bol to šok, ako úder do hlavy. Povedal
som si, že ke toto prežijem, tak potom
už prežijem okovek. A dnes som už šest-
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násty rok zarytým wagneriánom, každý
rok sa teším na konkrétne takty – nie na
tie známe, ústredné miesta, ako Súmrak
bohov i Siegfriedovu idylu, ale na konkrétne úseky, ktoré sa menia poda toho,
s ktorým spevákom i dirigentom hráme. Nemôžem napríklad zabudnú na to,
ako úžasná Hanna Schwartz spievala v
Rýnskom zlate v prvom výstupe Fricky
jeden takt „So ohne Scham...“ Odvtedy sa
teším na každú alšiu Fricku a práve toto
miesto, ten tmavý mezzosoprán...
Zaijímali ste sa o Wagnera už pred vstupom
do bayreuthského orchestra?
Wagner mi bol asi súdený, lebo už na prvej
skúške v Gürzenich Orchestri sme hrali 3.
dejstvo zo Siegfrieda. Vhupol som do nieoho neznámeho a okamžite ma to fascinovalo
a doživotne zasiahlo. Som šastný za to, že
som bol inkovaný týmto nevylieiteným
vírusom...
Zdá sa, že Bayreuth a Wagner sa stali vašimi
srdcovými záležitosami...
Dnes si to v Bayreuthe vyslovene užívam.
Nielen hudobne, ale celú atmosféru. Zaína
sa hra o štvrtej, pauzy trvajú hodinu a ku
koloritu festivalu patria neodmyslitene aj
v pauzách piknikujúci návštevníci v priahlých parkoch a lesíkoch. Je to úžasné...
Predstavenia konia niekedy až o jedenástej,
potom sa z toho všetkého musím „prebra“,
a tak nasleduje jedlo a debaty s priatemi.
Každý rok si so sebou beriem nejakú knihu a
noty, no nakoniec ma to vždy pohltí a na ni
iné nemôžem myslie. V orchestri som založil cudzinecký „Ausländer Klub“ – stretávame sa pravidelne v tom istom bare a dokonca
máme aj legitimácie. Pôsobíme však v poloilegalite – myslím, že Wolfgang Wagner by
tento druh humoru asi nepochopil. Zakázal
nám aj hra futbal, ktorému poas festivalu
s vášou holdujeme... Vraj kvôli bezpenosti, lebo raz si pri om zlomil ruku violista.
Vynašli sme sa však, pretože klauzula v
zmluvách nám zakazuje hra futbal na území
Bayreuthu – nebolo ažké nájs si ihrisko o
osi alej (smiech).

o bolo vaším najintenzívnejším zážitkom na
poslednom festivale?
Urite
hudobný
vklad
Christiana
Thielemanna – jeho Wagner i Strauss
naberajú v poslednom ase hudobne kolosálne rozmery. Ale inscenane je to
v Bayreuthe v posledných rokoch dos
strnulé a chudokrvné – divadelná stránka bayreuthských produkcií je napriek
rešpektu podrobovaná silnej kritike.
Pozývajú tie isté typy inscenátorov a do
istej miery klesá aj úrove spevákov. Aj
preto silnie tlak festivalového grémia na
výmenu Wolfganga Wagnera.
V poslednom ase sa objavujete aj s dirigentskou palikou v ruke. Kedy sa objavila túžba
uchopi hudbu z inej pozície?
Prišlo to pred rokmi prirodzene, tak ako sa
to asto stáva orchestrálnym hráom, ktorí
sa potrebujú vymani z istej autokratickej
koaje. Je to taká moja neskorá hudobnícka
puberta. Všetko, o som dokázal absorbova a odpozorova – lebo som v dirigovaní
autodidakt – som chcel nejako ventilova.
Cítil som, že by som sa už chcel vzda toho
typického škatukového videnia a prezentovania hudby cez úzko vymedzenú
profesiu. V tomto je pre ma absolútnym
vzorom Daniel Barenboim ako typ kompletného hudobníka. Alebo Gidon Kremer
– nielen ako huslista, ale ako hudobník,
pohýajúci veci dopredu. Dirigova som
prakticky zaal pri jednom nútenom záskoku v opere – muselo to by vtedy hrozné,
bol som v tranze... Na Slovensku som ako
prvé teleso dirigoval Košickú filharmóniu,
spolupracoval som viackrát so žilinským
ŠKO, orchestrami v Olomouci, v eských
Bud joviciach. V júli minulého roku sa
mi opä „podarilo“ dirigova orchester, v
ktorom hrám – kvôli indispozícii dirigenta
som sa musel postavi za dirigentský pult
orchestra WDR...
Aký je teda pohad huslistu na dirigovanie?
Je to poda ma ten najprirodzenejší spôsob
ako rukami vyjadri vlastný hudobný názor,
akurát prostredníctvom iných.
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ROZHOVOR
Na poslednom roníku MelosÉtos bola vašou parketou hudba
hosa festivalu, Giju Kaneliho.
Neboli to asi vaše prvé kontakty s
jeho hudbou...
Nie, najma Život bez Vianoc dôverne poznám ako huslista, veakrát som ten cyklus hral. Ale bol
mojou dirigentskou premiérou.
Ku Kanelimu som sa dostal cez
Vlada Godára. Jeho hudba mi
nesmierne konvenuje – ten slovanský melancholický „depresionizmus“ je mi vemi blízky.
o sa najviac uvádza zo súasnej
hudby v Nemecku?
Germánski autori ako Hans
Werner Henze alebo Helmut
Lachenmann... Najmä Henze je
úžasný autor, výnimoný tým,
že komponuje aj opery.
Takže to množstvo slovanských
postmodernistov, skladateov z východného bloku v katalógu u nás
obúbeného nemeckého vydavatestva ECM asi neodráža situáciu na
nemeckých koncertných pódiách...
To urite nie, politikou ECM je
robi práve hudbu, ktorá nie je
mainstreamom. Na nemeckom
trhu pôsobí množstvo alších
vydavatestiev, ktoré propagujú
iných autorov.
Spomenuli ste, že sú vám sympatickí hudobníci, ktorí dokážu
ovplyvni chod vecí. Neláka vás
možnos zasiahnu do deja na
Slovensku?
Priznám sa, že asto nad tým
premýšam, aj ke by to bolo pre
ma vemi závažné rozhodnutie
a urite na nie je teraz vhodný
as. Ale zúroi všetky skúsenosti v pedagogickej alebo nejakej organizanej aktivite – to by
bolo iste zaujímavé...

Juraj ižmarovi (1962) patrí k najvýznamnejším slovenským huslistom. Študoval na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave a na
Hudobnej akadémii v Sione v majstrovskej triede T. Vargu. Absolvoval majstrovské kurzy F. Gulliho (Siena) a N. Milsteina (Zürich),
je laureátom viacerých medzinárodných súaží. Ako sólista úinkoval vo všetkých krajinách Európy, v USA a v Japonsku.
Od r. 1990 žije v Nemecku, kde pôsobil najprv ako koncertný majster Gürzenich Orchester Köln, od r. 2004 je 1. koncertným majstrom v rozhlasovom orchestri WDR (WDR Rundfunkorchester Köln), od r. 1997 pôsobí aj ako koncertný majster
Bayreuthského festivalového orchestra. Vaka úspešnej tohtoronej spolupráci v Tannhäuserovi v barcelonskom Gran Teatro del
Liceo sa sem ako koncertný majster vráti aj v budúcej sezóne do Majstrov spevákov norimberských.
Venuje sa i komornej hudbe a v posledných rokoch aj dirigovaniu. Je spoluzakladateom festivalu 3–Klang (Bonn–Kolín n.
Rýnom–Düsseldorf). V tomto roku sa ako sólista predstaví s rozhlasovým orchestrom WDR, s Košickou lharmóniou na turné po
Posku a Maarsku, budúci rok uvedie v eských Budjoviciach 1. koncert A. Schnittkeho. V decembri bude dirigova rozhlasový
orchester WDR na koncerte pre deti s dielami L. Bernsteina, H. Blaka a L. Anderssonovej.
V posledných rokoch nahral J. ižmarovi pre Hudobné centrum kompletné husové dielo J. L. Bellu, pre Diskant CD A.
Vivaldi: Le quattro stagioni, klavírne triá V. Godára, M. Burlasa, I. Szeghy, P. Breinera a J. Kolkovia (Nostalgia) a ako dirigent
Mozartove klavírne koncerty KV 415 a 503 so synom Jakubom a s ŠKO Žilina (W. A. Mozart: Piano Concertos). Hrá na nástroji
Nicola Gagliana z roku 1761.
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Osudová?
Andrej ŠUBA

SOSR vo Vekom koncertnom štúdiu SRo [ foto: archív SRo ]

Zložitej situácii v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu sme sa venovali pred rokom,
ke to v Rozhlase zaínalo vrie. Aká je situácia dnes? Poda vtedajších subov generálnej riaditeky Miloslavy Zemkovej mal ma dnes orchester opä približne 90 lenov. Skutonos: 62
hudobníkov od januára funguje na poloviný úväzok...
POHAD SPÄ
Kým v roku 2006 to ešte v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu vyzeralo na
zvyšovanie platov a rozširovanie potu hráov, po roku sa situácia dramaticky zmenila.
Na tlaovej besede 6. 2. 2007 bolo oznámené
prepúšanie, ktoré malo prinies vyššiu kvalitu a pre hráov viac peazí. Za znaného
záujmu médií nasledovali protesty i štrajk
hudobníkov, no napriek podpore viacerých
inštitúcií a osobností zo Slovenska i zahraniia bol orchester nakoniec zredukovaný na
62 lenov. Rozhlasová rada 14. 2. 2007 súhlasila s doasným znížením potu hráov,
azda aj vaka prísubu generálnej riaditeky
Slovenského rozhlasu Miloslavy Zemkovej,
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poda ktorého mal by orchester od septembra 2007 doplnený do pôvodného stavu.
Ako vyzerá situácia v Rozhlase po roku?
Na veké zmeny k lepšiemu urite nie. V
júni odišiel šéfdirigent Oliver Dohnányi na
post riaditea Opery SND a po roku opustil Rozhlas na vlastnú žiados aj riadite
orchestra Matej Drlika. Orchester má
momentálne na starosti vedúci Centra hudby Rudolf Pepucha. Na svojom mieste tak
zostal len kontroverzne vnímaný dirigent
Mario Košik. Šéfdirigent sa zatia nehadá.
„Kým tu nebude šéfdirigent, ktorý sa ukáže aspo raz mesane a ktorého SRo bude
schopný zaplati, dovtedy je to otázka bez
odpovede. Jeden stály dirigent pri tejto prevádzke orchestra staí, okrem toho by som

sem rád pozýval mladých slovenských dirigentov i kolegov zo zahraniia,“ vyjadril sa na
túto tému Košik a nepriamo tak zaznieva aj
jeden z pravdepodobných motívov odchodu
Olivera Dohnányiho z Rozhlasu. o sa teda
týka tímu, ktorý mal by zosobnením zmeny,
o úspechu hovori urite nemožno. Zatia o
súasný riadite Opery SND vysvetlil svoje
dôvody v rozhovore pre októbrový Hudobný
život, Matej Drlika odišiel poda vlastných
slov preto, lebo odmietol zrealizova koncept poloviných úväzkov, na ktoré hrái
SOSR-u prešli od januára 2008. „V októbri
som mal overenú informáciu ohadom rozpotu telesa, vypracoval som preto návrh na zvýšenie potu lenov, zvýšenie platov, zrušenie
termínovaných zmlúv a preradenie hudobní3-4 2008
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kov do vyššej tarifnej triedy. Platy v orchestri
by sa zvyšovali po dlhom ase. Hráom som
vtedy povedal, že ak sa mi to nepodarí presadi, odchádzam. Subov mali toko, že už
niomu neverili, preto som to podmienil svojím odchodom...,“ vysvetuje svoje dôvody
Drlika. „Keby som ostal, vlastne by som
odobril riešenia, s ktorými nesúhlasím. Nebol
som do Rozhlasu prijatý ako ekonóm alebo na
vyhadzovanie udí, ale aby som ako manažér
orchestra s dôrazom na marketing a medializáciu orchester sfunknil: priviedol dobrých
dirigentov, naplnil sály, vytvoril povedomie o
orchestri a zmysluplnú dramaturgiu. Vznikla
mediálna kampa zahajúca reklamu v
printových médiách, reklamné plochy, spoty,
nová internetová stránka. Vytvoril sa tím, s
ktorým by sa dalo pokraova. utujem, že
som nemohol osta dlhšie, pretože projekty,
na ktorých mi záležalo – Rosenkavalier a
Mendelssohnova 2. symfónia – dopadli dobre,“ dopa a pripúša, že v ase, kedy do
svojej funkcie nastúpil, nemal celkom prehad o situácii v orchestri. „Outoval som, že
som skoil rovnými nohami na betón a robil
vyhlásenia, ktoré korešpondovali s vôou vedenia, v ase kedy som ešte nemal dobre zmapovaný terén.“ Sebareexia prezentovaná
v médiách priniesla svoje „ovocie“: avizovaná relácia o klasickej hudbe, ktorú Matej
Drlika pripravoval pre Rádio FM, bola po
jeho rozhovore pre denník Pravda zrušená.
Náhoda?
Spä sa obzerá aj dirigent Košik: „Prišiel
som v období, kedy boli zmeny na spadnutie.
Uznávam, že niektoré zmeny mohli navonok
vyznie chaoticky, no v slovenskej kultúre
neexistuje precedens, kedy by sa zásadným
spôsobom reorganizoval orchester takéhoto významu. Takže nikto nemá návod ako to
ideálne urobi. Preto si myslím, že hoci som
urobil urité chyby, išiel som do toho s dobrým
úmyslom.“ Problém je skutone zložitý a neobjavil sa zo da na de: „Zaujímavé je, že
všetci sa zaali o orchester zaujíma, až ke
to už všetko padalo. Preo sa nezaujímali, o
orchester robil posledných pä rokov? Preo
sa nepýtali na to, že orchester mal 8 koncertov za rok a o robil okrem toho? Preo nepadli otázky o tom, koko sa nahralo a koko
priestoru sa poskytlo našim umelcom? Každý
sa s tým zaal zaobera až teraz a toto všetko
sú dôsledky.“ Ke sme už pri bilancovaní, z
nanných dôvodov sa o. i. nepodarilo udrža dobre myslený koncept sólo-hráov: napríklad renomovaný violonelista Ján Slávik
po uplynutí trojmesanej termínovanej
zmluvy rozhlasový orchester opustil.

ZA MÁLO PEAZÍ MÁLO MUZIKY
Snahy zbavi sa rozhlasových orchestrov nie
sú, ako sa pre Hudobný život vyjadrili dirigenti Gianandrea Noseda a José Serebrier,
ani v zahranií niím neobvyklým.
Preo vlastne došlo v SOSR-i k alšiemu „zefektívneniu“ fungovania orches-

tra? Rozhlas ako celok musel opä aj kvôli
neschválenej legislatíve (koncesionárske
poplatky, stredné vlny) škrta a generálna
riaditeka nie je v závideniahodnej situácii.
Aj pôvodná suma pre orchester, 18 miliónov
korún na rok 2008, bola kvôli snahe vedenia Rozhlasu udrža vyrovnaný rozpoet
napokon znížená na trinás. „Keby som bol
dirigentom a niekto by mi dával na symfonický orchester 13 miliónov korún, poviem:
,Je mi úto, ale za takúto sumu symfonický orchester by nemôže,“ myslí si dnes už
bývalý koncertný majster SOSR-u Viktor
Šimisko, poda ktorého sa mal Košik funkcie v takejto situácii vzda. „Asi žiadny dirigent nebol prinútený pracova poas takej
reorganizácie ako bola v Slovenskom rozhlase. Samozrejme, všetci dirigenti by chceli o
najväší orchester s o najlepšie zaplatenými
hrámi. Zmeny boli nevyhnutné, pretože orchester by sa neudržal,“ obhajuje sa Mario
Košik. Na udržanie orchestra by údajne stailo o 5 miliónov viac, ktoré – ako sa zdá –
Rozhlas nemá. Navyše generálna riaditeka
sa vo viacerých rozhovoroch vyjadrila, že
orchester by spotreboval viac nancií, ako
je využívaný.
Väšina hudobníkov v Rozhlase sa
nachádza v najnižšej platovej triede. Aj
preto zaviazalo Mimoriadne zasadnutie
Rozhlasovej rady zo da 16. 10. 2007 generálnu riaditeku, aby zabezpeila zvyšovanie potu miest v orchestri a rast nanného ohodnotenia „adekvátneho ostatným
zamestnancom SRo“. Rada navyše konštatovala, že zatia nedošlo k personálnej stabilizácii telesa. „Druhý de po Rozhlasovej
rade prišiel koncept poloviných úväzkov,“
spomína Matej Drlika. V zásade je to jednoduchá matematika: zvýšenie platov o 100
percent mínus pol úväzku rovná sa doterajšia suma. „Museli sme to vyrieši tak, že
hudobníci síce nezarobia viac, no aspo sú
menej v práci. Nie je to ideálne, ale je to poda
ma najmenšie zlo, ktoré sa stalo. Poloviné
úväzky sú doasným riešením (do konca roka)
a všetci veríme, že celková nanná situácia
SRo sa medzitým zmení k lepšiemu,“ hovorí o tomto neobvyklom riešení Košik. Žia,
doasným riešením bolo už zníženie potu
hráov orchestra. „My sme nežiadali menej
práce, ale viacej peazí. Ak niekto neuživí
rodinu, nepomôže mu, že dva týždne nebude
pracova,“ hovorí Viktor Šimisko.
Odhliadnuc od sociálneho aspektu problému, toto riešenie poznaí fungovanie orchestra. „udia budú nútení privyrába si a
hudbou sa to nepodarí všetkým. Budú preto
musie robi dva týždne nejaké podradné
práce, po ktorých sa vrátia do orchestra,“
myslí si Šimisko. Viacerí hrái orchester
kvôli stresujúcim podmienkam opustili. Do
Opery SND už odišiel napríklad uznávaný
hobojista Michal Šintál. „Suby vedenia,
že rozhlasoví hrái si zarobia na ‚kšeftoch,‘
sa ukázali ako chiméry,“ hovorí Drlika o
komerných nahrávkach, ktoré od 1. janu-

ára prešli do externého prostredia. Dalo sa
to aka: ten kto objednáva a platí, ten si aj
vyberá...

ALŠÍ NOVÝ ZAIATOK?
Zníženie potu hráov nielenže limituje repertoár, ale bezprecedentné poloviné úväzky, ktoré znamenajú dva týždne hrania a dva
týždne vona, zasahujú aj do jeho pravidelnej práce a môžu by dôvodom poklesu umeleckej úrovne telesa. Šéfdirigent Slovenskej
lharmónie Peter Feranec sa s takýmto modelom fungovania symfonického orchestra
doteraz nikde vo svete nestretol. „Možno nejaké poloamatérske telesá,“ zareagoval strune na moju otázku.
Poda Košika sa i v tejto situácii s orchestrom pracova dá: „Orchester je so 62 hudobníkmi schopný hra väšinu svetového repertoáru, sná s výnimkou Mahlera a Straussa.
Niektoré americké orchestre doteraz hrávajú
s 12 primami, 10 sekundmi... Zažil som dokonca vynikajúce predvedenia Brahmsa s 10
primami, je to teda skôr otázka kvality interpretácie. Nemyslím si, že je veký zvukový
rozdiel, ak hrá v sláikoch o 9 hudobníkov viac
alebo menej – zvuková stránka orchestra nie je
odvodená iba z kvantity hudobníkov, ale i z ich
kvality.“ Áno, nahrávky Brahmsových symfónií so 49-lenným orchestrom, vychádzajúce z dobových podmienok v Meiningene,
skutone existujú (Ch. Mackerras, Telarc).
Napokon aj Beethovenova Eroica bola predvedená v komornom obsadení. Súasný
štandard symfonických orchestrov je však
urite iný. „Sláiková sekcia typického symfonického orchestra obvykle pozostáva zo 16
prvých huslí, 14 druhých huslí, 12 viol, 10
violoniel a 8 kontrabasov,“ možno sa doíta v uebnici inštrumentácie známeho anglického skladatea a profesora na Harvarde
Waltera Pistona. Novší Samuel Adler je v
dnes jednej z najpoužívanejších kníh inštrumentácie ešte „vekorysejší“: 1. husle 16–18
hráov, 2. husle 14–16, violy a violonelá po
10–12, kontrabasy 8–10... Súasné obsadenie SOSR-u je teda prinajmenšom „teoreticky“ neobvyklé. Koniec koncov, ukázal to
vzhadom na súasnú situáciu naozaj vydarený a vypredaný otvárací koncert sezóny s
vynikajúcim Jurajom Valuhom, ktorý mal
údajne záujem o pravidelnú spoluprácu s orchestrom. Cena: ôsmi študenti VŠMU hrajúci
zadarmo a výpomoci za približne 100 000 Sk.
Ak je to skutone tak, tézy o dostatonom obsadení i nannej úspore v praxi trochu krívajú. Apropo, študenti: poda zdrojov z prostredia VŠMU v súasnej situácii nebudú alej
pokraova „orchestrálne praxe“. Je to škoda,
pretože tento dobrý nápad by potreboval po
vzore zahraniných orchestrov dotiahnu (o
probléme sme písali v HŽ 3/2007). Slovenský
huslista Juraj ižmarovi, ktorý pôsobí vo
WDR Rundfunkorchester Köln, tvrdí, že jedno až dvojroné (platené) stáže pre študentov,
sú výhodné pre obidve strany.
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TÉMA
ORCHESTER, DIRIGENT – AKO ICH
PREDA A ZAPLATI?
Bohato navštívený otvárací koncert s
Jurajom Valuhom ukázal aj alší problém, ktorým je osobnos dirigenta. „Pokia
nebude stá na pódiu super dirigent so super
sólistom, sálu jednoducho nenaplníme, lebo
je tu Fiharmónia. Koncerty pred 50 umi sú
trápne a hudobníci sú z nich demotivovaní.
Radšej robi pol na pol aj komerné koncerty, kde priznáme, že nejde o veké umenie.
Takto je možné získa peniaze a vytvori
povedomie o orchestri...,“ predstavuje svoju víziu, ktorá sa už asi nezrealizuje, Matej Drlika. Komercia vo
verejnoprávnych médiách sa stretla
s nevôou napríklad v prípade STV
a Superstar. Nenarazili by tieto idey
aj v SOSR-i, a to aj napriek tvrdeniu, že ide o „osvetu“? „Myslíte, že
nejakému koncesionárovi prekáža, že
tu boli Cigánski diabli? Poda ma
menej, ako ke príde na Mozarta 20
udí. Okrem toho, s týmito umelcami
sa možno stretnú aj v rozhlasovom
vysielaní. Moja vízia prežitia orchestra bola dosta ho von: do televízie, na
námestia, na festivaly, robi aj popové
koncerty. Osobne si tiež radšej vypoujem Mahlera, ale je to spôsob ako
ukáza, že tento orchester existuje
a naplni sály,“ obhajuje polemický koncept Drlika, ktorému treba
uzna, že to s médiami vie. Košik mu
však oponuje: „Problém s návštevnosou nemáme len my, i ke u nás to
bolo istý as vemi výrazné. Robili sme
všetko preto, aby propagácia bola o
najlepšia. Treba si však uvedomi, že
naša cieová skupina je konzervatívna
a nenaletí na reklamy typu ‚Vivaldi na
stojáka‘. Môj názor je, že je to skôr kontraproduktívne, ale to je už otázka pre
marketingového špecialistu.“ Obaja
majú v nieom pravdu. Chvalabohu,
že vedenie orchestra prišlo konene
aspo na to, že koncerty treba presunú na iný de ako „filharmonický“
štvrtok. Konajú sa teraz každú prvú
stredu v mesiaci.
Zredukované obsadenie orchestra sa ukázalo ako problematické aj
kvôli „chýbajúcim“ nástrojom poas
niektorých koncertov. „Ke niekto zo
skupiny ochorie, musíte ho nahradi.
V prípade Dvoáka zaal zastupujúci
hudobník vyjednáva o navýšení honoráru na generálke, o urite nie je
vhodné fórum. Povedal som mu, aby
pokal alebo odišiel. Bokesovej 6. symfónii chýbal kontrafagot. Išlo opä o
hráa, ktorý náhle ochorel. Po konzultácii s autorom bolo dielo uvedené bez
neho. Pri obsadení ‚na knap‘, ke máte
problémy s ‚chorobnosou‘, takéto situácie vzniknú. Je neadekvátne vyíta
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to vedeniu,“ myslí si Košik. Chorobnosou
v úvodzovkách naráža na to, že niektorí
hrái boli poda neho PN, aby situáciu v orchestri skomplikovali. Nie je totiž žiadnym
tajomstvom, že dirigent, ktorý sa v oiach
hráov stal reprezentantom nepríjemných
zmien, príliš populárny nie je. Napokon, vo
februári minulého roku mu v tajnom hlasovaní vyslovilo 91 percent orchestra nedôveru. Stretol som sa i s názorom, že správanie
dirigenta voi orchestru je neakceptovatené. Dá sa pri takýchto vzahoch pracova?
Na priamo otázku som dostal diplomatic-

kú odpove: „Snažím sa s orchestrom komunikova tak, aby pochopili, že situácia je
síce ažká, ale sná sme už dosiahli dno, od
ktorého sa budeme chcie odrazi. Problémy
neprišli ako blesk z jasného neba, zbierali
sa minimálne 15 rokov. Úvahy, že orchester
zanikne, trvajú odvtedy, ako sa zaalo s ‚racionalizáciou‘ kultúry. Nie je možné dlhodobo
udržiava orchester (ani akýkovek iný umelecký súbor) bez toho, aby sa celkovo zmenil
spôsob financovania celej kultúry. Na kultúre
sa dá šetri, ale o sto rokov na tomto území
budú býva barbari.“ Skutone neexistovala
alternatíva? „Ponúkli sme kompromisné riešenie, aby sa 13 miliónov, ktoré sú
k dispozícii, použilo pri zachovaní pôvodného stavu orchestra do konca sezóny. Aj s tým rizikom, že v prípade, ak by
sa nenašli peniaze, orchester v auguste
skoní a nebude sa rozklada takýmto
spôsobom,“ hovorí o návrhu orchestra
Viktor Šimisko.
SOSR sa v súasnosti intenzívne venuje nahrávaniu komorných i orchestrálnych diel Eugena Suchoa vrátane
skladieb, ktoré ešte neboli vydané na
zvukových nosioch. Poet koncertov sa v ronom pláne zredukoval o 5,
naplánovaných je 13 – vrátane troch
koncertov pre deti. Prioritou aktuálnej
sezóny bude spolupráca s mladými dirigentmi a sólistami, vrátane poskytnutia príležitosti študentom dirigovania z VŠMU (viac v reakcii M. Košika
na rozhovor s P. Ferancom na str. 2).
Ako sa bude situácia v Slovenskom
rozhlase alej vyvíja? Hudobníci si
nie sú príliš istí, keže „mesaný plán
sa mení každé dva dni, roný plán bol
zmenený aspo štyrikrát“. Pesimistické
prognózy hovoria, že orchester sa rozpadne, tie optimistickejšie, že to bude
„nejako“ fungova, ale teleso sa do pôvodného stavu už nedostane. „Nech by
bol vo vedení Rozhlasu ktokovek, je naivné si myslie, že jeho prioritou bude orchester,“ konštatuje Viktor Šimisko.
Mimochodom, dlhoroný koncertný
majster bol nakoniec jediným, kto
novú „polúväzkovú“ pracovnú zmluvu napriek praktikám pripomínajúcim
psychický nátlak nepodpísal, o ho v
konenom dôsledku stálo miesto. „Toto
so serióznym orchestrom nemá ni spoloné. Ja som nastúpil do symfonického
orchestra a zo symfonického orchestra
by som chcel i odís,“vyjadril sa. Od 1.
mája bude vedúcim skupiny 2. huslí v
Slovenskej filharmónii...
Paralelne s lánkom Boj o orchester o situácii v
Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu
(HŽ 3/2007) vytvoril Hudobný život internetovú
diskusiu SOSR – ako alej? Jej záznam, obsahujúci približne 300 príspevkov, je dostupný na
stiahnutie vo formáte pdf na stránke www.hudobnyzivot.sk.
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CD, ktoré ste získali s Hudobným životom...

Richard Hickox

A Celebration
(Chandos Records 2002)

Britské nezávislé hudobné vydavatestvo
Chandos Records, ktoré v roku 1979 založil
Brian Couzens, aby sa venoval najmä dielam
menej známych anglických skladateov, patrí
na svetovej scéne vážnej hudby už roky k najlepším adresám.
Vizionári ako Brian Couzens, Bernard
Coutaz (Harmonia mundi) alebo Manfred
Eicher (ECM) sa na svetovom hudobnom trhu
dokázali presadi napriek kríze v nahrávacom
priemysle, o ktorej hovorili predstavitelia vekých znaiek. Ich devízou bola odlišnos. V
tomto zmysle reprezentuje Chandos tradiné
britské cnosti: lokálpatriotizmus, istú repertoárovú konzervatívnos, ktorá však nevyluuje
hadanie a dôraz na kvalitu. Súasne však dokáže exibilne reagova na svetové trendy. V roku
2005 sa Chandos stal prvým vydavatestvom,
ktoré ponúklo na svojej webovej stránke skladby na stiahnutie vo formáte mp3, dnes umožuje získa množstvo hudby aj vo formátoch,
kde nedochádza ku komprimovaniu (Highdenition loosseless les). Aktuálny status
Chandosu napokon dokazujú aj dve tohtoroné
ocenenia Grammy: za najlepšiu opernú nahrávku (E. Humperdinck Hänsel und Gretel, dir. Ch.
Mackerras) a za najlepšiu réžiu (A. Greaninov
Passion week, J. Newton). Pod Chandos patrí aj
label Chaconne, špecializujúci sa na starú hudbu, ktorý môže by pre slovenského poslucháa
atraktívny systematickým vydávaním diel J. N.
Hummela.
Medzi renomované osobnosti, exkluzívne spolupracujúce s vydavatestvom, patrí
už takmer dve desaroia aj britský dirigent
Richard Hickox, ktorého ostrovná kritika

oznauje za jedného z najlepších interpretov
anglickej hudby prvej polovice 20. storoia.
Potvrdzuje to aj rozsiahly výber z nahrávok
pre Chandos (2002), ktorý sa k itateom
Hudobného života dostáva vaka distribunej
spolonosti a vydavatestvu DIVYD. Okrem
známejších mien ako Benjamin Britten,
Gustav Holst, Edward Elgar, Ralph Vaughan
Williams alebo Frederick Delius sampler
prináša tiež zriedkavú možnos zoznámi sa s
tvorbou u nás prakticky neznámych anglických
autorov: Herberta Howellsa (1892—1983),
Percyho Graingera (1882—1961), Malcolma
Arnolda (1921—2006), Williama Alwyna
(1905—1985) alebo Franka Bridgea (1879—
1941). Prostredníctvom ich diel môže posluchá vstúpi do paralelného sveta európskej
hudby – sveta tradiných hodnôt a originálnej
imaginácie, v ktorom sa nadasovým spôsobom stretávajú minulos so súasnosou, intelektuálna sostikovanos s baladickosou a prírodným mysticizmom. „Skladám udové piesne
tejto zeme,“ napísal Edward Elgar, o do uritej
miery platí pre diela anglických skladateov
dodnes. Genius loci, ktorý je v nich prítomný,
môže by slovenskému poslucháovi blízky.
Úzka spätos s mentalitou národa, kultúrou a
tradíciami boli súasou dejín slovenskej hudby
v prvej polovici 20. storoia. Viaceré z nahrávok
so známymi britskými orchestrami (London
Symphony Orchestra, BBC Philharmonic,
City of London Sinfonia) získali prestížne hudobné ocenenia. Dirigentský prol Richarda
Hickoxa dotvárajú ukážky z diel Gian Carla
Menotiho, Verdiho, Rossiniho, Respighiho,
Mendelssohna Bartholdyho, Haydna a J. S.
Bacha, posledné dve v spolupráci so súborom
Collegium Musicum 90, ktoré Hickox spoluzakladal so známym špecialistom na starú hudbu,
huslistom Simonom Standageom. Tento dvojdisk je skutonou lahôdkou pre hudobných
fajnšmekrov. Má len jednu chybu, po jeho vypoutí budete chcie spozna anglickú hudbu
ešte bližšie...
Andrej ŠUBA

Richard Hickox (1948) – jeden z najvšestrannejších a
najuznávanejších anglických dirigentov je v súasnosti
hudobným riaditeom Austrálskej opery. R. Hickox pôsobil o. i. ako šéfdirigent BBC National Orchestra of Wales,
hosujúci dirigent London Symphony Orchestra a ako
hudobný riadite a dirigent City of London Sinfonia. Úzko
spolupracuje s Kráovskou operou v Covent Garden a európskymi opernými scénami, ako aj s mnohými prestížnymi svetovými orchestrami. Je rešpektovaným operným dirigentom a špecialistom na anglickú hudbu. V roku 2008
uskutoní sériu 20 koncertov s BBC Philharmonic, na
ktorých uvedie komplet symfónií R. Vaughana Williamsa
pri príležitosti 50. výroia úmrtia skladatea.
Okrem množstva iných ocenení, získal R. Hickox
v roku 2002 za prínos pre britský hudobný život titul
Commander of British Empire (CBE). Výber z jeho najvýznamnejších nahrávok pre Chandos Records R. Hickox
CBE A Celebration
ebrationn vznikol pri tejto príležitosti.

Viac informácií na:
www.chandos.net • www.intermusica.co.uk/artists/Conductor/
Richard-Hickox/biography • www.divyd.sk

ROZHOVOR

Gija Kaneli:

Neby pohraniníkom...

[foto: M. David]

Slovensko navštívil niekokokrát, naposledy ako prominentný hos festivalu Melos-Étos. Pre Hudobný život
otvoril v podnetnom trialógu viacero tém, aj tých, ktoré sa len zdanlivo netýkajú hudby. Hudby bez hraníc...
Pripravili: Vladimír GODÁR a Ivan MARTON
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ROZHOVOR
IVAN MARTON: Gija, ažko sa robí rozhovor s
lovekom, s ktorým sa prakticky vo všetkých otázkach zhodneme. ítal som vea vašich rozhovorov a
nenašiel som jedinú vetu, s ktorou by som vnútorne
nesúhlasil. Preto len s váhaním kladiem prvú otázku.
asto sa ma udia zvyknú pýta: ako sme dokázali ži
v politickom systéme, ktorý nás 40 rokov obklopoval? Ako sme to vydržali? Ako sme sa s ním dokázali zmieri? Túto otázku kladú zväša udia, ktorí v
tomto systéme nikdy nežili a nechápu jeho princíp.
Dostali ste už niekedy takúto otázku a ak áno, ako
ste na u odpovedali? Myslím, ako bývalý sovietsky
skladate...
GIJA KANELI: Na jednej strane je vemi zlé, že
sme žili v tomto systéme a že náš život uplynul

rok 1937, druhú svetovú vojnu a toto všetko sa
dialo vtedy, ke boli z hadiska tvorby v tom najlepšom veku.
IM: V rozsiahlom rozhovore so známym poským muzikológom Krzysztofom Drobom ste
povedali, že Šostakoviova hudba, ak by sme ju
preložili do slov, by bola nepredstavitene silnou
obžalobou Stalinovho kultu osobnosti. Úplne s tým
súhlasím, zdá sa mi, že je to výstižná charakteristika Šostakoviovej tvorby...
GK: Mal som na mysli nielen Stalina, ale samotný systém. Šostakovi písal hudbu, a tá nemá
slová. Solženicyna mohli vykáza – „vydveri“,
ako oni hovorili – zo Sovietskeho zväzu, pre-

asto sa pýtam: keby sa Šostakovi so svojím obrovským talentom narodil na francúzskej Riviére
– aká by bola jeho hudba?
práve v om. Na druhej strane je to vemi dobré. My všetci – teda udia, ktorí v tomto systéme žili, a najmä žili v Sovietskom zväze – sme
relikty. Isteže, tí, o žili inde, si nevedeli predstavi existenciu v takomto systéme. My si ho
však môžeme nielen predstavi, my sme sa na
om zúastovali. Tento systém udia rôzne
prijímali, a tí, ktorí ho neprijímali, stali sa vnútornými disidentmi. Objavil sa u nich protest,
ktorý sa prejavil v ich tvorbe. Sám sa asto pýtam: keby sa Šostakovi so svojím obrovským
talentom narodil na francúzskej Riviére, tam
by získal svoje hudobné vzdelanie a po celý život
by písal hudbu – aká by to bola hudba? Bola by
to hudba, ktorú písal, ke žil v tomto systéme?
Niesla by v sebe aj táto hudba, ktorú by napísal
povedzme na francúzskej Riviére, taký veký
bô? Možno by aj táto hudba bola geniálna, no
som si absolútne istý, že onen veký bô by v
nej nebol. A keby sme zo Šostakoviovej hudby
ubrali tento bô, už by to nebola tá hudba, ktorú komponoval. Najhlavnejšie však je, že tento
Šostakoviov bô sa dnes zdá blízky aj uom,
ktorí žijú v Austrálii, na Novom Zélande, v USA,
v Južnej Amerike. Všetkým je tento bô blízky.
Šostakovi žil v sovietskom systéme, no hovoril
o všeudských hodnotách, a preto sa jeho hudba
stala vemi blízkou všetkým uom, ktorí žijú na
tejto planéte. A neviem, akú hudbu by bol napísal, keby nebol býval žil v Sovietskom zväze.
Sovietsky systém priniesol nekonené
množstvo tragédií. Šostakovi zažil tragédiu
Mejerchoda, vekého umelca, zažil opakované
poníženia, ke ho roku 1948 spolu s Prokoevom
postavili na jednu úrove s Muradelim. Dnes je
to vemi smiešne, no udia tejto generácie museli cez to všetko prejs. uom mojej generácie
bolo už o osi ahšie, pretože Stalin zomrel a
prišiel chrušovovský odmäk. Za ias Stalina
bola železná opona, neboli žiadne informácie o
živote mimo Sovietskeho zväzu, no dva-tri roky
po jeho smrti sa táto železná opona zmenila na
sito. Objavili sa dierky. A cez tieto dierky zaali
prenika informácie. To bolo pre moju generáciu ako vzduch. No Šostakoviova generácia
prežila ovea ažšie asy, zatýkania, procesy,

tože písal slová. Šostakovi však písal hudbu,
a tak sa nemohli k nemu správa tak, ako sa
správali k Solženicynovi. Ke rozmýšam o
nálnych astiach jeho symfónií, iste by vyzerali celkom inak, keby žil slobodným životom.
Niektoré z nich sú poda ma parodickou, lživou apoteózou tohto systému.
IM: Napríklad nále Piatej symfónie...
GK: Ke si spomenieme na nále Štvrtej symfónie, tam je celkom iné nále ako v Piatej, no vtedy sa doho tak obuli, že na predvedenie Štvrtej
akal vemi dlho. Keby túto symfóniu nezakázali, azda by nasledujúce symfónie išli trochu
iným smerom. Isteže, to nevie nikto, no mne
sa to tak zdá. Samozrejme, Šostakovi patrí do
plejády najväších skladateov v dejinách, kam
patrí aj Mahler, Brahms i Beethoven. To sú
vrcholní skladatelia. Pripomínam si svoj dávny
spor s Poliakmi: Poliaci pokladali Šostakovia
za konjunkturalistu a konformistu len preto,
že mu pripli na sako nejakú hviezdiku a dostal
nejaký titul – to bolo vemi hlúpe.
Ke som bol študentom a nemal som o hudbe žiadne informácie, jediné diela, ktoré som
mohol poúva, boli Šostakoviove symfónie.
Isteže, predvedenia neboli dobré, no boli už gramoplatne. Ke potom zaali k nám prichádza
informácie, pochopil som, že existuje iný svet,
iná hudba, iné myslenie, a vtedy som na istý
as na Šostakovia akoby zabudol. Postupne
som sa oboznámil s novými prúdmi, s druhou
viedenskou školou, vypoul som si Bouleza,
Xenakisa, cestoval na Varšavskú jese, a po
tom všetkom som pochopil, že Šostakovi dal
mojej generácii taký základ, že nehadiac na to,
že sme ni nepoznali, neboli sme úplnými idiotmi. Pretože sme mali Šostakovia.

tento ruský tlak i ruský vplyv pozitívne alebo negatívne?
GK: Naši vtedajší klasici – Paliašvili, Arakišvili,
Meliton Balanivadze a Andrija Balanivadze
– všetci získali svoje vzdelanie v Rusku, v
Petrohrade. A keže svoje vzdelanie získali v petrohradskom alebo moskovskom konzervatóriu,
boli pod vplyvom tej hudby, ktorú pokladáme za
ruskú klasickú hudbu. Táto tradícia sa tiahne
od Glinku, ajkovského, Musorgského a oni ju
poznali z prvej ruky. Preto kontakty s Ruskom
a s ruským impériom zohrali pre Gruzínsko – a
nielen pre Gruzínsko – nielen negatívnu, ale aj
zakladateskú úlohu. Spomeniem jednoduchý príklad: v 14.-15. storoí bolo Gruzínsko
stále pod útlakom moslimských krajín. Bolo
kresanskou krajinou rozdrobenou na mnoho
astí a moslimský útlak bol vemi silný. Vtedy
Gruzínsko podpísalo významný Georgievský
traktát – a ten ho zbavil moslimského útlaku.
Predtým existovali aj pokusy prija rímskokatolícku vieru a možno že aj katolícka cirkev by
nás ochránila od moslimského jarma, no tieto
pokusy sa neskonili úspešne. Významný gruzínsky spisovate Sulchan-Saba Orbeliani šiel
do Európy, žil v Taliansku a vo Francúzsku, no
ke sa vrátil do Gruzínska, mal veké nepríjemnosti s ortodoxnou gruzínskou pravoslávnou
cirkvou – za jeho vekú bradu ho vláili po zemi.
Napokon aj tak istá as Gruzínska prijala kato-

VLADIMÍR GODÁR: Dosia sme hovorili v
podstate o komunistickom i boševickom terore,
no pokia ide o Gruzínsko, problém neslobody je
staršieho dáta. Anektovanie Gruzínska cárskym
Ruskom spadá do zaiatku 19. storoia a práve
v 19. storoí, za ias cárskeho Ruska, tu vznikli
v základné hudobné inštitúcie. Hodnotí sa dnes
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ROZHOVOR
GK: Azda áno, pretože tieto kontakty tu stále
licizmus, aj moja matka je katolíka. No nebolo GK: Kaukaz bol miestom, kam posielali do vyboli. Neviem, o využil a skúmal Balakirev, no
to masovo. Ke sme však podpísali Georgievský hnanstva ruskú aristokraciu – ke sa niekto
viem, že sám ajkovskij navštívil Gruzínsko. K
traktát s Ruskom, zaal sa tlak ruského impéria. dopustil nejakej svojvonosti, bolo ho treba ponedávnemu 90. výroiu tbiliského konzervatóGruzínska pravoslávna cirkev mala predtým tresta. A tak sa tu ocitol Lermontov aj Puškin.
ria vyšla kniha, v ktorej je zaujímavá fotograa
veký vplyv vo svetovom pravoslávií. No po Tak vznikal u ruských spisovateov vzah ku
– na ele vekého stola sedí ajkovskij a okolo
zlúení s Ruskom sa ruská pravoslávna cirkev Kaukazu. Pretrvalo to do 20. storoia, aj v ase
neho celá gruzínska hudobná spolonos. Diali
rozhodla, že túto gruzínsku pravoslávnu cir- sovietskej vlády mali mnohí ruskí básnici vemi
sa u nás zvláštne veci. V našom opernom zbore
kev dá do laty. Zaalo sa prejavova impérium, úzke vzahy s gruzínskou inteligenciou. Bol tu
spieval istý as Maxim Gorkij, ale aj Šaapin...
ktoré svojou mocou tlailo na individuálne Pasternak, Mandeštam (ten bol aj v Arménsku)
Gruzínsko bolo asou ruského impéria, kde
prejavy. Na školách zakázali gruzínsky jazyk, a mnohí iní. Pre ruských básnikov sa Gruzínsko
každý chcel preži nejaký as. A tak sem prišli
domáca cirkev stratila svoj vplyv... Ke prišiel stalo akousi rezerváciou, kam vemi radi priŠaapin, ajkovskij, Gorkij, Jesenin a alší. No
ruský imperátor do Gruzínska, zamazali sta- chádzali, pretože ich tu vemi pekne prijímali,
robylé fresky vo všetkých
kostoloch bielou farbou,
aby ich nebolo vidie. To
Tých, ktorí odmietajú durový trojzvuk i kvartsextakord, volám pohraniníci.
bolo na jednej strane. No
Hranice ochraujú so samopalom...
na druhej strane európska
kultúra zaala prichádza
do Gruzínska práve cez
Rusko, pretože odinakia
nemohla prís. Na jednej
strane tu bolo Turecko, na
druhej Azerbajdžan, jediná
kresanská krajina v okolí
bola Arménsko. A tak do
Arménska i do Gruzínska
zaala európska kultúra prichádza cez Rusko. Ja to pokladám za priaznivý faktor.
Bolo to tak ako vo všetkom
– existovali tu negatívne aj
pozitívne javy.
Pokia ide o vznik profesionálnej hudby, samozrejme, udia, ktorí získali
svoje vzdelanie v Moskve, v
Kyjeve a v Petrohrade, svoje
skúsenosti, nadobudnuté v
Rusku, odovzdávali po svojom návrate alším generáS Jurajom ižmaroviom na Melos-Étos 2007.
[foto: P. Brenkus]
ciám. Tak vznikli naše prvé
orchestre, najprv komorné,
potom symfonický orchester. Mali sme tiež vysokú kultúru operného priatelili sa s nimi, milovali ich, a tiež pre mnohé
neviem, do akej miery vnímali napríklad gruumenia. Ešte v druhej polovici 19. storoia sa naše vlastnosti. Gruzínsko je pre hostí vemi prízínsky folklór, pretože ajkovskij iste nemohol
v tbiliskom opernom divadle uvádzali talian- jemné, pohostinné a vaka geograckej polohe
pochopi detaily gruzínskej udovej polyfónie.
ske opery. Táto vzájomná prepojenos kultúr je tu takmer po celý rok, 9-10 mesiacov do roka,
No priamy kontakt ich azda ovplyvnil. Celkovo
mala nepochybne vemi priaznivý význam. Aj teplo. Takže vždy, ke prišli, ocitli sa v objatiach
sa mi zdá, že vzájomné vzahy rôznych kultúr
náš najvýznamnejší spisovate Ilja avavadze svojich priateov. A to im bolo príjemné, preto vo
vždy prinášajú úžitok. A pravdou je, že ruská
získal vzdelanie v Petrohrade v 60. rokoch svojej poézii ospievali prírodu Gruzínska, ospiekultúra je veká kultúra, Rusko je obrovská
19. storoia. Už on chápal negatívne i kladné vali udské vlastnosti Gruzíncov.
krajina s mnohomiliónovým publikom, je to
stránky vplyvu impéria a písal o tom. Teraz,
Tolstoj a Dostojevskij... Gruzínsko je malá kraNo boševický teror sa vemi silno dotkol aj
ke prišiel as našej nezávislosti, a hocikedy sa našej inteligencie, v 1937 roku násilnou smrjina so svojbytnou kultúrou, vlastným jazykom,
znovu vynoria na povrch nacionalistické motí- ou umrel aj náš spisovate Džavakišvili a dvaja
no nemôže ma taký vplyv, ako ruská kultúra.
vy, zabúda sa na to, že Ilja avavadze hovoril básnici – Tizian Tabidze a Paolo Jašvili, ktorý na
Ve ruská hudobná kultúra ovplyvnila nielen
o ruskej kultúre a jej význame. Spomína sa iba protest proti teroru spáchal samovraždu. Pre
gruzínsku hudobnú kultúru, ruská hudobná
to, že Ilja avavadze písal o mínusoch vplyvu Pasternaka, Jašviliho najlepšieho priatea, to
kultúra ovplyvnila hudobnú kultúru celej našej
impéria, o plusoch nechce hovori nikto. Ja si bola tragédia. Po jeho smrti navštívil jeho rodiplanéty.
myslím, že každé impérium so sebou prináša nu, žil u nich, pomáhal im. Jašviliho dcérka poplusy i mínusy. Bolo to tak aj v prípade britské- tom prišla do Moskvy a žila u Pasternaka.
VG: Ke som sa kedysi rozprával s Otharom
ho impéria.
iladzem, položil som mu obligátnu otázku, i má
radšej Dostojevského alebo Tolstého. A iladze mi
VG: Mám pocit, že inšpirácia gruzínskou kulpovedal to (o som netušil), že kým Dostojevskij
VG: V 19. storoí bolo Gruzínsko súasou ruské- túrou jestvovala aj v ruskej hudbe – aj nacionálne
bol ruský nacionalista, Tolstoj bol autorom tej najho cárskeho impéria, no pre ruských básnikov a orientovaný Balakirev hadal svoju inšpiráciu pre
významnejšej knihy – Hadžiho Murata. Dosia sme
spisovateov, ktorých sem asto posielali do vyhnan- symfonickú báse Tamara i pre skladbu Islamej na
hovorili o dvoch kultúrach, o gruzínskej kultúre a o
stva, bolo zárove akýmsi symbolom nezávislosti, Kaukaze. Ovplyvnila táto gruzínskou hudbou inšpikultúre ruského impéria. No gruzínska kultúra má
rovaná ruská hudba samotnú gruzínsku hudbu?
slobodného myslenia. Ako sa to dá vysvetli?
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svoju priamu skúsenos aj s kultúrou islamu, ktorú
Tolstoj opísal vo svojom Hadži Muratovi. Myslím si,
že dnešným problémom je dialóg s moslimskou kultúrou. Je to problém celej planéty.
GK: Áno, to je veký problém, veký globálny
problém, pretože religiózny fanatizmus dnes
dosiahol svoj vrchol. Bojím sa uvažova nad tým,
o bude alej. Namiesto zbližovania náboženstiev totiž dochádza k stálej diferenciácii. A ím
viac asu ubehne, tým je táto diferenciácia väšia. Ke o tom rozmýšam, vraciam sa ku kresanstvu, ktoré sa nielenže nezbližuje s moslimskou kultúrou, no nemôže nájs spoloný jazyk
ani vo vnútri samotného kresanstva. Sú tu katolíci, ortodoxní, pravoslávni... Spomeme si,
o sa deje v severnom Írsku, kde na jednej strane
stoja – obrazne povedané – udia, ktorí absolvovali Oxford, a na druhej strane tí, ktorí skonili
na Cambridgei, no jeden druhého zabíjajú, pretože jedni sú katolíci a druhí protestanti. A to je
jedno kresanské náboženstvo... Chceme sníva
o tom, aby sa kresanstvo zblížilo s islamom a
pritom v samotnom islame sa uskutoujú ešte
zložitejšie procesy. Dnes sa objavili Talibanci so
snahou vovies do života svojho národa ohranienia, ktoré sú také nepochopitené, až sa zdajú
smiešne. Urite ste pouli o nepokojoch kvôli
karikatúre Mohameda, o vyhláseniach voi spisovateovi Rushdiemu, ktorý žije s ochrankou v
Anglicku, pretože ho chcú zabi.
IM: Bola naho uvrhnutá kliatba.
GK: Áno. V tejto situácii sa mi zdá, že hudba
je jediná oblas umenia, kde môžu existova
moslimská, kresanská a židovská kultúra spolu. V hudbe je to možné vaka abstraktnosti hudobného jazyka. Ja mám skladbu Lament, v ktorej sú celé epizódy, kde Gidon Kremer krásne hrá
na husliach orientálnu hudbu. Táto orientálna
hudba paralelne existuje s európskou hudbou. V
hudbe je to možné, nie je to nanešastie možné v
literatúre, poézii i vo výtvarnom umení.
VG: Toto spojenie existuje aj v tzv. world music i
v rocku. Preto mám pocit, že svet rozdeujú politici a
spájajú hudobníci.
GK: Nová situácia nastala najmä po 11. septembri a nové nebezpeenstvo nastalo spojením
súasných technológií s terorizmom. Dnešok
charakterizujú preteky, všetci sa predbiehajú,
kto lepšie využije výdobytky najnovších výskumov a toto technologické myslenie už tak pokroilo, že sa nedá len tak zastavi. Technologické
preteky máme aj v hudbe, no práve v hudbe musí
paralelne s najnovšími výdobytkami existova aj
durový trojzvuk, kvartsextakord... Vemi dobre
rozumiem tým skladateom, ktorí odmietajú
durový trojzvuk aj kvartsextakord, chcú osta
v hraniciach akéhosi jedného technologického
systému a nechcú vykroi spoza týchto hraníc. Takýchto skladateov volám pohraniníci.
Pohraniníci sú udia, ktorí ochraujú hranice
so samopalom. Prechádzajú sa so svojimi zbraami, a ak niekto tieto hranice prekroí, sú pripravení zastreli ho.
Ja si myslím, že dnes hranice nemajú existova, že chceme dospie k tomu, že žiadne hranice

nebudú. A pre takýchto ortodoxne mysliacich skladateov, ktorí
sa snažia predovšetkým o zachovávanie hraníc, a tento ideál
odovzdávajú aj mladým generáciám, vstupujúcim do umenia,
predstavuje durový trojzvuk i normálny interval, napríklad
malá sexta, priamo zradu istých princípov. Pamätám si, že ke
Alfred Schnittke napísal svoje Rekviem, jeho kolegovia boli šokovaní, ako si mohol dovoli napísa takúto hudbu. Považovali to
za konformizmus, populizmus, a Alfred to vemi silno prežíval.
Schnittke tu vykroil z daných hraníc a urobil dobre. Pretože nejde o to nachádza sa v nejakom štvorci a zachováva jeho hranice.
To nie je správne. Nikdy som neuil, no keby som uil, urite by
som stále prosil mladých udí, aby neboli pohraniníkmi.
IM: Vlado Godár vo svojej knihe spomína príhodu z
návštevy Nielsa Bohra v Gruzínsku, ke ho domáci vzali
do hôr medzi pastierov, ktorí sa s ním zasvätene rozprávali o súasnej fyzike. Bohr sa udoval znalostiam pastierov,
no nenapadlo mu, že by mohlo íš o príslušníkov NKVD
i KGB...
GK: Podobná historka sa rozpráva aj o Steinbeckovi.
Gruzínsko navštívil aj Alexander Dumas a vtedy
KGB ešte nebolo...
IM: Nedávno bola predvedená na Varšavskej jeseni
vaša skladba Kapote...
GK: ...a bol škandál.
IM: Škandál to nebol, to nemôžem poveda, no publikum bolo rozrušené.
GK: Varšavská jese je veký festival a aj tam sú pohraniníci.
Neviem, možno je dobre, že bol škandál. Prvý veký úspech na
Varšavskej jeseni som mal so 6. symfóniou. Bolo to už vemi dávno.
Vtedy vyšla aj skvelá recenzia. Na tomto koncerte bol aj Holliger,
ktorý si skladbu vysoko cenil. Potom mi na Varšavskej jeseni hrali ešte nejaké skladby. No ke teraz prišlo Kapote, pohraniníci
vzali do ruky samopaly. To nie je normálne, no na druhej strane je
to možno správne. Neviem, preo organizátori Varšavskej jesene
dali na program skladbu ako Kapote... Ma prosil grécky akordeonista, aby som mu napísal skladbu. Tri roky ma o to prosil, a
tak som ju napokon napísal. o som mal napísa pre
akordeón? To, o preho napísala Gubajdulina? To je
Soina hudba. Takú hudbu som nemohol napísa. Ja
som napísal svoju hudbu, vemi prostú. Už ju hrali –
v Mníchove, v Anglicku – a všade ju prijali dobre. No
Varšavská jese je špeciálny festival a tam protestovali a – ako mi povedali – bol škandál. Kriali bú,
dupotali nohami...
IM: ...a dirigent pokal asi dve minúty, kým sa upokojili.
GK: Mne to bolo vlastne príjemné, dávno si nepamätám, že by moju hudbu takto prijímali.
IM: Ke ste roku 1994 robili knihu rozhovorov s
Krzysztofom Drobom, vemi kriticky ste sa vyjadrili na
adresu prezidenta Gamsachurdiu i celej situácie v krajine, ako tam nefunguje pošta, chýbajú informácie, ako rastie
nacionalizmus... Odvtedy prešlo 13 rokov – ako vidíte situáciu v
Gruzínsku teraz?
GK: Myslím si, že situácia sa mení vemi pomaly. No rýchlejšie to ani nejde. Ide o poznanie národa. Problém spoíva
v tom, že vemi mnohé v poznaní nášho národa spoíva na
mytológii a legendách, ktoré sprevádzajú našu históriu. Naši
klasici písali hrubé romány – kto si ich preíta, ten sa dozvie,
že Gruzínsko bolo najsilnejšou krajinou na tejto planéte.
Gruzínski vojaci boli najneporazitenejší vojaci, 300 udí
dokázalo porazi 3000 udí, 9 bratov porazilo 9000 udí...
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Nenápadný Gruzínec v pozadí zmeny...
S menom Gija Kaneli som sa po prvýkrát stretol roku 1971, ke Ivan Parík spomenul v rozhovore publikovanom v Slovenskej
hudbe (1971/1), že si poas návštevy Tbilisi v
októbri 1970 vypoul na skúške Kaneliho 2.
symfóniu, „ktorej treba prisúdi uritú osobitos“. Vtedy asi nikto – ani Parík a samozrejme, ani ja – netušil, o táto symfónia, nesúca podtitul „Pesnopenija“, ktorej autor bol

dovtedy spájaný najmä s jazzom, populárnou
piesou a lmovou a scénickou hudbou, spôsobí vo vývoji hudby 20. storoia. Nebol to totiž
len prvý sovietsky artefakt, ktorý sa už v názve
odvolával na veké tradície liturgickej hudby,
tabuizované boševickým terorom, ale bolo to
natoko integrálne hudobné dielo, že u vnímavých tvorcov spôsobilo nevyhnutnos znovu si
postavi základné otázky zmyslu samotnej hudobnej kompozície. Najvnímavejší z Kaneliho
sovietskych kolegov a priateov na tento impulz
boli Pärt a Schnittke – obaja roku 1971 prestali
komponova a po viacronej tvorivej prestávke prišli s novým konceptom hudby, s ktorým
som sa po prvýkrát stretol na Varšavskej jeseni
1978, ke tu Gidon Kremer a Tatiana Grindenko zahrali Pärtovu Tabulu rasu a Schnittkeho
Concerto grosso. Tento koncert ma zasiahol
na celý život, no vtedy som netušil, že v pozadí
celej zmeny je nenápadný Gruzínec, ktorého
hudba sa vtedy nehrala takmer nikde, no znela
anonymne v tých najudskejších lmoch.
Trochu neskôr v Slovenskej lharmónii po
Pärtovom Cante in memoriam Benjamin Britten zaznela aj Kaneliho 4. symfónia. Na tomto
koncerte som nebol, no referoval mi o om Štefan Vrte, ktorého absolútne ohromila. Až ke
mala na jese roku 1985 Slovenská lharmónia uvies Kaneliho kantátu Svetlý žia, dostal
som kvôli textu do bulletinu partitúru skladby
– a po jej preítaní som onemel. Nebol som sám,
po nemeckej premiére tejto skladby ostalo v sále
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hrobové ticho, ktoré trvalo celú minútu. A poas jej slovenskej premiéry som jedinýkrát v živote videl plaka lharmonikov. Naozaj.
Ke sa koncert skonil, dozvedel som sa,
že sa autor chce so mnou stretnú. Myslel som
si, že mu niekto preložil môj text, no podnetom
stretnutia bolo, že si stihol vypou viacero
slovenských skladieb a medzi nimi bola i moja
Partita. Takže pri tomto našom prvom stret-

spolu s dirigentom Kachidzem hadali jej pravý
tvar. Kaneliho sebakritika sa tu však neskonila – skladbu po alšej revízii celkom stiahol z
repertoáru.
Stretli sme sa ešte mnohokrát – viedol som
jeho kompoziné kurzy v Dolnej Krupej, bol som
s ním opakovane na Varšavskej jeseni, v Lockenhause na jeho autorskom koncerte. Zakaždým
bol plný obáv o osud Gruzínska, zárove však
prejavoval bezhraniné priatestvo,
úprimnos a obrovskú dávku gruzínskeho humoru.
Osud chcel, že za komunizmu
hrali Kaneliho hudbu v Gruzínsku i
na Slovensku, no kým po páde komunizmu zaala znie na celej zemeguli,
Slovensko o u stratilo záujem. Kaneli mal na mnohých udí na Slovensku krásne spomienky a ke som mu
zavolal, i by neprišiel na Melos-Étos
ako hos, povedal mi: „Ak budem
živý, tak prídem.“
Kaneli, ktorý prišiel, bol trochu iný
Kaneli než ten, ktorého som predtým
poznal. Väšina jeho blízkych priateov už umrela a každé z týchto úmrtí
G. Kaneli poas jednej zo svojich návštev
ho poznamenalo. Sám bol po ažkom
Slovenska, koncom 80. rokov. Zava: G. Kaneli,
infarkte. Zmenšil sa tiež okruh jeho
V. Godár, T. Salva a R. Berger [foto: M. Jurík]
bratislavských blízkych. ažiskovo sa
zameral na hudbu a záležalo mu azda
nutí som hovoril nieo o tom, ako sa mi vemi
len na tom, aby sme jeho hudbu správne chápapáil Daneliov lm Nesmú, ku ktorému nali a správne hrali. Na stretnutia s muzikológmi
písal hudbu, no Kaneli mi povedal: „Je vea
sa mu nechcelo, chcel ís navštívi toho „pána,
udí, o píšu hudbu, no skladateov vea nie
o fajil viržinky a miloval hudbu“, ale Hansi
je – a vy ste skladate.“ To bol pre ma alší
Albrecht už tiež nežije. Ke prišiel na prvý konšok, vtedy som sa už uil zvyka si, že úcta sa
cert, skonštatoval, že máme v Bratislave kópiu
na Slovensku prejavuje množstvom rán, ktoré
Varšavskej jesene. Po našom rozhovore si vypýtal
vám do tváre i za chrbtom uštedria kolegovia.
od ašníka jedálny lístok, pretože ho zdobila fooskoro som zažil Kaneliho fenomenálny
tograa Igora Stravinského, s ktorým ho spájalo
úspech na Varšavskej jeseni roku 1986, ke
citlivé ucho, precíznos hudobnej predstavivosti,
po vypoutí jeho 6. symfónie onemela aj celá
kaligracký notopis, humor a láska ku gruzínprítomná európska avantgarda. Na tlaovej
skemu folklóru. Chcel poctivo chodi na skúšky,
konferencii po premiére som mu robil tlmoníukazoval hráom smyky, korigoval dynamiku,
ka. Tu som spoznal alšiu rtu tohto umelca,
chcel nás naui dýcha, vníma a hra jeho „ažktorý mal vtedy za sebou už spoluprácu na epokú“ hudbu. Prišiel tiež medzi mladých lmárov,
chálnych lmoch Pokánie a Kin-dza-dza! Ke
ktorým odovzdal pozdrav od Daneliju, a strune
sa ho poskí novinári pýtali na poskú hudbu,
im nartol kontexty vzniku premietaných lmov.
odpovedal im, že hudba má by poda neho
Hadal porozumenie, no nachádzal nedorozurozhovorom s Bohom a nie rozhovorom so semenia, hadal lásku k hudbe, no videl lásku ku
bou samým. Na jeho alšiu vetu som tiež nikdy
kšeftu, nezmenil sa len Kaneli, aj my sme sa
nezabudol: „Moja krajina má tragický osud,
zmenili. A ke som sa ho po tom všetkom spýtal
tu Vladova azda ešte tragickejší, no najtrana jeho dojmy zo spolupráce s hudobníkmi, pogickejšiu prítomnos má dnes Posko. Ja túto
vedal: „Máte tu bordel.“ Tak pomenoval stupe
tragédiu v poskej hudbe nepoujem.“ Kanehlúposti, ktorý sme za 18 rokov slobody dosiahli.
li nevyužil situáciu mimoriadne priaznivú na
Kaneli nám iste náš Augiášov chliev neprísebaprezentáciu, ale povedal ten najnepríjemde poupratova, je to už starý pán. Vemi som sa
nejší fakt, ktorý nikto nechcel pou.
však potešil, ke som si o pár týždov preítal v
Onedlho som išiel do Prahy na svetovú preJerusalem Post správu, že mu spolu s Claudiom
miéru jeho poslednej – 7. symfónie. Na geneAbbadom udelili Wolfovu cenu ako „jednému
rálke som zažil autora, ktorý má v taške nožz najväších žijúcich skladateov, ktorého
nice, papier a lepidlo, ktorý vedel, že hudba,
hudba je naplnená neuveritenou krásou“.
ktorú napísal, nie je ani zaleka dokonalá, a
Vladimír GODÁR
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A národ tomu všetkému verí. Pretože to všetko je napísané, uí sa to v školách. Ja to nazývam mýtotvorba. Možno je osudom všetkých
malých národov zveliova svoju históriu. No
prináša to negatívne dôsledky. Treba spozna,
že Gruzínci sú takí istí, ako všetci ostatní, takí
dobrí, takí zlí, takí povýšeneckí, takí podlí, ako
všetci okolo. Nemôžeme si myslie, že sme mimoriadni. Mne sa zdá, že musí prejs mnoho
rokov, aby sme, ochraujúc vlastnú dôstojnos,
pochopili aj naše zlé vlastnosti. Napokon, 70
rokov sme prežili v lži pri sovietskej vláde a poda ma treba alších 70 rokov, aby sme sa tejto
lži celkom zbavili. Získali sme nezávislos, no
myslenie máme stále sovietske. Sme kresania,
no pretože 400 rokov boli u nás moslimovia, v
mnohom sme moslimami, hoci ostávame kresanmi. Rozumiete?
IM: Samozrejme.
GK: A tohto všetkého sa musíme postupne
zbavova, pretože moslimská kultúra je veká, ohromná a treba odtia bra to najlepšie.
Napríklad, východné Gruzínsko najviac trpelo pod vpádom moslimov a v udovej hudbe východného Gruzínska nájdeme melizmy,
orientalizmy. No v západnom Gruzínsku,
kde nebol moslimský vplyv, tieto orientalizmy nenájdeme. Takže sa zdá, že moslimský
vplyv pozitívne ovplyvnil folklór východného Gruzínska a neovplyvnil folklór západného – a to je tiež dobre. Každá doba má svoje
plusy aj mínusy. Len treba vedie, o sú plusy
a o mínusy a správne ich hodnoti. To býva
niekedy vemi zložité. Gamsachurdiu som
neprijímal, ani toho loveka ani jeho režim.
Gamsachurdia rozdelil Gruzínsko na dve asti, na svojich priaznivcov a na svojich protivníkov. Bolo to pred pätnástimi rokmi a stále
to trvá. Teraz sa zjavila opozícia. Zjednotili
sa, opä sa na tribúnach a na mítingoch zjavili tí, ktorí boli aktívni v ase Gamsachurdiu.
Myslel som si, že sú už v naftalíne. No zrazu
všetci vyliezli z naftalínu a zaali dvíha mee
a kria.

IM: To sú tí, ktorí sú teraz proti Saakašvilimu?
GK: Áno, no ani nie tak proti Saakašvilimu,
ako proti tomu, aby sme mali s Amerikou
blízke vzahy, proti tomu, aby sme vstúpili do NATO, oni sú vlastne proti všetkému.
Hovoria, že Gruzínsko je mimoriadna krajina.
Máme síce len malé rieky i potôiky, no taká
voda, ako v nich teie, teie iba v Gruzínsku a
gruzínske vtáky smú pi iba gruzínsku vodu.
Dá sa ís vpred s takou psychológiou? Len vemi ažko.
VG: Ke som mal premiéru skladby Dariaangin
sad inšpirovanej iladzeho románom, prišiel za
mnou korešpondent TASS-u a pýtal sa ma, o om
je iladzeho román. Bál som sa mu to poveda,
lebo je to vlastne kniha o tom, o sa stane, ke veký národ okupuje malý. Tak som mu povedal, že
témou knihy je pravda o minulosti, bez ktorej niet
ani budúcnosti. A súdruh Bažanov mi povedal: „To
je problém malých národov.“ Odvážil som sa mu
na to poveda: „Aj vekých.“ Problém je, že nielen
malý gruzínsky národ má svoju mytológiu, zo svojej mytológie žije aj veký národ ruský. A tak je to
vlastne problém celej planéty...
Vera sme sledovali lm Georgija Daneliju
Nesmú, pozreli sme si tiež jeho lm Slzy padali,
dnes uvidíme Belasé hory alebo neuveritený príbeh a Kin-dza-dza, na festivale sme si vypouli
osem tvojich skladieb. Tvoja hudba i tieto lmy
boli pre ma vždy akýmsi symbolom slobody, slobodného myslenia, a tiež pravdy. Viac od umenia
azda ani nemožno chcie...
GK: Mne sa zdá najhlavnejšie neponáha sa
s nejakými závermi. Vždy uvádzam jeden a
ten istý príklad: Prešlo prvých dvadsa rokov
20. storoia a ja si predstavujem, o sa stalo s
obhajcami hudby Stravinského, Schönberga,
Sibelia, Pucciniho, Debussyho, Ravela i
Rachmaninova. Každý predstavoval celkom
odlišný smer. Každý z týchto smerov mal svojich obhajcov. A mal tiež svojich pohraniníkov so samopalmi. V tom ase boli títo obhajcovia urite pripravení navzájom sa postriea.
Bol tu Sibelius, zrazu sa zjavil Schönberg,

Webern, Berg, Rachmaninov – ve to je nieo
strašné. Prešlo alších 80 rokov a dnes vo lharmonických programoch gurujú Sibelius
aj Schönberg, Rachmaninov aj Debussy i
Stravinskij... Celá tá vojna nemala nijaký zmysel, ostala len pre udí, ktorí sa zaujímajú o históriu. No pre as je to všetko už passé. Teraz sa
deje to isté. Prejde nejaký as a myslím si, že asi
tak v druhej polovici 21. storoia bude všetko,
o sa dialo v druhej polovici 20. storoia, na
svojom mieste. Nechcem ni prorokova, neviem, pretože týmto sa zaoberá as. Dnes sa
istá hudba hrá na lharmonických koncertoch
a istá hudba iba na festivaloch súasnej hudby.
A je to tak normálne. Prejde 50 rokov a hudba,
ktorá sa dnes hrá na lharmonických koncertoch, bude možno o 50 rokov zabudnutá. A tá
hudba, ktorá sa hráva na festivaloch súasnej hudby, bude možno o 50 rokov prvkom i
hlavnou súasou lharmonických koncertov.
Preto na všetky tieto spory a na všetky tieto trenice, ktoré sú medzi obhajcami i medzi skladatemi, treba hadie trošku s úsmevom. Netreba
si to všíma. A existujú aj javy, ktoré majú
význam pre danú kultúru, napríklad Zacharia
Petrovi Paliašvili, klasik gruzínskej hudby,
autor niekokých klasických opier. Neviem, i
sa po uplynutí alších sto rokov stane niektorá
z jeho opier takou významnou, akými sú opery
Verdiho, Pucciniho i Bizeta. Urite nie, nikdy.
No pre gruzínsku kultúru tieto opery budú
vždy ma veký význam.
Je to privemi zložité, aby sme si svoj ažký
život sažovali ešte nejakými podobnými rozhovormi, diskusiami at. Vera som tu na sympóziu prehral jednu gruzínsku udovú piese.
Sedelo tam zo tridsa muzikológov. Možno
niektorý z nich pochopil, nakoko bola táto
piese geniálna. No pre väšinu týchto hudobníkov, muzikológov šla jedným uchom dnu a
druhým von. Pretože tieto udové spevy sú ako
posledné Beethovenove kvartetá, je to elitárska
hudba, nie je pre masového poslucháa...
Rozhovor vznikol poas festivalu Melos-Étos 2007.

Gruzínsky skladate Gija Kaneli (nar. 1935) patrí dnes nielen k najvýznamnejším predstaviteom gruzínskej kultúry,
ale aj k najvýznamnejším svetovým skladateom poslednej tretiny 20. storoia.
Svoje hudobné krédo formoval v sérii orchestrálnych kompozícií, (takmer vždy jednoasových) symfónií, ktoré v
nadväznosti na symfonický odkaz ažiskových predstaviteov svetového symfonizmu priniesli nové chápanie hudobného asu, hudobného procesu, sémantiky i emocionality. Roku 1971 sa G. Kaneli stal zodpovedným za hudobnú
produkciu tbiliského Divadla Šotu Rustaveliho a zaal spolupracova s režisérom Robertom Sturuom. Táto spolupráca, ktorá trvá takmer bez prestávky dodnes, priniesla rad ažiskových svetoznámych inscenácií. Rovnako rýchlo
sa Kaneli stal aj tvorcom filmovej hudby a mnohé najvýznamnejšie gruzínske a sovietske filmy sú vaka Kaneliho
tvorivému prístupu k filmovej hudbe takpovediac prejavom nového poatia Gesammtkunstwerku.
Rad siedmich symfónií (1967–1986) a opera Hudba pre živých boli takmer jedinými Kaneliho hudobnými dielami, ktoré napísal ako oban Sovietskeho zväzu. Jeho symfonizmus sa vyznauje nielen citlivým uchom, neopakovateným inštrumentaným umením a špecifickým poatím hudobného asu, ale aj mimoriadnou tragikou, ktorú
podmieuje sémantika jeho hudobného jazyka. V ase zaiatku obianskej vojny v samostatnom Gruzínsku Kaneli
získal štipendijný pobyt v Berlíne (1991) a roku 1995 sa stal sídelným skladateom Kráovského filharmonického
orchestra v Antverpách. Záujem o jeho hudbu, ktorá bola v západnej Európe predtým takmer neznáma, vyústil do
mnohých objednávok. Jeho diela zaali uvádza najprestížnejšie hudobné inštitúcie, najvýznamnejší interpreti a zaali nahráva významné nahrávacie spolonosti. Tento záujem o Kaneliho hudbu mu napokon umožnil usadi sa v
belgických Antverpách.
V. GODÁR (bulletin Melos-Étos 2007, krátené)

[foto: P. Brenkus]
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Každý de urobi nieo dobré...
Sergej Larin (9. 3.1956 – 13 .1. 2008)
Správa uprostred januára obletela svetovými médiami vo všetkých jazykoch. V Bratislave zomrel svetoznámy tenorista Sergej Larin ...has
died, ist gestorben, e scomparso, est décédé, umer... Šokovala. Tých,
o tenoristu aspo raz pouli na ktoromkovek európskom i zaoceánskom javisku. Ale aj tých, ktorí o jeho ažkej chorobe, o zázranom
návrate na scénu a napokon o opätovnom zhoršení zdravotného stavu
vedeli osi viac. Jednoducho, bolo nemyslitené pripusti si, že skvelý
umelec a dobrý lovek už nie je medzi nami...
Pavel UNGER
[fotky: súkromný archív]

Pre slovenskú kultúrnu obec išlo
o stratu o to väšiu, že sme si Sergeja Larina tak trocha prisvojili.
Celé desaroie totiž pravidelne
vystupoval v Opere Slovenského
národného divadla, kde je sólistkou aj jeho manželka Lilia a
z Bratislavy sa odrazil k medzinárodnej kariére. Na zaiatku
– ako to asto v opernom svete
býva – stála náhoda. Mladému,
ale už vedúcemu tenoristovi prvej
litovskej scény vo Vilniuse (absolútny debut ako Alfredo v Traviate roku 1981), ponúkol dirigent
Jonas Alexa naštudovanie roly
Hermana v Pikovej dáme v Opere
SND. Litovan Alexa bol poverený naštudovaním ajkovského
diela a neskôr sa stal šéfdirigentom bratislavskej Opery. Sergej
Larin, ktorý pôvodne vyštudoval
francúzštinu a potom na litovskej
akadémii spev, stvároval dovtedy skôr lyrické tenorové party.
Alexova záruka, že jeho koncepcia bude rešpektova Larinov vokálny naturel, ale aj blízkos Bratislavy k západnému svetu a hlavne k Viedni, zohrali svoje. Po hosovaní v Bohéme v novembri 1988
zaal skúša v SND Pikovú dámu.
Vtedajší šéf Opery SND Marián
Chudovský spomína: „Sergej prišiel do Bratislavy dokonale pripravený, zúastnil sa na skúšobnom
procese a keže v ase premiéry v
januári 1989 ochoreli obaja domáci predstavitelia Hermana, Larin
poas štyroch dní stál na javisku
30

...ako Don Carlos

v tejto vypätej úlohe trikrát. Bolo
jasné, že je to veký talent, poctivý pracant a inteligentný muž. Po
krátkom ase som mu navrhol stály
angažmán. Ponuku prijal a zaal
sa neahký koloto vybavovania,
korunovaný úspechom. Po Pikovej
dáme sme spolu robili premiéru
Adriany Lecouvreur, v tom ase
ešte v slovenine a v role Maurizia
krátko potom zaskakoval za Neila
Schicoffa v rozbehnutom predstavení mníchovskej opery.“
Prvá premiérová rola Sergeja
Larina na doskách SND, ajkovského Herman, sa skutone vydarila. Jasný, slovansky kovový hlas
s nádychom k „spinto“ odboru
prekvapil „dostatkom fyzických
rezerv i technickej prípravy pre dramatické gradácie“ (Film a divadlo
. 8, 1989) a udivoval psychologicky prepracovaným portrétom
komplikovanej postavy. alšie
príležitosti nenechali na seba
dlho aka. Doštudoval Gabriela
Adorna vo Verdiho Simonovi Boccanegrovi, v prvých troch rokoch
angažmánu sa v premiérových
naštudovaniach uviedol ako Don
Alvaro v Sile osudu, Offenbachov
Hoffmann, ale aj Mozartov Idomeneo. Ešte skôr však zamiešala
karty alšia náhoda. Debut vo
Viedenskej štátnej opere. Agentúra Austroconcert prof. Wolfganga
Hartla už vaka odporúaniu Petra Dvorského o Larinovi vedela,
takže voba náhleho záskoku do
postavy Lenského v ajkovského
3-4 2008
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Rím, Bologna, Florencia, Neapol, Turín,
Eugenovi Oneginovi (6. 5. 1990) padla práve
Janov, Cagliari, ani slávna Arena di Verona neho. „Cestoval som do Viedne škodovkou
na. K nej sa viaže aj nepríjemná epizóda,
a do divadla som dorazil v de predstavenia o
o ktorej Sergej Larin v televíznom por18. hodine“, spomína v televíznom portrétréte z roku 2003 (réžia: Marián Chudovte Larin. Dirigoval Mark Ermler, Tatianou
ský) hovoril s otvorenosou a vtipom jemu
bola Anna Tomowa-Sintow, Greminom Nivlastným. Vracal sa vtedy z Bregenzu, kde
kolaj Gjaurov. Neznámy Lenskij zožal po
spieval Florestana na jazernej festivalovej
árii Kudá, kudá... obrovský potlesk. Prvá zo
scéne. Bolo horúco, v aute klimatizácia a
svetových mét bola v ten veer dobytá. Do
už v 1. dejstve predstavenia Carmen cítil
Viedne sa v alšom desaroí vracal praviproblémy. V druhom mu zaal vypadáva
delne. V postavách talianskych (Verdiho
Don Carlos a Sila osudu, Giordanova Fedora, Leoncavallovi Komedianti, Pucciniho Tosca), ruských
(Musorgského Boris Godunov,
ajkovského Piková dáma), francúzskych (Bizetova Carmen)...
Zaiatkom 90. rokov prichádza celý rad významných debutov na najpoprednejších scénach
a festivaloch Európy (Salzburg,
Bregenz, Orange, Verona, Florencia) a zámoria. Londýnska
Covent Garden spoznala Sergeja
Larina ako Dona Josého v Carmen
(1991), v tom istom roku Bavorská štátna opera v Mníchove ako
Rodolfa v Bohéme, Paríž a San
Francisco ako Cavaradossiho v
Toske. Cavaradossim sa uviedol,
podobne ako v San Francisku po
boku Marie Guleghinovej, aj na
javisku newyorskej Metropolitnej
opery v roku 1994. V New Yorku
však nespieval prvý raz, už o dva
roky skôr zavítal do Lincolnovho
centra so súborom Kirovovho divadla ako Dimitrij v Borisovi Godunovovi. Do slávnej „MET“ sa
vracal pravidelne, v kostýme Bizetovho Dona Josého, Verdiho Dona
Alvara, Musorgského Dimitrija a
Pucciniho Pinkertona. Jeho obúbenou scénou bola Parížska
národná opera. Okrem bežných
postáv talianskeho repertoáru
stvárnil v Opera Bastille aj Princa v Dvoákovej Rusalke, po boku
Renée Flemingovej (Rusalka) a
Evy Urbanovej (Cudzia kažná).
...Samson v sanfranciskej Opere
Prvá dáma eskej opery si na
stretnutie s nim spomína takto:
„Mal neskutone krásny hlas, bol
úžasný lovek, kamarát a kolega.
hlas, spomedzi 16-tisícového diváckeho
Vo vemi modernej inscenácii Rusalky v padavu sa zaalo ozýva bú. Dospieva sa
rížskej Národnej opere sme sa nasmiali ozaj
nedalo. Veronský festival nemá „coverov“.
vea, lebo réžia bola taká netradiná, že sme
Našastie sedel v hadisku tenorista, ktorý
sa doslova vybúrili“ (Pravda, 15. 1. 2008).
mal part naštudovaný, takže zvyšok veera
Mekka talianskej opery, milánske Tespieval on a Larin hral. Z talianskych vyatro alla Scala otvorilo Larinovi brány v
stúpení rád spomínal na Modenu, rodisko
Cileovej Adriane Lecouvreur (Maurizio),
Mirelly Freniovej. Ke táto skvostná sopstvárnil v om alej Dona Carlosa (v alterranistka slávila 40. výroie svojej kariéry,
nácii s Lucianom Pavarottim, za ktorého
v Modene uviedla dvakrát Giordanovu Fezaskoil aj na premiére), Lorisa vo Fedore,
doru. Vybrala si dvoch tenorových partneCavaradossiho, Dicka Johnsona v Dievati
rov: prvým Lorisom bol Placido Domingo,
zo Západu. V zozname talianskych miest,
druhým Sergej Larin. V Parme získal aj
na javiskách ktorých vystúpil, nechýbali

prestížnu Verdiho cenu, ktorú udeuje Spolonos Giuseppe Verdiho za mimoriadne
výkony v skladateových operách. V rokoch
1992 až 2005 striedal Sergej Larin svetové
javiská, inscenácie, dirigentov, speváckych
partnerov. Patril k tým najvyhadávanejším a najuniverzálnejším. Blízka mu bola
talianska opera, najmä pre verizmus disponoval jeho žiarivý a postupom asu už
dramatický tenor prepotrebnými parametrami. Mal kov a dramatickú prieraznos,
vrúcnu farbu, náruživý výraz a
legatovú frázu dokázal okoreni
mohutnými výškami. Tieto danosti naplno využil aj v postavách
francúzskych skladateov, Bizeta
(Carmen) i Saint-Saënsa (Samson a Dalila). Zachovával si však
aj slovanskú mäkkos a hlasové
teplo, zao ho inscenátori radi
obsadzovali do Borisa Godunova,
Pikovej dámy i Rusalky. Sklon k
perfektnosti vokálno-výrazovej a
hereckej, ako aj jazyková výbava
(ovládal sedem jazykov) a astá
prítomnos v divadlách nemecky
hovoriaceho sveta (hlavne Mníchov a Berlín), ho predurovali
tiež pre nemecký fach. Zmeral
si sily s Beethovenovým Florestanom i Bacchom v Ariadne na
Naxe Richarda Straussa. Po prvý
raz ho stvárnil v berlínskej Štátnej
opere (bol som prítomný na premiére), kde na rozdiel od masívne
vybuaného inscenaného tímu
vyšiel víazne, popri dirigentovi
Fabiovi Luisim, práve Larinov
Bacchus. Mohol si role vybera aj
prebera. Hlavným kritériom však
neboli honoráre. „Pre ma je rozhodujúce, aký je titul, kto spieva,
kto diriguje, v akom divadle. Až potom prídu na rad peniaze“, povedal
pre denník Pravda v apríli 2006.
Mal spevácke sny. Väšina sa
mu splnila. Na niektoré už neostal
as. Rád by vstúpil na posvätný
wagnerovský piedestál vo festivalovom Bayreuthe, túžil po jeho
postavách, najmä po Lohengrinovi. Giordanovho Andreu Chéniera
mal na dosah ruky, plánoval ho na
jar spieva vo francúzskom Nancy,
v lete sa mal vráti do veronskej Arény. Recidíva zákernej choroby však natrvalo ukonila život Sergeja Larina, skvelého speváka,
vnímavého umelca a osobnosti s vekým
srdcom. „lovek musí každý de urobi nieo
dobré“, povedal v televíznom profile a hadanie udskej dobroty bolo jeho životným
krédom. Okrem divadelných pódií sa nevyhýbal ani koncertným vystúpeniam a nahrávaniam. Spolupracoval s dirigentmi takých
mien, ako Claudio Abbado, Lorin Maazel,
Zubin Mehta, Colin Davis, James Levine, Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli,
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James Conlon... Jeho diskografia zaha
nahrávky spolonosti DGG (ajkovského
Mazepa, Šostakoviova Lady Macbeth z
Mcenska, Rachmaninovova Francesca da
Rimini), SONY Classical (Boris Godunov),
RCA (Turandot, živý záznam zo Zakázaného mesta Pekingu), Arte Nova (recitál),
Chandos... Nahral piesne Giuseppe Verdiho, symfonicko-vokálne diela a na DVD
sú zachytené opery Carmen, Adriana Lecouvreur i Rusalka.
Po transplantácii peene v Prahe (2005)
sa Sergej Larin postupne zotavoval a svoj
javiskový comeback v postave Dona José-

ru, považoval za es alternova s Larinom
a ponúkol mu prvý veer. Sergej to vo svojej
skromnosti odmietol. Ke zaal spieva a
hra, doslova strhol celý ansámbel, zboristi
za ním chodili podpisova CD a DVD, skrátka jeho charizmatická osobnos razom pozdvihla atmosféru. Bol nesmierne pracovitý,
sítaný, rozhadený, dokonalý profesionál“,
spomína hosujúci režisér tejto produkcie
Marián Chudovský.
Ke na premiére Straussovej Ariadny na
Naxe v Opere SND (27. 4. 2007) triumfoval

ho absolvoval na svojej materskej scéne,
v Opere SND. Pripravoval sa na Calafa v
novej inscenácii Turandot, necítil sa však
ešte fyzicky dos silný a svoje vystúpenie
odkladal. Nikdy už jeho kostým neobliekol.
Zato do veristického dvojtitulu Sedliacka
es–Komedianti, premiérovaného na jese
2006 (dirigent Ondrej Lenárd, réžia Marián
Chudovský), si pre Bratislavu doštudoval
rolu Turiddu, hoci dovtedy spieval len Cania. Tesne pred Vianocami 2006 absolvoval hosovanie v novej inscenácii Samsona
a Dalily v pražskom Národnom divadle.
„Do Prahy prišiel do rozbehnutého skúšobného procesu na môj návrh. Vedel som, že by
sa rád, hoci aj symbolicky, poakoval pražským lekárom za starostlivos. Spolupráca
so Sergejom bola radostná, naplnená tvorivým nadšením aj osobnými stretnutiami.
Spomínam si, že americký tenorista Steven
Harrison, ktorý mal zmluvu na 1. premié32

ako Bacchus, nik netušil, že sa definitívne
lúi s javiskom. V recenzii pre Hudobný
život som napísal: „Hrdinom premiéry bol
Sergej Larin, ktorého Bacchus žiaril tónovou
energiou, dramatickým leskom výšok, ale aj
v hereckom profile stotožnením sa s Kaegiho
netradiným výkladom“. V ase pražského
hosovania súboru s Ariadnou na Naxe už
nebol medzi živými. Prial si, aby dozvuk
jeho spevu ostal v srdci diváka. Verte,
Sergej, že ostane natrvalo. V Bratislave, aj
po celom opernom svete...

Rozlúka Sergeja Larina s bratislavským publikom:
Bacchus v Ariadne na Naxe... [fotky: A. Klenková]
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Pýcha peklom dýcha

Zľ

č a P. Schneider [foto: E. Genserek]

Rozčarovanie s odmietnutím. Asi tak by som
stručne vyslala správu do kultúrneho sveta
na ostatnú (svetovú!) premiéru (7. marca)
na scéne Štátnej opery v Banskej Bystrici
Archa templárov. Téma nanajvýš atraktívna, aj keď konfrontačne s hlavným boomom
(Da Vinciho kód či Nebeskí jazdci
len záujmovo periférna, prefiltrovaná, kontroverzná a s polarizovaným spoločenským
akceptovateľ
vyberie.
Dana Dinková
mnoho čítala, študovala, diskutovala, popohľadu vznikol pokus o hudobno-dramatický ne(o)tvar, ktorý nemal autorsky identifi
tváril veľkolepo muzikálovo a veľkoplošne
grandiózne. Napriek tomu autorka pomerne
rýchlo odhalila vlastné filtračné zariadenia;

profesionálne stigmovaná tancom, vsadila
prioritne na tanečné scény a ďalších 16 obfigurovala
filmovou technikou strihu a priraďovaním
individuálnych dejových sekvencií. A aby sa
divák náhodou nepoplietol, mal v bulletine
javiskového tvaru s obsahom. História sa
stala pre Dinkovú iba prostriedkom pre vytvorenie pseudopriestoru fikcie, alegórie,
pokusov orgiastických rituálov, dekadentných prejavov, mysterióznych situácií, pomýlených symbolov aj obscénnych obrazov.
Pritom primárne tanečný akcent v diele
ostatní „iba“ dopĺň
V templárskom „vyčíňaní“ sa divák nemusel
' 65 15
+ ) /9 5 8 /)1 5 8 /+ 5 ' ť, k disčné postavy (odvaha, skromnosť, pýcha), prostred-

seriózni historici s maximálnym úsilím skla' 0 65 3 ' 2 '
9 2+
+ /9 5 8 /)1 3 5 ' /1
nie doby temna (pri vlaňajšom 700. výročí
likvidácie rádu templárov sa vyskytli dokonca hlasy, volajúce po jeho totálnej rehabilitácii – viď štvrťročník Impulz 1/2006), inscenátori s vedením Štátnej opery ponúkajú za
ziskuchtivosti, alkoholizmu, reminiscencie
na sodomistické praktiky, splietajú rytierov
so slobodomurármi a v závere prisudzujú
víťazstvo pýche. Dokonca celé trojhodinové
mi textami prostredníctvom postáv hrobárov, ktorí vidia všetko „optikou krčmárky“.
ďalej
rozvádzať SUHP LÔ URY Ô NRQ NUÔ W Q RVW L 6W Dčí
navštíviť – predpokladám – vypredané pred(kráľ

ľký kardinál), senti-

v danej chvíli aké karty v rukách. A ak všetci
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anjelských hlasov si nepochybne každý nieo
vyberie. Dokonca zistí ako bájene ovláda
chudoba latininu! Škoda, že sa autorka dôslednejšie neriadila vlastnými myšlienkami,
ktoré o.i. uviedla v bulletine: „(...) s históriou
sa nepatrí experimentova.“ V tom sa s ambicióznou autorkou identi kujem absolútne!
Autorom hudby bol banskobystrický
rodák (to sa divák z bulletinu ktovie preo
nedozvie), ostrieaný meloman mnohých
populárnych žánrov, skupín i inej, zväša
komernej hudobnej produkcie Henrich
Leško. Ak Dinková oceuje kvalitu spolupráce, potom sa obaja dohodli v rovine hudobného hybridu. Leško zaína monofónne chorál-

ne, preskakuje na polyfonicky koncipované
úseky v harmonicky prázdnych kostrách a
domixováva „orffovský rytmický stredovek“ s vlastnými batériami bicích nástrojov.
Pozorný posluchá spozná aj bernsteinovský interval incipitu slávnej piesne Mária z
ešte slávnejšieho muzikálu z West Side, zaznejú aj ozveny sekvenného dunenia Dies
irae i takmer vždy úinná modlitba Ave
Maria. Bezkonkurenne pozitívne sa pod
inscenáciu hudobno-taneného ne(o)tvaru
podpísala kostýmová výtvarníka Adriena
Adamíková. Tá jediná prezentovala nielen úctu k histórii, ale vizuálom zachránila
mnohé prázdne miesta.

Napriek tomu, že Dana Dinková má na úte
v Banskej Bystrici niekoko divácky úspešných inscenácií, v prípade Templárov precenila
vlastné kumulované sily. Inscenácii rozhodne
chýbala nosná dejotvorná línia a dramaturgia.
Templári sa zmenili v jej rukách na detské obrázkové leporelo, o je k danej téme príliš lacný,
povrchný, ba miestami až infantilný prístup. A
ak v inscenácii bola leitmotívom asto skloovaná veta „Pýcha peklom dýcha!“, potom platí
na marcovú premiéru bezozvyšku. Dinkovej
však rozhodne vaím za fakt, že som sa s templármi celkom slušne bližšie zoznámila. Avšak
prostredníctvom iných zdrojov.
Mária GLOCKOVÁ

Dusík by sa asi nebavil...
G. Dusík–P. Braxatoris: Modrá ruža / réžia: J. B. Box / hudobné naštudovanie: J. Selan / korektúry prebásneného textu: J. Štrasser / choreografia: E. a I. Jágerskí / kostýmy: M. Havran / scéna: P. Andraško / Divadlo
Andreja Bagara, Nitra, premiéra: 4. apríla

Na lodi Denisa... [foto: archív]

Najpopulárnejšia opereta Gejzu Dusíka
do r. 1945 Modrá ruža mala premiéru v
Slovenskom národnom divadle 4. apríla
1939. Odvtedy sa jej melódie stali evergreenmi slovenskej populárnej a tanenej
hudby (valíky Vám ešte jednu tichú pie-

... a opä Tosca
G. Puccini: Tosca / réžia:
M. Fischer / hudobné
naštudovanie a dirigent:
O. Dohnányi / scéna:
M. Fereník / kostýmy:
J. Jelínek / SND, Bratislava,
obnovená premiéra: 15. februára
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se zaspievam, o si len ponem bez teba,
Dobrú noc vám, Sná aj ku mne raz láska
príde, slowfox Tá modrá ruža vám povie,
fox Len bez ženy, tango o sa mi môže sta,
fox Zatancuj si so mnou holubika, Lebo
tu, lebo tam, raz a predsa pobozkám a i.).

Novodobú premiéru Modrej ruže (4. apríla t.
r. – 69 rokov po pôvodnej premiére a v roku
dvadsiateho výroia smrti Gejzu Dusíka)
pripravilo Divadlo Andreja Bagara v Nitre,
v rámci dramaturgického projektu uvádzania pôvodných slovenských diel pod názvom

Ani sme sa nenazdali a Tosca je spä. Nebojte sa, nenastal žiadny dejový zvrat, Floria sa po svojom skoku z
Anjelského hradu nevyškriabala spä, len sa do repertoáru Opery SND vrátila opä jedna fúzatá inscenácia
Pucciniho diela. Preo, to ostáva záhadou.
Pôvodná premiéra inscenácie režiséra Miroslava
Fischera, scénografa Milana Fereníka, kostýmového výtvarníka Josefa Jelínka a dirigenta Ondreja Lenárda sa konala v júni 1997 a už v ase svojho vzniku
išlo o divadelne konvennú inscenáciu. 15. februára
tohto roku sa uskutonila obnovená premiéra v Sále
opery a baletu novej budovy SND. Pod nové hudobné
naštudovanie sa podpísal Oliver Dohnányi, riadite

Opery, momentálne aj s právomocami šéfdirigenta, a
nedá sa poveda, že je lepšie, ako pôvodné naštudovanie Ondreja Lenárda. Dohnányimu sa spolu s Orchestrom Opery SND síce podarilo miestami vybudova
správne veristické napätie a viaceré dramatické scény
boli pekne vygradované, celkovo sa však pohyboval
v oblasti slušného priemeru a skvelú úrove svojej
predošlej pucciniovskej práce (Madama Buttey)
nedosiahol. Pôvodne avizovaná importná Tosca Tiziana Caruso predstavenie pre chorobu odriekla, takže
premiéru odspievala ubica Rybárska, ktorá tiež
nebola v optimálnej forme. Pekné a objemné hlboké
tóny, neznelá stredná poloha a forsírované výšky,
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„Rodinné striebro“. Nitrianski inscenátori
pridali do prúdu pôvodných melódií operety i niektoré alšie populárne piesne Gejzu
Dusíka (Ke harmonika tíško znie, Ružiky
ervené) a ísla z iných operiet (Saigon, ty
prístav krásnych žien...) – hoci sa dakedy i
prieili deju. To však nebol jediný zásah do
diela. Aby sa priblížil odkaz zakladatea slovenskej operety mladým divákom (hoci 90
percent prvej premiéry tvorila najmä staršia
generácia, ktorá bude zrejme tvori i jadro
budúcich repríz) – upravovate, tajomný J.
B. Box (inak režisér Jozef Bednárik) siahol
vo svojej inscenanej úprave, najmä v úvode
klasickej slovenskej operety, k alším, vraj
potrebným, „okysliovadlám“.
A tak Modrú ružu uvádza bombasticky –
nie najšastnejšie – v detailoch nasnímaná
tvár známej televíznej moderátorky Ivety
Malachovskej, ktorá z video-dokrútky
publiku oznamuje (na spôsob populárnej
reality show) oakávaný titul. Vzápätí nastane javiskový konflikt starej a mladej generácie (obleenej – ako iná – v rapovom
štýle), ktorý demonštruje svoje „pre i proti“
operete. Po chvíli diskusie všetci rozpútajú
rapovú ouverturu, zvukovo predimenzovanú scénickými tlaidlami prehrávaa...
Tak sa teda zaína dej nitrianskej Modrej
ruže, v ktorej „...nechýba veká láska, intrigy, ani dramatická zápletka, ale predovšetkým šastné rozuzlenie. Ale i honba za
svetovým vynálezom niivého prášku NHNH,
ktorá diváka zavedie na výletnú lo s názvom
Denisa“ (z programového pútaa). Je pravda, že operetné libretá podnes prinášajú
hlavybô nielen dramaturgom, ale zvláš inscenátorom. Podobne to bolo v bratislavskej
Aréne, kde minulý rok (pri príležitosti storonice skladatea) naštudovali Dusíkovu
operetu Pod cudzou vlajkou. Napriek diskusii o diskutabilnosti libriet však opereta (ale
asto je to tak aj v opere!) žije alej – predovšetkým vaka hudobným hodnotám. Vea
by o uchovávaní jej tradície vedeli poveda
experti výpravných operetných produkcií
v susedných krajinách – najmä v Maarsku
a v Rakúsku, kde si operetu pestujú nielen
heslom a metaforou, ale i realizáciou v každej zložke ako ozajstné „rodinné striebro“.

Každá forma hudobného divadla si dnes
hadá cestu k súasnému divákovi novými
posolstvami a aktuálnejšími postupmi.
Ale – pravdou je – že si pritom musí zachova svoju podstatu. Tou je v operete krása
melódií a ich interpretácií. To však chýbalo nitrianskej inscenácii Modrej ruže...
Absencia hudobno-vokálnej krásy, „neistá
intonácia“ niektorých nitrianskych inohercov, nekultivovaný spev, vhodnejší do
drsnejších dejov muzikálov, ale nenáležitý
do operetných (u Dusíka asto lyrických)
piesní, s braxatorisovskou „slzou“ i jemným humorom v texte... Ni nezachránilo ani režisérovo kurizovanie mladosti,
okysliovanie drsnou komikou, resp. zapojenie v súasnosti populárnej skupiny
Desmod do aranžmánu niektorých piesní. (Mimochodom – ak sa už v bulletine
podrobne menovali všetky zúastnené hudobné zložky, odkia a s kým boli použité
nahrávky „...za sprievodu vekého orchestra a v zajatí mohutného zvuku sláikov“?
Patrilo by sa uvies pramene...)
Scéna bola efektná, bednárikovská, aj
ke ju pripravil Pavol Andraško. Mix rôznych štýlov, podnetov, výtvarných prvkov a
symbolov, ale aj úelných objektov – vrátane obrovskej atrapy lode nazvanej Denisa
(ale trochu pripomínajúcej Titanic). Tá
vplávala na javisko priam v štýle bombastických ruských javiskových efektov. Je v
nej úelne zabudovaných viacero priestorov a plôch na rozohranie jednotlivých
obrazov i zakomponovanie zborových
(menej už tanených) scén. Modrá ruža
a jej všadeprítomnos v deji (až na jeden
obraz) sa však trochu strácala. Na javisku
dominuje laboratórium chemika Lenoira a
neustály pohyb taneno-parodických scén.
Lebo dnešnou záubou inscenátorov je ma
od všetkého ironický odstup a nedovoli ani
slzike, aby sa nebodaj vyronila nad citom
i osladila tak azda jediný možný, t. j. kabaretno-variétny prístup k „starej operete“.
Klzké vtipy, metafory, prímenia hrdinov,
priom ani najstarší len hereckého ansámblu DAB neunikol vulgárnym replikám.
Nuž, Dusík a pán doktor Braxatoris by sa
na nich urite nezasmiali! Je taká doba.

takto by sa zjednodušene dal charakterizova výkon
našej dramatickej sopranistky, ktorá dokonca v notoricky známej árii Vissi d´arte zaznamenala pamäový
výpadok. Hosujúci tenorista Sergej Liadov, vládnuci
kvalitným, no trochu opotrebovaným hlasovým fondom, sa zaskvel hlavne efektnými výškami, ale aj výrazným ruským akcentom. Najpríjemnejším dojmom
zapôsobil technicky výborne disponovaný barytonista
Sergej Tolstov, trochu paradoxne – krásnou farbou
hlasu – v negatívnej postave Scarpiu. Všetkých troch
ústredných protagonistov však spája jeden spoloný
fakt: neakceptovatený herecký výkon pozostávajúci z
niekokých gestických klišé. Teraz by malo nasledova

zopár slov k vizuálnej zložke predstavenia a k réžii, no
z úcty k slovenskému režisérskemu bardovi Miroslavovi Fischerovi sa k tejto téme výnimone nevyjadrím.
Jediným zásadným kladom obnoveného uvedenia
Tosky a podobných morálne zastaralých predstavení
je zrejme spoahlivo zaplnené nemalé hadisko novej
budovy SND opernými fanúšikmi z blízkeho rakúskeho vidieka (ktorí si donesú dokonca vlastné bufetové
stoly!). Od nových inscenácií na prvej opernej scéne
by som však akal vyššie ambície. Chladná reakcia
publika niím nepripomínajúca premiéru ma v tom
iba utvrdila.
Jozef ERVENKA

Mnohí sa bavia iba na Drišakovinách...
Vekovýpravnos sa nitrianskej Modrej
ruži nedá uprie. Od scény Pavla Andraška
cez kostýmy Marije Havran (nie vždy
priaznivé k postavám hlavných predstaviteliek a taneníc), až po pohybovo náronú
choreografiu manželov Jágerských. V kontraste s obasnými veršovakami dialógov
v deji som si s nostalgiou zaspomínala na
vydarenú podobu televíznej Modrej ruže,
v réžii M. Lasicu, s jej jemným nadhadom
nad dejom, ktorému prispel i herecký vklad
J. Satinského. Nitrianska podoba Modrej
ruže nedokázala znii poéziu piesových
textov Pavla Braxatorisa, zdokumentovaných pre mladšie generácie v programovom
bulletine.
Z hereckých kreácií zaujal starokomický pár Madam Denisy a továrnika
Canichea (Eva Pavlíková a – chvalabohu – stále na javisku nitrianskeho divadla
prítomný, naplno hrajúci, v detailoch postavy obdivuhodný Jozef Dóczi), dynamický a neúnavný nitriansky mladokomik
Milan Ondrík (reportér Filip Plafón), na
malej ploche charakter playboya výstižne kreujúci Martin Nahálka (Gróf
Dubois), nádejná mladokomika Kristína
Greppelová (Žaneta), milovnícky pár
Renáta Ryníková (Sylva) s Radomírom
Miliom (Edmond Duval) – režisérom
však posunutí do rozšantenej, pohybovo
predimenzovanej podoby.
Hudobné naštudovanie dirigenta Júliusa
Selana zodpovedalo možnostiam inoherného súboru a inscenácie, v ktorej sa
spieva na poloviný playback, s riportami
na ele a s obrazovkou na javisku. Treba
len dúfa, že na reprízach, sa už bude spieva menej „pod a nad“ tónom...
Nitrianskej podobe Modrej ruže sa nepodarilo da to, o om Gejza Dusík tak
pekne povedal: „Vo svojej hudbe... som hadal rytmickú sviežos, melodické bohatstvo
spojené s vrúcnosou slovenského srdca“.
Inokedy silné zážitky z umenia inohercov
DAB sa v tomto prípade premenili na šou,
ohlasovanú v úvode veera televíznou moderátorkou.
Terézia URSÍNYOVÁ

S. Tolstov ako Scarpia [foto: R. Huba]
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Jozef Grešák
Pripravila Renáta KOIŠOVÁ

Minulý rok si slovenská hudobná verejnos pripomenula dvojité výroie –dvadsa rokov od úmrtia a súasne sté výroie
narodenia poda mnohých dodnes nedoceneného hudobného skladatea Jozefa Grešáka. Štátna lharmónia Košice a
Hudobná spolonos Hemerkovcov pri tejto príležitosti usporiadali seminár spojený s prezentáciou monograe Štefana
urillu Jozef Grešák – Hadanie hudobného tvaru a asu.
asuu. Ako hostia sa na om zúastnili i skladateovi priatelia, dirigent
Bystrík Režucha a skladate Jozef Podprocký.
Na o si spomeniete ako prvé,
ke sa povie meno Jozef Grešák?
Bystrík Režucha: Na veselé zážitky s ním, sú to milé spomienky.
Jozef Podprocký: Pri každej spomienke na Jozefa Grešáka mám
pred sebou jeho obraz z posledných rokov života: tak trochu
ošumelý vzhad, biela šiltovka,
vyahaný pulóver alebo dlhý
pláš, v ruke igelitka s partitúrami, mierne zhrbený, vždy zamyslený a pri každom stretnutí
záhadne usmievavý.
Viazalo vás s ním priatestvo i
profesionálna kolegialita. Mohli
by ste priblíži genézu vašich stretnutí?
B. R.: Prvýkrát sme sa stretli v
Moyzesovej sieni, vtedy koncertnej sieni Bratislavského
rozhlasu, na skúške jeho
Klavírneho koncertu. Vedel som
len toko, že tento starší lovek
má mimoriadny talent, ale škoda, že nemá poriadne hudobné
vzdelanie. Hral sólový part.
Najprv sa zdalo, že do nástroja
mláti hlava-nehlava. No potom
sme si uvedomili, že pri opakovaní niektorého miesta hrá vždy
rovnaké tóny. Ale aj tak, bol to
šok až do konca skúšky. Po mojom príchode do Košíc sa pomaly rozbiehala
hlbšia spolupráca.
J. P.: S jeho menom (avšak nie s hudbou!)
som sa stretával pomerne asto už v ase
štúdií. Podotýkam, že nie vždy, ale asto to
bolo v nie práve najlichotivejších súvislostiach. Keže nemal akademické hudobné
vzdelanie, bol asto oznaovaný za skladateského diletanta-amatéra, voi omu bol
však, aspo zdanlivo, vemi rezistentný.
Moje priatestvo s Grešákom zaalo s 1.
sezónou Štátnej  lharmónie Košice v roku
1969. Na našich pomerne astých stretnutiach sme vtedy spolu s Ivanom Sokolom a
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Na seminári odzneli slová, že
Grešák bol „Boží lovek“, lozof,
špekulant, bohém, skromný, ale i
cieavedomý skladate a lovek...
J. P.: Každý, kto ho dobre poznal
potvrdí, že Jožko Grešák bol
naozaj vemi komplikovanou,
zložitou a bohatou osobnosou,
no predovšetkým dobrým lovekom s vekým „“. Hovorievali
sme mu tiež „Boží lovek“ preto,
lebo to mal „dané zhora“. Áno,
bol skromný, ale bohém, citlivý a tvrdohlavý, cieavedomý...
Pamätám si ho ako svojrázneho,
jedineného, krehkého, obdivuhodného a zárove vnútorne
rozporuplného loveka.

J. Grešák [foto:archív HC]

Bystríkom Režuchom diskutovali o príprave a realizácii koncertov (sólisti, obsadenie,
dramaturgia). Neskôr to boli nekonené debaty o dokonovaní, prepise a príprave realizácie jeho skladby Améby a opery Zuzanka
Hraškovie. Od roku 1973 našim vzájomným
návštevám i náhodným stretnutiam dominovali rozhovory o hudbe, skladateoch
a komponovaní, spojené asto s poúvaním, analyzovaním a hodnotením skladieb
niektorých súasných (najmä zahraniných) skladateov. Dnes môžem poveda, že
tieto rozhovory boli obojstranne prospešné
a obohacujúce.

Jeho životné peripetie ho z
Bardejova zaviedli na rôzne pozície. Pôsobil ako uite hudby,
dvorný skladate Štátnej lharmónie Košice, ale aj ako klavirista v
pražskom Juliš Varieté. Odmietol
štipendium v Paríži, ktoré odštartovalo medzinárodnú kariéru
Bohuslava Martin. Nechápal to
neskôr ako premárnenú životnú
šancu?
J. P.: Nemyslím si to. Pokia si
spomínam, dôvodom boli skôr
jeho vtedajšie rodinné a ekonomické problémy. Urite ho to
mrzelo, no nedával to najavo a nerád o tomto
období hovoril.
B. R.: Odmietnutie ís do Paríža považoval iba
za epizódu.
Pán Podprocký, v roku 2003 ste napísali
Symfóniu . 3 op. 47 „Hommage à Jozef Grešák“.
ím je charakteristická a aký mala doteraz osud?
J. P.: Myšlienkou na skomponovanie 3. symfónie som sa intenzívne zaoberal už v roku
2001 pri príležitosti 15. výroia úmrtia tohto
môjho dlhoroného priatea a kolegu. No
bezprostredným impulzom k jej realizácii
bol až dohovor s riaditeom ŠfK Júliusom
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Kleinom, ktorý navrhol jej premiéru poas Košickej hudobnej jari v roku 2003, kde
zaznela pod taktovkou Petra Vronského.
O rok neskôr ju uviedol Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu v Bratislave na festivale
Nová slovenská hudba s poským dirigentom
Januszom Powolnym. Symfónia pozostáva z
dvoch myšlienkovo a kompozino-technicky
kontrastných astí. Dôsledným uplatnením
varianého princípu v 1. asti som sa pokúsil
o akúsi hudobnú charakteristiku i identikáciu samotného Grešáka. Uplatnenie sonátového princípu v 2. asti bolo zase adekvátne mojej snahe evokova hudobno-epickými
prostriedkami spomienky i predstavy o jeho
neahkom, zložitom, ale v konenom dôsledku úsmevnom a vnútorne bohatom živote v
deformovanej dobe.
Aj téma ku viac-menej kontrapunktickým
variáciám v 1. asti mojej symfónie je z poslednej Grešákovej opery S Rozárkou. Použitý
melodický tvar som extrahoval z 8. panelu
(Tanec v bielych maskách). Jednotiacim prvkom diela je štvortónový motív, kryptogram
mena Grešák (G, D, Es, A = G, RE, ES, A/k),

dentne folklór: zemplínska karika a východoslovenský folklór vôbec. Tento fenomén sa
v dobre utajenej podobe nachádza v takmer
každej skladbe, najmä v originálnych a pre
neho typických melodických tvaroch, metrorytmických postupoch a predovšetkým v ich
originálnych notaných podobách (známe
hudobné „bunky a pulzy“). Melodické tvary
majú u neho pomerne široký ambitus, asté
sú melodické zlomy, vo vokálnej melodike
dominuje deklamaný princíp – akoby hovorené slovo alebo „reová melodika“ (zjavne
vplyv Janáka a Fraa Dostalíka). Rytmická
pulzácia jeho skladieb vemi asto pripomína
Bartóka i Stravinského, avšak vždy je aplikovaná na báze jeho „pulzujúcich buniek“. Jeho
inštrumentácia je charakteristická selekciou
nezvyklých a asto extrémnych nástrojových zoskupení, astým používaním unisonovej hry celého orchestra, uplatovaním
množstva bicích nástrojov (napr. v opere S
Rozárkou využíva 4 batérie bicích nástrojov).
Ako veký obdivovate a znalec Weberna
(pamätám si ako s obubou hrával spamäti
jeho Variácie pre klavír op. 27) a expresionis-

Jozef Grešák dnes pripomína nechcené diea... Mali by sme si všetci uvedomi,
že je nielen výnimonou osobnosou v hudobnej kultúre regiónu, ale jedným
z najoriginálnejších slovenských skladateov 20. storoia.
J. Podprocký
ktorý samostatne (melodicky i v harmonickom tvare) alebo v rôznych kontrapunktoch
vystupuje ako takmer všadeprítomný symbol
(idée xe i leitmotív). Aj preto je tón G zárove tónovým centrom celej tejto viac-menej
modálnej hudobnej výpovede.
Grešák, najskôr organista, potom klavirista,
bol v hudbe síce autodidaktom, no nesmierne
vzdelaným, talentovaným a cieavedomým. ím
vás dokázal prekvapi?
J. P.: Posadnutosou hudbou. Myslím si, že vždy
to bola iba hudba, ktorá ovládala jeho myslenie,
konanie a celý život. Zaujímalo ho všetko, o sa
týkalo problematiky komponovania, inštrumentovania i hudobnej rei. Obdivoval som spôsob
jeho hudobného myslenia. Evidentné boli jeho
bohaté poznatky nielen z hudobného diania,
ale aj adekvátne teoretické i historické hudobné
znalosti. Pamätám si, že bol až detinsky zvedavý
a vždy rovnako bažiaci po poznaní...
B. R.: Prekvapením bolo, ako stále objavoval
nové svety.
J. Grešák považoval za základ života bunku.
Konštruktivistickým hudobným myslením ju
vlenil do svojho notaného systému. Mohli by
ste charakterizova jeho hudobný jazyk?
J. P.: Keže Štefan urilla vo svojej knihe jeho
hudobnú re pomerne explicitne a detailne
charakterizuje, uvediem len niekoko poznámok na margo jeho kompoziných princípov.
Grešák pre ma bol a aj je „skladateom–lozofom“ (bol len zdanlivo konštruktivista).
Základným východiskom je pre neho evi-

tickej hudby vôbec, uplatuje v hudobnom
mikro i makro procese takmer všetky spôsoby vytvárania melodických, polyfonických i
harmonických tvarov známych z dodekafónie
(s výnimkou 12-tónových postupov) – najmä
inverzie a raky v melodických, metro-rytmických, harmonických a asto aj v kreovaní
celých formových tvarov. Mozaikovitos hudobného procesu, priraovanie zdanlivo nesúvisiacich útvarov a asté striedanie tempa
doppio movimento s normálnou pulzáciou sú
pritom charakteristickými atribútmi celkovej štrukturácie jeho diel. Hudobný proces
má takmer vždy nanajvýš originálny výraz,
ktorý prekypuje a prekvapuje mimoriadnou
vitalitou, obdivuhodnou prehadnosou až
priezranosou, a pritom imanentnou lapidárnosou a logikou. Osobitosou jeho kompoziného myslenia bola aj jeho interpretaná predstava, napr. interpretácia niektorých
skladieb so svetelnými efektami, uvádzanie
opier s hercami na playback i ozvuenie
embala v orchestri mikrofónom.
B. R.: Jeho hudobný jazyk sa neustále vyvíjal.
Od „folkloristickej“ Komornej symfónie až po
záverené „bunkové“ obdobie. Bunku sme
najprv mylne považovali za takt. On však považoval bunku za rovnakú súas hudby ako
bunku v tele, priom nielen zo symbolických
dôvodov zohrávalo dôležitú úlohu usporiadanie do triád. Zo zaiatku ho výrazne ovplyvnil východoslovenský folklór. Už Béla Bartók
napísal, že v om narazil na nové zákonitosti
a chcel ich hlbšie skúma. No okolnosti mu to
nedovolili.

Jozef Grešák
(30. 12. 1907, Bardejov – 17. 4. 1987,
Bratislava) je jedným z najoriginálnejších slovenských skladateov
20. storoia. Narodil sa v rodine bardejovského rezbára a kamenára Pavla
Grešáka. Prvé kontakty s hudbou
získal ako spevák v chórovom zbore,
neskôr ako huslista a dómsky organista. Jeho ranné kompoziné opusy
(Karika C dur, Komorná symfónia)
sa viažu na bardejovské prostredie, obdobie krátko pred nástupom
na 4-roné štúdium do Uiteského
ústavu v Spišskej Kapitule. Tu získal
prostredníctvom tamojšieho profesora hudby Fraa Dostalíka pomerne kvalitné hudobné vzdelanie.
Spolu so svojím profesorom Fraom
Dostalíkom, Viliamom FigušomBystrým a Milošom Smatekom sa
Grešák prihlásil do súaže o slovenskú operu, vypísanú v roku 1924
eskoslovenským umeleckým klubom v New Yorku. Rozporuplné
reakcie na Grešákovu opernú prvotinu Zlatulienka (1925) spôsobili
nieko koroné obdobie skladateovho hadania sa. Až v roku 1950 sa k
opere vrátil s titulom Neprebudený.
Stretnutie s Václavom Talichom
(1952) bolo pre Grešáka silným
tvorivým impulzom, výsledkom
ktorého boli skladby symfonického
charakteru (Koncertná symfonietta,
resp. Concertino pre husle a orchester), ale aj sólové skladby – napr.
cyklus Desiatich klavírnych skladieb, i scénické diela (balet Radúz
a Mahuliena). Obdobie ovplyvnenia
východoslovenským folklórom vystriedal vplyv 2. viedenskej školy
(1961—1971), s ktorým sa najvýraznejšie vysporiadal Koncertom pre
klavír a orchester, Rotormi pre klavír,
Hexódami pre klarinet a klavír a i.
Do tvorby posledného, „amébického
obdobia“, sa radia Grešákove opery
Zuzanka Hraškovie a S Rozárkou, ako
aj vokálno-inštrumentálna skladba
Panychída. Predohra pre symfonický
orchester Améby predstavuje v jeho
skladateskom myslení medzník. V
tejto skladbe je nad rytmus postavený
pohyb ako základ tanenosti, zdroj
symetrie i asymetrie, o znamenalo
porušenie akejkovek propornosti
vo vnútri taktov. Jednou z posledných skladateových kompozícií je
tzv. Orgelbuch, venovaná priateovi
Ivanovi Sokolovi. Na poes tohto
významného bardejovského rodáka
sa v Chráme sv. Egídia v Bardejove
koná medzinárodný organový festival Organové dni Jozefa Grešáka.
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Bol Jozef Grešák vždy prítomný na skúškach
svojich skladieb, ke ste dirigovali?
B. R.: Na skúškach bol prítomný vždy. Musím
ale poveda, že na svojich dielach nikdy
ni nemenil, nekorigoval ani neopravoval.
Nebolo o. On písal to, o poul. A asto rovno perom.
... a bez jedinej chyby. Spomínate si, akým
spôsobom Grešák tvoril, v om bol originálny?
J. P.: Je pravda, že jeho partitúry sú tak precízne
a takmer bezchybne napísané, ale v procese tvorby si svoje nápady najprv skicoval ceruzkou do
notových zošitov alebo na notový papier. Potom
ich neustále opravoval, cizeloval a prepisoval. Po
jeho odchode zostalo totiž množstvo takýchto
notovaných fragmentov a poznámok dokumentujúcich jeho tvorivý proces. Jeho originalita
vyplýva z podstaty jeho samotného hudobného
princípu (ignoroval takty, ktoré nahradil spomínanými hudobnými bunkami s ich vnútorným
pulzom), o sa logicky odrazilo v netradinom
notovom zápise jeho skladieb. Najväším handicapom takmer všetkých Grešákových skladieb je
práve spomínaná originálna notácia obmedzujúca ich interpretané možnosti.
Sám pracujete na prepisoch Grešákových
skladieb...
J. P.: Jeho skladby zvykol prepisova zanietený propagátor a interpret Bystrík Režucha.
Po Grešákovej smrti mi odovzdal originál rukopisu partitúry opery S Rozárkou a požiadal
ma, aby som v prípade záujmu o jej inscenáciu
doinštrumentoval poda zachovaného autorovho klavírneho výahu chýbajúci 6. panel
(táto komorná opera je postavená ako sled
10 panelov, obrazov i výstupov). Dvadsa
rokov nebol o toto dielo záujem. Až teraz, pri
príležitosti výroia. Preto som sa rozhodol
urobi prepis aspo dvoch inštrumentálnych
panelov opery, prípadne doinštrumentova
spomínaný chýbajúci panel. Pri tejto práci
musia by splnené tri hlavné podmienky:
dokonalé poznanie autorovho hudobného jazyka (kompoziného princípu), vlastné kompoziné a inštrumentané skúsenosti, ale
predovšetkým as a trpezlivos.
Oznaili ste Grešáka za génia porovnateného
s vekými skladateskými osobnosami medzinárodného formátu. Vaše meno guruje pri uvádzaní Grešákových skladieb najastejšie. Ste takmer
jediný znalec, obdivovate a šírite jeho diela.
Mladší dirigenti ešte Grešáka neobjavili?
B. R.: Na Sliai sme sa raz zišli s Jánom
Cikkerom. Niekoko veerov sme debatovali o
hudbe. Medziiným mi povedal: „Úrove skladateského remesla u nás je pozoruhodne vysoká.
Niekokí sme naozaj dobrí, ale len jeden z nás je
génius – Jozef Grešák!“ Mladší dirigenti sú súasou molocha prevádzky hudobného života.
A len pomaly sa ku Grešákovi prehrýzajú.
Na seminári ste spomínali aj pražské premiéry
povestné svojou kvalitou hudobníkov a záujmom
odbornej verejnosti...
38

B. R.: Praha zaala Jozefa Grešáka prijíma
skôr a lepšie ako Bratislava.
Spomínali ste, že Grešák bol rezistentný
voi oznaeniu samouk. Ale z rovnováhy ho vedela vyvies nálepka „východoslovenský skladate “. Je prirodzené, že sa inšpiroval východoslovenským folklórom, ale rovnako bada v
jeho tvorbe vplyvy Janáka alebo Bartóka. Do
ktorého hudobného smeru by ste jeho tvorbu
zaradili?
J. P.: Nemyslím si, že „nálepka“ východoslovenský skladate ho obzvláš iritovala.
Skôr naopak, ve bol súasou vtedajšieho
hudobného života v Košiciach. Jeho korene
a samotná tvorba sú dôkazom jeho vzahu k východnému Slovensku. Grešák chcel
by a aj bol „bardejovským východniarom“.
Domnievam sa však, že východoslovenský
folklór bol pre neho iba akýmsi východiskom
pre tvorbu (princípom, prostriedkom, impulzom) a nie ideovým cieom i zámerom. Preto
by som ho skôr oznail za postexpresionistu
ako neofolkloristu.
Grešák mal k dispozícii symfonický orchester, takúto vymoženos nemal ani jeden zo slovenských skladateov 70. rokov. ŠfK a Ivan Sokol
boli jeho vekými inšpirátormi. Myslíte si, že
doba bola v tomto zmysle ku Grešákovi zhovievavá?
J. P.: Áno aj nie. Je však potrebné zdôrazni,
že neby spomínaných Grešákových inšpirátorov, ktorí ho podporovali a propagovali
jeho tvorbu – Štátnej lharmónie Košice
a blízkych priateov, obdivovateov (Ivana
Sokola, Bystríka Režuchu a .), dnes by sme
ho možno registrovali iba okrajovo alebo vôbec. Doba k nemu vôbec nebola zhovievavá.
Boli to skôr „zhovievavé okolnosti“ a najmä
prezieraví priatelia i kolegovia, ktorí ho podporovali v neahkej snahe etablova sa v slovenskej hudbe.
Ako by ste charakterizovali Grešákove dielo
vo vzahu k dnešku?
J. P.: Grešák dnes pripomína nechcené diea, splodené, ale odložené. Jeho pozostalos
sa nevedno ako a kam stratila i „uložila“,
jeho tvorba sa na koncertoch objavuje len
sporadicky. Viaceré skladby pritom neboli
dodnes vôbec uvedené, ani jedna z opier in-

scenovaná. Je potrebné ich nájs, urobi ich
„prepisy“, no domnievam sa, že najprv by mal
by prejavený záujem o ich uvedenie. Chcem
preto vyjadri vaku muzikológovi Štefanovi
urillovi, že je k dispozícii jeho publikácia
Jozef Grešák – Hadanie hudobného tvaru a
asu. Mali by sme si všetci uvedomi, že Jozef
Grešák je výnimonou osobnosou nielen v
hudobnej kultúre regiónu, ale má svoje miesto
aj v slovenskej hudbe. Plne sa stotožujem s
pozitívnym hodnotením jeho tvorivého odkazu v niektorých kritikách z jeho posledného
tvorivého obdobia aj s tvrdením, že je jedným
z najoriginálnejších slovenských skladateov
20. storoia.
B. R.: Odborná verejnos sa len vemi pomaly
oslobodzuje od zažitých klišé a posluchái si
môžu vybera iba z toho, o sa im predostrie.
Ale mám pocit, že dochádza k pomalému pokroku.

B. Režucha [foto: archív HC]

prof. Bystrík Režucha (1935) - estný
dirigent Slovenskej filharmónie, bol
dirigentom Symfonického orchestra
s. rozhlasu v Bratislave, dlhoroným
šéfdirigentom Štátnej filharmónie Košice, ktorú spoluzakladal, pôsobí ako
pedagóg na VŠMU. Významnou mierou sa zaslúžil o uvádzanie diel Jozefa
Grešáka.

Jozef Podprocký (1944) - študoval
kompozíciu na VŠMU u J. Cikkera a
A. Moyzesa. Od r. 1970 vyuuje kompozíciu a teoretické predmety na Konzervatóriu v Košiciach, kde vychoval
množstvo žiakov, bol tiež riaditeom
Štátnej filharmónie Košice. Patrí medzi
významné skladateské osobnosti svojej
generácie.
J. Podprocký [foto:archív HC]
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o poúva...

Daniel Hevier
básnik
oúvam každý de, dalo
by sa poveda, že každý jeden
okamih môjho života je naplnený poúvaním. Ako spisovate poúvam aj zvuky, udské
hovory, kadenciu viet, obrazotvornos, ktorá sa odieva
do prímerov a asociácií...
Možno preto, že slovo je také
tiché, bezhluné a neviditené,
potrebujem ako protiváhu nieo hmotné, o má svoju frekvenciu a tón, o zaznie a zvuí.
Samozrejme, najviac a najinšpiratívnejšieho toho nachádzam v hudbe, aj ke znaná
as hudby, ktorú poúvam, si
už vyžaduje inú definíciu. Pretože moje priehradky bývajú
oznaené ako experimental,
weirdo, obscuro, outsider,
avantgarde,
underground,
innovative, alternative, intuitive, other... Dokonca by som
mohol poveda, že absolvova
nejaký ubozvuný klavírny koncert v akomsi moll od
populárneho romantického
skladatea pre ma znamená
väšiu posluchásku námahu,
ako vypou si kompozíciu
neubozvuných strojových
zvukov. Zaal som si, zatia
sám pre seba, vytvára stále
sa rozširujúcu databázu skladateov, ktorých syn a otec
Slabí oznaili za „inú hudbu“.
Do dnešného da mám v nej
25 930 položiek, iže mien
skladateov alebo hudobných ansámblov, ktoré vytvárajú inú hudbu, akú
si vyžaduje väšinové posluchástvo.
Prirodzene, nie všetko z toho som poul
na vlastné uši. Mnoho opusov je nedostupných. A po niektorých skladateoch
ostal len ich udesný život a legenda...
Poves je dokonca niekedy zaujímavejšia ako samotné dielo. Ale svojím
spôsobom je aj ona súasou diela, vytvára jeho metafyzické vnútro, tak ako
rukavica je rovnocenne tvorená svojou
vonkajšou i vnútornou plochou. Možno
ste zbadali, že sa zdráham uvádza konkrétne mená, názvy, skladby... Je ažké
pre ma rozpráva o hudbe, ktorá je
taká neviditená a pracujúca na hranici
venosti a efemérnosti. Som skeptický

[foto: archív D. Heviera]

voi informácii, že napríklad súbor Zzznrrr vytvára zaujímavý
prejav. Alebo že som mal zážitok z objavu „speváka“ Jandeka,
ktorý sa pohybuje na hraniciach intuitívneho a outsiderského
priestoru. Celé desiatky cédeiek si nahral doma a pohdajúc
celým know-how hudobného priemyslu (pretože dnes už aj underground má svoju obchodnú stránku), posielal prípadným
záujemcom na podomácky napálených nosioch svoju hudbu
do celého sveta. Jeho tvorbu by som nazval hudobným grafomanstvom, pretože navšil stovky piesní, asto sa monotónne
opakujúcich i prechádzajúcich jedna do druhej.
Iným príkladom takejto hudby je performerka a zvuková
umelkya Pamela Z. Pracuje so zvukmi, ktoré niekedy konvenne nazývame hudbou i spevom rovnako s posvätným
zanietením, ako istým pohdaním, aké pozorujeme u remeselníka rutinne ovládajúceho svoj nástroj. Vôbec množstvo zvukových fragmentov, ktoré dennodenne poúvam vytvárajú
udia, ktorí sami seba nenazývajú skladatemi, interpretmi i
hudobníkmi. Napriek vytváraniu termínov performer – pred-

vádza cítime, že sú to len pomocné pojmy, ktorých obsah
je ambivalentný a elastický.
Dôležitými sa pre ma stali
osobnosti, ktoré nepociovali potrebu zaškatukovania,
uväznenia do jedného štýlu
i smeru. Oní hudobní chameleóni, o ktorých experti s
dešpektom tvrdili, že sú nevyhranení, amorfní, že nemajú
vlastnú tvár, svoj štýl. Ako u
prvého som to zbadal – ešte
hlboko v dospievaní – u Stravinského, ktorého extenzívny
rukopis ma vtedy fascinoval.
Nevnímal som jeho prechody
a jednotlivé vrstvy, bral som
celé jeho dielo vrátane života, starnutia jeho tváre ako
jednoliate a celistvé Dielo.
Neskôr som objavil Scelsiho,
ale aj Moondoga, Schlippenbacha, ale aj Jada Faira, Franka Zappu, Satieho... Naozaj
tu nejde o mená. Meno sa v
dnešnej situácii stáva aj tak
iba osobným logom a v prípade autorov ochrannou znakou. Odkedy som poul tony
prázdnej hudby, nad ktorou
bolo podpísané nejaké zvuné
logo, verím najmä v osobný,
jedinený a okamžikový zážitok. Ten mi poskytuje známe
meno rovnako ako pouliný
muzikant, diea vyšinuté zo
systému hudobného vzdelávania i outsider, ktorý má
psychické problémy... Parafrázujúc
výrok Jozefa Hanáka – odáka, ktorý
sa objavoval na zadných stranách obalov niektorých platní bývalého obdobia ako Jozef Hanák – harmonika, som
presvedený, že „hudby sú len jedny“.
Každý de mi poskytuje množstvo dôkazov na overenie tejto gnómy.
Daniel Hevier (1955) je básnikom,
prozaikom, textárom, dramatikom,
scenáristom, autorom literatúry
pre deti a mládež. Pôsobil ako šéfredaktor vydavatestva Mladé letá,
od roku 1991 vedie vlastné vydavatestvo HEVI, v ktorom vydal viac
ako 100 titulov.
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Biele miesta...

V trinástej komnate Júliusa Móžiho
Terézia URSÍNYOVÁ

Vea slovenských hudobníkov aká na otvorenie „trinástej komnaty“, v ktorej sú ukryté ich polozabudnuté
životné príbehy, dopajúce kapitoly slovenskej hudby
a jej osobností. Dnes otvárame trinástu komnatu huslistu, dirigenta a skladatea Júliusa Móžiho. Je na to
dvojnásobná príležitos: nedožitá storonica a štyridsa
rokov od jeho smrti.

Bratia-hudobníci
Viac mi o bratoch Móžiovcoch, zvláš o tom
najstaršom z nich, Júliusovi (1908–1968), povedala jeho dcéra, muzikologika a dlhoroná
dramaturgika Slovenskej televízie Gabriela
Vyskoilová. Po otcovi opatruje skromný, no
vzácny archív fotografií a dokumentov. Osobné
spomienky a vzácne pamiatky (index z návštev
konzervatória, maturitné vysvedenie, korešpondencia, vzácne rodinné a iné snímky,
súpis skladieb...) sme doplnili informáciami z
encyklopedických hesiel a pamätníc súborov, v ktorých Július
Móži poas života pôsobil, prípadne nahrávkami jeho populárnych skladieb z Antológie slovenskej populárnej hudby Pavla
Zelenaya. A tak sú nasledujúce riadky pestrou mozaikou osobného spomínania a dostupných faktov.
O najmladšom z trojice súrodencov Móžiovcov – huslistovi Aladárovi (1923–1983), dlhoronom koncertnom
majstrovi Symfonického orchestra Slovenského (predtým
eskoslovenského) rozhlasu v Bratislave, vynikajúcom sólistovi, ale tiež zakladateovi a primáriovi legendárneho
Slovenského kvarteta (1923–1983) vea prezradila r. 2003 na
stránkach Hudobného života jeho manželka Danica Móžiová,
ktorá žije v Bratislave. Menej vieme o strednom z troch bratov
– Štefanovi (1913–1980), ktorý emigroval zo svojho vtedajšieho pôsobiska v Mariánskych Lázach. Podarilo sa mu odís
z eskoslovenska hne po skonení 2. svetovej vojny, s americkými vojakmi... V USA sa postupne uplatnil ako vynikajúci
koncertný umelec a klavírny pedagóg. Tu spolupracoval aj s
„pofebruárovým“ emigrantom, slovenským tenoristom, sólistom New York City Opera, Rudolfom Petrákom. S ním nahral v
USA na platu i slovenské udové piesne.
Po Štefanovej smrti o om napísali v nekrológu novín
amerických Slovákov, vychádzajúcich v Clevelande, ako
„...o odchovancovi Hudobnej a dramatickej akadémie v triede prof. F. Kafendu a Pražskej majstrovskej školy u prof. K.
Hoffmeistra, ktorú absolvoval s vynikajúcim prospechom.
Bol najväším interpretom Lisztových skladieb a pianistom svetového formátu...“ Štefan sa s bratmi Aladárom a
Júliusom stretol až tesne pred ich smrou: s Júliusom r. 1967,
ke bol na zájazde so SUK-om v USA a s Aladárom r. 1982,
poas dlhšieho pedagogického a umeleckého pôsobenia nášho
známeho primária SOSR-u a vysokoškolského pedagóga v USA
a v Japonsku.
Aladár a Július, medzi ktorými bol ve ký vekový rozdiel,
zomreli ako šesdesiatroní. Bolo to predasné – pre rodinu i
pre slovenskú hudbu. Zastavíme sa pri najstaršom z bratov –
Júliusovi Móžim (27. 3. 1908 Berlín – 28. 1. 1968 Bratislava).

Genéza

Július Móži [zdroj: archív G. Vyškoilovej]
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Rodina Móžiovcov v mnohom odzrkaduje prelomové obdobie
rakúsko-uhorskej monarchie tesne pred a po r. 1918. Otec bratov Móžiovcov – Štefan Mózsi (neskôr Móži) – sa narodil v bývalom Eberhardte, dnešnom Malinove. Hoci si Móžiovci – ako
mnohí iní – v rokoch pred prvou SR písali priezvisko pomaarene, vždy sa hlásili k slovenskej národnosti. Otec Štefan
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hraniného rakúskeho Wohlstahlu. V Nových Zámkoch sa
Móži bol najstarší zo siedmich detí hudobníka-cimbalistu. Ako
im narodila stredná dcéra Gabriela. (Móžiovci mali tri dcéry:
malý chlapec sa zaal ui na heligóne, neskôr i na cimbale. Po
najstaršia Valéria skonila klavír na Konzervatóriu a neskôr
návrate z vojeniny (kde hral vo vojenskej kapele) založil vlastemigrovala do Kanady, Gabriela v r. 1961 promovala v odbore
ný súbor. S ním – ako to už v muzikantských rodinách bý vahudobná veda na FFUK v Bratislave a najmladšia Irena získalo – pôsobil v rôznych mestách Nemecka a Rakúsko-Uhorska
la diplom na Slovenskej vysokej škole technickej ako inžinier(Hamburg, Viede, Berlín, Praha). V Berlíne sa manželom
ka.) Po zabratí územia južného Slovenska (aj Nových Zámkov)
Móžiovcom (manželka Jozefína) narodil najstarší syn Július, v
Maarskom, odišli Móžiovci r. 1938 do Bratislavy.
Prahe stredný syn Štefan a v Bratislave, kde sa Móžiovci preV rokoch 1938–1945 bol Július Móži lenom Symfonického
sahovali po 1. svetovej vojne, pribudol syn Aladár. V Bratislave
orchestra Slovenského rozhlasu. Po vojne však pôsobil vo viabý vali roky na Prepoštskej ulici . 10, v budove, kde dnes sídli
cerých hudobných skupinách. Táto etapa jeho innosti prišpanielska ambasáda.
niesla pre históriu slovenskej populárnej piesne mnohé šlágre.
Móžiovci hovorili plynule tromi jazykmi: po maarsky, neNiektoré boli pôvodné, iné zaranžoval. ( Viac o tom píše Pavol
mecky a po slovensky. Július sa ako študent Hudobnej a draZelenay v booklete svojho 4. CD z cyklu Antológia slovenskej
matickej akadémie nauil plynule i po švédsky (cez prázdniny
populárnej hudby). Niektoré Móžiho evergreeny – Tatranský
chodil hráva s kapelou aj do Švédska). Svedí o tom podnes
expres, alebo Ty sa mi úbiš, Nálada, to nie je náhoda (všetko
zachovaný list, ktorý napísal vo švédine. Všetci bratia boli
svižné foxy a foxtromuzikantsky nadaní, a
ty) – nahral s ve kým
tak základy hudobného
úspechom František
vzdelania dostali najprv
Krištof
Veselý.
u starého otca a otca.
Tatranský expres sa
Potom sa vzdelávali
opä dostal do poalej: Július v rokoch
vedomia
zásluhou
1926–1930 študoval na
orchestra
Juraja
Hudobnej a dramatickej
Bartoša
Bratislava
akadémii v Bratislave u
Hot
Serenaders,
Gustava Náhlovského,
ktorý ho zaradil do
odchovanca Ševíkovej
svojho
programu.
husovej školy. Július aj
Niektoré tangá (o. i.
Aladár neskôr pokraoTak nekonene krásvali v štúdiách: Aladár v
na, Dedinka v údolí od
Salzburgu a vo Viedni,
G. Dusíka) dostali od
Július dva roky na
Júliusa Móžiho klaHudobnej akadémii v
sické aranžmány...
Budapešti u J. Hubaya.
V dnešnej Moyzesovej
sieni, vtedy Vládnej
Spravodlivý mebudove na Vajanského
dzi národmi
nábreží v Bratislave,
V dokumentoch, ktoabsolvoval Július Móži
ré opatruje dcéra
23. mája 1930 nároGabriela, je aj meným Husovým koncerdaila a estný diptom fis mol op. 23 od
lom
„Spravodlivý
Heinricha
Wilhelma
medzi národmi“ z
Ernsta. V tej istej buYad Vashem, paArtistic Band Júliusa Móžiho – kapela zo študentských ias. [zdroj: archív G. Vyskoilovej]
dove sa neskôr so 60mätníka holocaustu
roným
huslistom,
v Jeruzaleme. Toto
šéfdirigentom SUK-u
významné poakova1. februára 1968 hudobná verejnos lúila... Július Móži je ponie za záchranu Židov poas druhej svetovej vojny, odovzdal
chovaný na Martinskom cintoríne v Bratislave.
Gabriele Vyskoilovej a jej sestre Irene na Bratislavskom hrade
v máji 1999 vevyslanec Štátu Izrael vo Viedni Nathan Meron.
Július Móži zachránil poas Slovenského štátu mladú
Život v hudbe
Židovku, uite ku hudby Lili Šándorfyovú, s ktorou sa zoznáDojemné je listova v indexe (útlej iernej písanke) z Hudobnej
mil na konzervatóriu. Vybavil jej doklady a rok ju ukrý val vo
a dramatickej akadémie, kde profesor Náhlovský vpisoval
svojej rodine, aby nemusela odís do koncentráku. Návštevám
Júliusovi úlohy: etudy od „klasického“ Ševíka, cez rôzne predMóžiovcov ju predstavoval raz ako vychovávate ku, inokedy
nesové skladby až po struné poznámky k výkonu žiaka.
ako tetu jeho detí, prípadne ako ich staršiu sestru. Bola mlaO vrúcnom vzahu medzi prof. G. Náhlovským a jeho žiadá, útla – a tak tomu návštevy uverili. Manžel pani Lili cez
kom svedia riadky z poakovania Náhlovského za gratuláciu
vojnu zahynul v koncentráku. Po istom ase sa znova vydala
J. Móžiho k pädesiatke (z 29. 10. 1935): „Vždy Vás budu vzpo– opä za židovského (bý valého) väza z koncentraného tábomínat jen v dobrém, neb dobrého žáka, oddaného a šlechetného
ra. Keže nemohli ma deti, pani Lili navrhla, i by si niektoré
nosím vždy v srdci a s láskou na neho vzpomenu. Píjmete v upoz Móžiovských detí, ktoré si vemi obúbila, nemohla osvoji.
mínku moji fotoku, nech Vám vždy pipomene ten nejužší páMóžiovci s tým však nikdy nesúhlasili. Zato dlhé roky udržiatelský vztah k Vám.... Váš upímný uitel prof. G. Náhlovský.“
vali vemi vrúcne kontakty s touto vzácnou ženou, ktorá žila v
Tridsiate roky boli pre Júliusa Móžiho pestrejšie (a ažšie),
Kežmarku a každorone pozý vala rodinu do Vysokých Tatier na
než oakával. Po štúdiu v Budapešti asto hrával – podobne
lyžovaku. Neskôr, ako vdova, bý vala v Košiciach, kde zomrela
ako za študentských ias – v tanených kapelách. R. 1933 sa
r. 1994. Zo Slovenska napísala do Izraela návrh na udelenie vyusadil v Nových Zámkoch, kde bol uiteom na vlastnej súkznamenania Júliusovi Možimu – za záchranu svojho života...
romnej hudobnej škole. Za manželku si vzal rodáku z po41
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Filharmónia, SUK, PKO...

hudbou, ale aj prvé bratislavské plesy („medický“, „filozofický“...). Po dvoch rokoch sa však Július Móži vrátil na šéfdiriKe 27. októbra 1949 Laco Novomeský predstavoval kultúrnej
gentskú stoliku orchestra SUK-u, s ktorým absolvoval nieverejnosti štátny symfonický orchester Slovenská filharmólen desiatky vystúpení, ale aj prvé ve ké americké turné telesa.
nia, jedným zo zakladajúcich lenov tohto dnes už 60-roného
Najmä poas pôsobenia v SUK-u sa v byte Móžiovcov vyprofesionálneho hudobného telesa bol aj huslista Július Móži.
striedala celá galéria umelcov. Choreografi Juraj Kubánka,
(S prvým dirigentom SF Václavom Talichom a koncertným
majstrom SF Tiborom Gašparkom je odfotený v parku v
Trenianskych Tepliciach, kde orchester SF pravidelne
úinkoval na Hudobných letách.)
Na zaiatku 50. rokov sa ale zaala rozvíja alšia kapitola života všestranného hudobníka, v ktorej zohrala
hlavnú úlohu slovenská udová piese. Od r. 1951 bol
tri roky dirigentom udového súboru Cimbal, s ktorým
asto vystupovala aj legendárna speváka východoslovenských piesní Janka Guzová, operní sólisti Margita
esányiová, František Zvarík, Bohuš Hanák a alší.
Cimbal sa zaiatkom 50. rokov stal základom nového
orchestra, hrávajúceho sprievod k taneným a speváckym íslam nového profesionálneho udovo-umeleckého súboru – Slovenského udového umeleckého kolektívu. V orchestri SUK-u bol Július Móži šéfdirigentom
od r. 1953 až do predasnej smrti v r. 1968. Pre tento
orchester zložil o. i. fantáziu pre husle so sprievodom
orchestra Švihrovská i Vrchársky tanec, v ktorých dominoval vynikajúci Rinaldo Oláh.
Július Móži vystupoval s orchestrom SUK-u po vekých amfiteátroch a zažil najslávnejšie obdobie súboru.
V SUK-u pôsobil nepretržite až na menšiu dvojronú
prestávku, ke bol prizvaný, aby „rozhýbal“ hudobné
dianie aj v novovybudovanom bratislavskom Parku
S Václavom Talichom poas festivalu Hudobné leto Trenianske Teplice, august 1950
kultúry a oddychu. Aj vaka svojej všestrannosti (diri[zdroj: archív G. Vyškoilovej]
goval, komponoval, aranžoval, hral na husliach, klavíri

Zaiatkom 50. rokov sa zaala rozvíja alšia kapitola života všestranného hudobníka...
Július Móži viedol orchester SUK-u poas jeho najslávnejšieho obdobia.
Martin apák, Betka Kubánková, Štefan Nosá....
Debatovalo sa niekedy i do rána o nápadoch a choreografii tanca, o zborových skladbách, ale i úpravách
desiatok udových piesní i o veciach spoloenských,
ktoré všestranného Júliusa Móžiho zaujímali rovnako
ako hudba.

Skladate
Poet Móžiho skladieb (iba pre SUK) prekrauje íslo 80 (Pamätnica „SUK 1949–2004“ ), a to nerátame
tanené piesne a tvorbu iných hudobných žánrov, ktorá
aká na zmapovanie. Pre orchester a zbor SUK-u písal skladby inšpirované slovenským folklórom – piesne,
úpravy pre spev a tanec, resp. skladby v udovom štýle. K
najznámejším patria: Priadky, Tanec valachov, Liptovský
tanec, Terchovský tanec, Východoslovenské piesne, ardáš
pre klarinet a klavír, úbostné piesne z Oravy, Záhorácka
veselica, Povej vetrík, povej (v nezabudnutenom podaní
Betky Kubánkovej), Do dvoreka, do dvora, Cigánske melódie, Kapura, Kapura, Nôty z lazov, Rovanské piesne,
Variácie na udovú piese pre cimbal, Tri šarišské piesne,
Goralski pastieri, Myjavské ardáše, Zemplínska suita,
alebo už spomínaná fantázia Švihrovská a Vrchársky taJ. Móži (štvrtý zava) pred niekdajším sídlom SUK-u v Rusovciach s kolegami a s T. Andrašovanom
nec...
ale aj mnohé iné, vaka zvukovej technike zacho(druhý zava) a Š. Jurovským (tretí zava) [zdroj: archív G. Vyškoilovej]
vané v archíve Slovenského rozhlasu. Mapujú slovenské
regióny s takou autorskou empatiou, akoby ich upraa saxofóne...) mohol založi a vies (1957–1959) legendárny
vovate a skladate nosil v srdci od narodenia. A pritom to bol
Tanený orchester PKO. Práve v tých asoch sa v PKO stali
Slovák narodený v Berlíne! Július Móži – dušou, cítením, celou
populárnymi nedené popoludnia „pri aji“ s dobrou tanenou
podstatou príslušník muzikantského rodu...
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Matúš Jakabic – uboš Šrámek:
ek:

Zákon
pre jazz...

Matúš Jakabic [foto: J. Šimková]

Erik ROTHENSTEIN

Na malej, avšak stále aktívnejšej domácej jazzovej scéne sa v posledných rokoch pohli ady. Výrazným poinom bol
vznik CZ / SK Big Bandu Matúša Jakabica obsadený mladšou a strednou generáciou domácich hudobníkov. Jedným
z nich je aj klavirista uboš Šrámek, okrem iného kapelník vlastného kvinteta Five Reasons, ktorého lenom je zase
Matúš Jakabic. Obaja umelci sa výrazne angažujú pri „stmeovaní“ domácej jazzovej komunity a presadzovaní jej
záujmov. Krst debutovej koncertnej nahrávky Matúš
Matúš Jakabic
Jakabic CZ
CZ // SK
SK Big
Big Band
Bandfeaturing
featuringHarry
HarrySokal
Sokal(ORF
(ORF2007)
2007)
bol príležitosou pre spoloný rozhovor.
Matúš...
Prvé skúsenosti s bigbandom si zrejme získal ako len Taneného orchestra eskoslovenského rozhlasu...
MJ: Ešte predtým som hral v televíznom orchestri a keže som mal prax v hre z listu,
chodieval som do TOR-u na záskok. Istý
as som tam hrával stabilne, zväša populárnu hudbu, obas aj „pofidérne“ záležitosti. Pre ma to však bolo zaujímavé kvôli
každodennému nahrávaniu a hre z listu.
Získaval som tam istú rutinu.
V roku 1994 si odišiel študova na Berklee
College of Music do Bostonu. Nebol v tom ase
doma aranžér, u ktorého by si mohol študova?
MJ: „Berklee“ bola mojím dávnym snom.
Predtým to však takmer nebolo možné, až
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po revolúcii sa otvorili príležitosti. Mal som
stále pocit, že ak chce lovek pi istú vodu,
musí ís k prameu. Ten prame bol jednoducho tam. V eskoslovensku bola možnos študova skôr v echách, napríklad u
Karla Ržiku, ktorý komponuje dodnes.
Na Berklee študovali z vtedajších aranžérov Milan Svoboda, alebo Emil Viklický –
ten sa však viac venoval filmovej hudbe.
Na škole si bol pomerne krátko...
MJ: ...necelé dva roky, ktoré som však strávil vemi intenzívne. Na veci mimo štúdia
mi neostávalo vea asu. Našastie, umožnili mi absolvova štúdium v skrátenom
režime.
Jedného zo svojich pedagógov – Grega
Hopkinsa, si následne pozval na nahrávanie a
koncertovanie svojho tenteta...

MJ: Greg bol pre ma vemi inšpiratívnou
osobnosou a dodnes ho považujem za jedného z najvýraznejších jazzových skladateov a aranžérov. Okrem toho je skvelým
hráom na trúbke. Mojou ideou bolo nahra
niekoko jeho a mojich skladieb, zväša rozsiahlejšieho a prekomponovaného charakteru. Podobná hudba bola u nás v tej dobe
„poom neoraným“. Z nahrávania CD vznikol filmový dokument, za ktorý získal režisér Peter Dimitrov cenu Igric.
Vráme sa ešte do obdobia pred Berklee –
o ti dalo štúdium kompozície na bratislavskom
konzervatóriu?
MJ: Musím prizna, že som to trochu odflákol, o je škoda, pretože som mal dobrých
pedagógov. Vtedy som už fungoval profesionálne a voného asu nebolo vea. Keže
som sa zaoberal najmä jazzovou hudbou,
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klasickej kompozícii som sa žia venoval
menej. Vstrebal som však kontrapunkt,
konkrétne Bachovu hudbu. To bolo asi jediné, kam som išiel do hbky. Dôvod bol na
druhej strane prostý – k maturite ako aj k
absolutóriu bolo potrebné napísa fúgu.

uboš...
Na konzervatóriu si študoval o dekádu neskôr ako Matúš – preo si zvolil toto smerovanie?
Š: Ešte v ranom veku som na sebe badal
potrebu po akomsi „estetine“, umeleckej
kráse. Estetika je samozrejme podmienená
individuálnym pohadom - v mojom prípade
som sa pri hudbe, alebo výtvarnom umení
zameriaval na kompaktnos, precíznos
v rámci spracovania a hbku výpovede.
Napríklad pri kreslení ma priahovalo to,
o bolo pekne a remeselne dobre urobené.
Ke som sa neskôr zaal venova hudbe,
pocioval som spojitos s filozofiou, estetikou, históriou a alšími dôležitými faktormi. V hudbe je z informaného hadiska
obsiahnuté takmer všetko. Samozrejme je
tam množstvo žánrov, ku ktorým lovek
inklinuje ovplyvnený sociálnym prostredím
– na základnej škole bolo módnym delenie
na „depešákov“ a „metalistov“. Ja som však
poúval funky, klasickú hudbu a kvalita
štýlov, ktoré som mal rád, sa mi potvrdila
až príchodom na konzervatórium.
Ako si sa dostal k jazzu?
Š: V prvých roníkoch na konzervatóriu
som strávil množstvo asu doma u Igora
Dibáka, kde sme sa rozprávali o hudbe, poúvali Oscara Petersona, Billa Evansa, ale
aj Brahmsa, Šostakovia, Schnittkeho...
Porovnávanie a rozoberanie týchto nahrávok ma nesmierne obohatilo. Najviac asu
som samozrejme venoval klasickej hudbe,
avšak zaujímali ma aj iné žánre. Už vtedy
som si myslel, že jediným ekvivalentným
žánrom klasickej hudby je jazz. Po maturite
som zaal premýša, i má zmysel zaradi
sa k interpretom vážnej hudby, alebo sa
venova jazzu. Jazz je z uritého pohadu
aknejší, flexibilnejší a v konenom dôsledku reálnejší. lovek je potom v samotnej
hudbe omnoho kreatívnejším, narába so
samotnými tónmi a nielen s „nadstavbou“.
Interpret klasickej hudby je vo väšine prípadov viazaný požiadavkou autora a „jeho
vecou“ je remeselné, agogické i dynamické
stvárnenie. Samozrejme, poznáme géniov
pretvárajúcich materiál dokonalým spôsobom, ako bol napríklad Horowitz. Ani tí
však nikdy nenarábali s hudobným materiálom takým spôsobom ako Hancock, Jarrett,
Evans...
Ktorí hudobníci a najviac ovplyvnili?
Š: Spoiatku ma priahovali „produkty“
z dielne ECM, sná aj preto že v nich cíti znaný vplyv klasickej hudby – Kenny

Wheeler, John Taylor, Peter Erskine, John
Abecrombie... Jazzu som sa zaal viac
venova po workshope v Nemecku, kde
zhodou okolností uil Taylor. Vtedy som
doslovne „vhupol“ do sveta, ktorého estetika mi neuveritene lahodila. Iné štýly som
zaal podrobnejšie študova až neskôr v
Grazi. Mám rád všetkých významných klaviristov, no najbližším mi je súasný jazz
od 60. rokov – staré nahrávky spolonosti
Blue Note, kvintetá Milesa Davisa, Herbie
Hancock, McCoy Tyner, Wynton Kelly, Bill
Evans, Thelonious Monk, ale aj Art Tatum,
Bud Powell... Z mladších klaviristov Kenny
Kirkland, Benny Green, Joey Calderazzo,
Brad Mehldau...
Navštevoval si na konzervatóriu hodiny,
ktoré viedol Matúš?
Š: Ke som bol vo štvrtom roníku, Matúš
sa vrátil z Ameriky a zaal vies konzervatoriálny big band. Vemi sa mi do toho
nechcelo, avšak uvedomoval som si, že to
množstvo informácií potrebujem nejakým
spôsobom vstreba. Školský big band bol
miestom stretnutí študentov, ktorí mali
radi jazz. Zoznámil som sa tam s Milom
Suchomelom, ktorý ma pozval do svojej
kapely Ellie Quintet. Vtedy som sa zaal
naplno venova jazzu, transkribova nahrávky, cvii frázovanie. V piatom roníku som nastúpil k Matúšovi na ansámblovú
hru a harmóniu.

klaviristov a dvanás na moderných, každá
z nich v inej tónine a v každej vlenená problematika, ktorú daný umelec priniesol do
jazzu – Ellington sadzby, rytmus, zádrže,
Evans harmóniu... Jednoducho, komplexná
prehliadka jazzového klavíra... V reálnom
živote mi pomohli aj kamaráti, zväša z
krajín bývalej Juhoslávie, ale aj Rakúšania.
Škola mi umožnila spozna množstvo vynikajúcich hudobníkov a udia, ktorých
stretávam, ovplyvujú môj život. Chceli
sme spolu hráva aj po škole, hadali sme
priestory, možnosti...
Spolužiakov si pozval aj na nahrávanie albumu Correspondance, ktorý popri autorských
kompozíciách zaujme bohatým obsadením...
Š: V ase zakladania vlastnej formácie existovala na Slovensku dvojica kvartetových
ansámblov vedená saxofonistami – Milom
Suchomelom a Radom Tariškom. Preto
som pozval Matúša a Juraja Bartoša. Mám
rád kombináciu trúbky s gitarou, napríklad
na albume Kennyho Wheelera Widow in the
Window. Momentálne chystám alšiu platu opä s vlastnými kompozíciami, avšak
zaranžovanú iným spôsobom. Konceptom

Potom si odišiel študova na Jazzové oddelenie Hudobnej akadémie v Grazi – dalo ti to
nieo nové?
Š: Vea som sa nauil už u Matúša a v Ellie
Quintet, no urité zásadné veci mi povedal
až Harry Neuwirth na akadémii v Grazi.
Na tejto inštitúcii uia jazz tak ako treba
– od harmónie, cez nahrávky, frázovanie,
hru v bigbande, v komorných ansámbloch,
sprevádzanie vokalistov až po „reálny život“ hudobníka.
Nebol si študentom vysedávajúcim len
v škole, pretože si asto hrával v kluboch.
Nakoko sa odlišovalo to, o si sa nauil v škole, od hudobnej reality?
Š: Okrem dobrých profesorov sme mali
možnos navštevova workshopy s vynikajúcimi hudobníkmi, napríklad s hosujúcim profesorom, klaviristom Billom
Dobbinsom. Ten mi na hodinách ukazoval
rozliné prístupy k improvizácii v rámci
jednej témy, o mi vtedy pripadalo sofistikované. Môj profesor Harry Neuwirth mal
naopak informácie rozdelené na úseky a
dávkoval ich tak, aby som ich bol schopný
vstrebáva. Neskôr som sa dostal k videu,
kde Dobbins prekomponuje štandard na
etudu – z témy All Of Me urobí inverziu,
vezme len tému so sprievodom a rozloží
ju. Každú alšiu etudu štylisticky vzahuje
na iného pianistu – od Scotta Joplina až po
Keitha Jarretta. Dvanás etud „na starých“

uboš Šrámek [foto: archív]

bude kontrast dvoch rovín – prvú tvorí
moderné hardbopové sexteto, druhú obsadenie s vokalistom, flautami, perkusiami
a sláikmi. Bude sa strieda hlavné jedlo s
dezertom...
Ako hodnotíš svoj profesionálny rast za posledné roky od návratu z Grazu?
Š: Zažil som sná všetky možné situácie, aké si jazzový muzikant môže pria
– skúšanie s vlastnou kapelou, písanie i
aranžovanie, klubové hranie, ale aj koncerty na festivaloch doma a v zahranií,
firemné veierky... Som lektorom na roz45
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Ukážka kontrapunktickej práce Matúša Jakabica v parte dychových nástrojov skladby All The Things You Are (J. Kern / arr. M. Jakabic)

liných workshopoch v Prahe, Frýdlante,
v Bratislave. Pomaly sa mení aj situácia v
našom hlavnom meste – máme tu niekoko
klubov, pravidelné jamsessions v reštaurácii Hlava XXII, reprezentatívnu scénu v
divadle Aréna...

Orchestre a aranžovanie...
Matúš, z oho vychádzaš pri písaní alebo
aranžovaní pre orchester?
MJ: Na Berklee som mal šastie, že som navštevoval najlepšie predmety jazzovej kompozície a aranžovania. Na jednej strane mi
to pohltilo množstvo asu, ale dostal som sa
k vedomostiam, ktoré by som tu asi nikdy
nezískal. Zárove mi to pomohlo k utvoreniu si komplexného obrazu o jazzovej histórii, o tom, ako sa orchestrálne aranžovanie vyvíjalo. Okrem toho, že som sa vemi
vea nauil, jednotlivé vedomosti som si aj
zatriedil. Je dobré ma veký šatník s množstvom vecí, treba však ma v tom šatníku aj
poriadok. Ke idem na spoloenskú akciu,
musím vedie, po akom type obleenia siahnu, no o tom ako skombinova jednotlivé
veci, už rozhoduje vkus...
Kam teda siahajú základy tvojho hudobného „šatníka“?
MJ: Podstatnou pre ma bola nielen rozmanitos techník jednotlivých období, ale
aj spôsob, akým prebiehal samotný vývoj komponovania a aranžovania. Zaína
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to Donom Redmanom, ktorý rozpísal
Armstrongove sóla pre tri trúbky, neskôr
Fletcherom Hendersonom a alšími. O
tom, omu sa hudobník venuje do hbky,
rozhoduje jeho osobný vkus. Pre ma to bol
Duke Ellington, otec moderného jazzového orchestra. Thad Jones ma oslovil typickou hutnou nástrojovou sadzbou. Takýmto
spôsobom nikto nekombinoval jednotlivé
nástrojové skupiny. Tieto osobnosti boli
otvorené rôznym vplyvom, vnímali klasickú hudbu, z ktorej prevzali množstvo
techník. Urite sa možno ui napríklad od
Ravela, majstra inštrumentácie... Typický
zvuk Ellingtonovho orchestra bol iastone daný výraznou zvukovosou jednotlivých osobností, ale do znanej miery to
bolo vplyvom lídra. Je však otázkou, preo
jeho sólisti zneli práve takto. Poznáme totiž prípady, ke po osamostatnení stratili
„vlastnú tvár“ – napríklad Johny Hodges,
ktorý sa pokúšal o sólovú dráhu, ale nakoniec sa vrátil. Ellington využíval zvláštne
techniky a novátorský spôsob komponovania. Mnoho vecí z jeho skladieb nebolo zapísané v partitúrach a on sám svoje znalosti
nikomu neprezrádzal. Pokia niekomu dovolil nahliadnu do partitúry, zámerne vpisoval rozliné posuvky, aby to nesedelo so
skutonosou. Trubkár Herb Pomeroy mi
spomínal, že doho dlhé roky dobiedzal, až
nastala chvíka, ke sa s Ellingtonom ocitol sám pri klavíri v dobrej nálade. Herb mu
vtedy ukázal, na o sám prišiel a vyzvedal

ako alej. Elligton vstal od klavíra a odišiel
so slovami: „Ty to vieš lepšie ako ja“. Na tieto
veci bol vemi háklivý...
Zaoberá sa dnes niekto systematickým skúmaním Ellingtonových partitúr?
Š: Špecialistom je spomínaný Bill
Dobbins.
MJ: ...alebo Herb Pomeroy, u ktorého som
študoval kompozino-aranžérsky predmet,
zameraný práve na Ellingtonovu hudbu.
Tie skladby treba poúva donekonena,
pretože Ellington mnohokrát používal nie
celkom „poutené“ techniky – prepašoval
napríklad do sadzby uritej nástrojovej skupiny cudzí nástroj, hrajúci o dva dynamické
stupne tichšie. To dodávalo jeho hudbe istú
„špinu“. Podobné prípady však nájdeme aj
v klasickej hudbe – nedávno som študoval
Chaaturjanov Šabový tanec, kde sú použité podobné techniky. lovek vtedy pochopí
úbohos väšiny úprav tejto skladby, v ktorých je nepochopená jej podstata.
Špeci kom orchestra Counta Basieho bola
ri ová technika, Ellingtonovo aranžovanie pôsobilo v porovnaní s ou so stikovanejšie. Bada
na týchto postupoch vplyv európskej hudby?
MJ: Basie predstavuje osobitý štýl komponovania a aranžovania, ku ktorému môžeme priradi Billa Bayersa, Neila Heftiho, Sammyho
Nestica... Tí reprezentujú po kompozinej i
aranžérskej stránke pomerne jednoduchý, no
vemi silný kód. Orchester Counta Basieho
3-4 2008
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fungoval prvých desa rokov bez nôt, hudobníci hrali poda sluchu („ear players“), o
neskôr samozrejme nebolo možné. Basieho
štýl je stále vynikajúci, aj ke istým spôsobom uzavretý. Jeho nasledovníci obohatili spektrum napríklad o presahy klasickej
hudby. Európskym spôsobom zmýšania by
som to však nenazýval. Ellington ostal napriek intelektuálstvu a prešpekulovaní svojej hudby nesmierne zemitým. Jeho kapela
niekedy pôsobila ako zverinec s prízemným
charakterom, v om bola jej nesmierna sila.
Pri podrobnejšom pohade na zdanlivo jednoduchých jazzových umelcov nachádzame
kvantum vedomostí, rozhadenos, schopnos erpa z mnohých zdrojov. Znamená to
však zosta zárove pevne na „území jazzu“
pri preberaní prvkov z iných kultúr . Aj v klasickej hudbe využívajú skladatelia jazzové
prvky a výsledky sú asto zaujímavé. Pokia
sa však skladate udomácnený v klasickej
hudbe pokúša robi jazz, nedopadá to dobre,
pretože sa necíti prirodzene. To isté platí aj
naopak, v prípade jazzmanov.
Z alších aranžérskych osobností, ktoré
ma ovplyvnili, spomeniem Billa Holmana, nesmierne blízky mi je jeho spôsob práce s kontrapunktom. Mnoho po kompozinej stránke
zanechal Charles Mingus, aj ke nepracoval
s vekým jazzovým orchestrom v tradinom
zmysle slova.
Hra nedávno zosnulého Oscara Petersona
ostáva pre mnohých uebnicovým príkladom

Matúš Jakabic CZ / SK Big Band featuring
Harry Sokal (ORF 2007)
Matúš Jakabic – gitara, kompozícia,
aranžmány
Harry Sokal – tenorsaxofón, sopránsaxofón
trúbky / krídlovky: Václav Týfa, Juraj Bartoš,
Ondrej Juraši, František Tomšíek
trombóny: František Karnok, Svatopluk Košvanec, Pemysl Tomšíek, Michal Motý
(bass-tb)
saxofóny / klarinety: Radovan Tariška, Rostislav Fraš, Štpán Markovi, Miloslav Suchomel, Pavel Pivari (bar-sax)

tradinej klavírnej interpretácie. Akú úlohu
zohráva v jazze tradícia?
Š: Ke sa niekto rozhodne venova hudbe, nemôže zotrva na živoíšnej, pudovej
báze. Nemôžem doma vypitva morku a
vybra sa ako rovnocenný partner medzi
brušných chirurgov... Organizácia hudobného materiálu nie je len pudové neregulované „emono“, ale problematika, ktorej
sa treba venova. Žiaden seriózny záujemca o jazz nemôže obís obdobie Oscara
Petersona. Poas štúdia sa naho nabauje
kvantum informácií: kontrapunkt, harmónia, melódia, rytmus, štýly, nástroje, predstavitelia... A Peterson je dôležitou súasou tejto mozaiky.
MJ: Ak chceme spolu komunikova, musíme sa naui jazyk, ktorým sa jazz vyjadruje. Tak, ako musí napríklad moderátor
ovláda spisovnú sloveninu, aj hudobník
musí komunikova „spisovným“ jazzovým
jazykom vytvoreným poas uritej doby
a vychádzajúcim z tradície. Tradícia nám
umožuje pochopi, ako hudba vznikala,
z oho vychádza, ako sa postupne obohacovala. V porovnaní s klasickou hudbou
je síce jazzová história kratšia, ale o to
dynamickejšia. Otázkou je, i pred tradíciou lovek kapituluje, alebo sa s ou snaží
vyrovna. Snaha pochopi veci vychádza
predovšetkým z osobného záujmu. Ak sa
chystám spracova nejakú tému, môžem si
o nej naštudova všetko dostupné, pozrie
sa na u z rôznych pohadov, alebo si po-

veda, že ma história nezaujíma. Ten druhý
prístup je vemi podérny, aj ke, žia, asto
využívaný.

Luboš Šrámek – klavír, Tomáš Baroš – kontrabas,
Marian Ševík – bicie
Nahrané: 11/2006 RadioKulturhaus, Viede

novaných „free“ búrok cez zaujímavé rozklady
hlasov dychových nástrojov, no predovšetkým
masívny „ah“, aký dokáže poskytnú len big
band. Racionalista Jakabic sa snúbi s popovým melodikom, akého sme poznali v skupine
Stoptime. Nachádzame tu aj priamoiare témy
(svieža bossa nova 269 Sumner St.), ktoré sú
protipólom závažnejších a sostikovanejších
skladieb. Dvojica priam notoricky otrepaných
štandardov – What A Wonderful World / Someday My Prince Will Come – bola zrejme
Jakabicovou úmyselnou vobou na ktorej si
vyskúšal svoj aranžérsky dôvtip. Vyšlo mu to,
„pre áknuté“ skladby znejú neošúchane a moderne. Dominantným je samozrejme Sokalov
tenorsaxofón a sopránsaxofón. Frázy špikového európskeho hráa sú artikulované mimoriadne precízne, zárove si však zachovávajú
nedbalú ležérnos - totálny protipól snaživosti.
Výraznými sólistickými osobnosami sú klavirista Luboš Šrámek a trombónista Svatopluk
Košvanec. O sóla tu však nejde, v hudbe CZ
/ SK Big Bandu cíti uvonenos rozprestretú
ako dáždnik nad notami v partitúrach. To však
už nie je len záležitos skladieb a aranžmánov
(aj ke im, samozrejme, patrí všetka es), ale
Jakabicovej ažko denovatenej kapelníckej
mágie.
Marian JASLOVSKÝ

Vies vlastný big band je pre jazzového hudobníka istým spôsobom absolutórium. Sú na to potrebné húževnatos a nasadenie, neporovnatené
s vedením menších formácií. Matúš Jakabic sa
väšinu svojej kariéry proloval aj ako aranžér a
dirigent vekých formácií a v tejto „disciplíne“ sa
zdokonaoval na Berklee College of Music. V roku
2004 premiéroval svoj CZ / SK Big Band, ktorým
vrcholili jeho dovtedajšie kompoziné, aranžérske
a dirigentské aktivity. alším mínikom je album
tejto formácie, zloženej zo špikových hráov bývalej federácie. Je paradoxné a svojim spôsobom
príznané, že za jeho vznik „môžu“ Rakúšania.
Vzhadom na skutonos, že hosom orchestra bol
prominentný rakúsky saxofonista Harry Sokal,
koncertná nahrávka vznikla v produkcii rádia ORF
vo Viedni. V tom istom ase sme mohli orchester
pou v bratislavskom Divadle Aréna.
Jakabic je autorom impozantného repertoáru. Na album sa dostalo jeho sedem pôvodných
skladieb a dvojica štandardov. Skladate / aranžér
nie je avantgardistom ani konceptualistom. V jeho
tvorbe je popri orientácii cíti úctu k tradíciám.
Niektoré kompozície sú lenité, viacasové, dôkladne využívajú orchestrálny aparát – od expo-

Domáca scéna...
Matúš, s Orchestrom Gustava Broma si nahral albumy, na ktorých hosujú aj speváci pop
music. o si myslíš o podobných „fúziách“?
MJ: Umelecký zmysel to nemá, možno komerný, pokia sa vôbec dá o nieom takom
hovori na našom malom trhu.
Š: Naše populárne speváky nedokážu v
jazze – a obávam sa, že ani v pop music –
štýlovo pracova s hudobným tokom. Za tie
roky sa „nestihli“ dovzdeláva. Netvrdím,
že majú disponova frázovaním Elly
Fitzgeraldovej, no minimálne by mali rešpektova korektnú intonáciu, rytmizáciu,
výrazovú plasticitu... Nehovoriac o problémoch s anglitinou, oho dôkazom je legendárne „van tju tri for“ z Bromovho albumu
Legenda...
Obaja ste však spolupracovali s Robom
Opatovským na jeho albume Swing & Latin.
Opatovský je v podstate tiež popovým spevákom...
MJ: S albumom som spokojný najmä po
hudobnej stránke, pretože kapela hrala
vemi dobre, nielen rytmika a dychári, ale
aj sláikári. Ke uvážim, že Robo netušil
do oho ide, tak svoju úlohu zvládol vemi
dobre. Urobil som výber z množstva po-
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Matúš Jakabic vo svojej pracovni [foto: J. Šimková]

núknutých skladieb a niektoré prerobil na
nepoznanie. Musím oceni Robovu dôveru a
odvahu, pretože bol postavený pred hotovú
vec. Nebol v ahkej pozícii – piesne, ktoré
mal „v krvi“, mu odrazu zneli úplne inak, s
novou harmóniou, iným rytmom. Nie je to
ahké, pretože to vyžaduje otvorenos, muzikalitu, schopnos prispôsobi sa a nestrati
pritom vlastnú tvár. Množstvo iných vokalistov by s tým malo problém. Keby som zostavoval aranžérsku príruku, použil by som
toto CD, doplnené o originálne verzie...
Š: Hudba na albume je vynikajúca, aj ke
pri Robovom scate a frázovaní cíti decit.
Nehovoriac o hosujúcich spevákoch, ktorých prizval... Na druhej strane treba poveda, že sa vea nauil a je jedným z mála tých,
o napredujú.
Nepoúvajú udia radšej originály?
MJ: Týmto sa nezaoberám, aj ke vo svete je to bežné. Napríklad Herbie Hancock
prepracoval skladby populárnych skupín a
interpretov na albume The New Standard.
Dalo by sa poveda, že väšina udí bude
poúva originály, je tu však aj menšina,
ktorá si vypouje radšej toto. Dúfam, že je
to aj prípad Robovej platne...
Bol si lenom Orchestra Gustava Broma.
Preo si založil vlastný big band?
MJ: Chcel som realizova vlastné skladby,
o sa u „Broma“ žia nedalo. Niekokokrát
som ponúkol materiál, zahrali sme nieo,
no nie vždy to dopadlo dobre, pretože nebol
as naskúša to.
Vedenie orchestra je organizane aj finanne náronou záležitosou. Nebolo jednoduchšie zostavi menší ansámbel s repertoárom
komernejšieho charakteru?
MJ: Veký jazzový orchester je vlastne mojím
hlavným nástrojom. V oblasti jazzovej kompozície ho vnímam ako kráovskú disciplínu.
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Repertoár komernejšieho charakteru ma
nezaujíma, navyše, bola by škoda zozbiera
skvelých hráov a hra s nimi hlúposti...
Aké sú alšie plány CZ / SK Big Bandu?
MJ: Chceme samozrejme pokraova, budeme hra na festivale v Martine, sná aj v
Uherskom Hradišti a v Zlíne. Potom v lete
na Bohemia Jazz Fest, o je putovný openair festival vo viacerých eských mestách,
na ktorom bolo minulý rok 46 000 divákov!
Budeme tam hra jeden, možno aj viac koncertov, ktoré bude natáa eská televízia,
o by bola skutone dobrá propagácia. Sná
sa podarí vystúpi v rámci Kultúrneho leta v
Bratislave a na jese by sme mali koncertova v Dome umenia Fatra v Žiline.
Dramaturgicky sa podieaš na sérii jazzových koncertov v divadle Aréna, o ktoré je
rastúci záujem...
MJ: Záujem o jazz je v rozhodujúcej miere
podmienený reklamou, pretože v obrovskom informanom tlaku ahko nieo prehliadnu. Ale neprehliadnutená reklama
býva žia finanne nároná. Na druhej strane ostáva pravdou, že na jazzový koncert –
pokia je kvalitný a v adekvátnom prostredí
– môže prís dnes množstvo udí. Musia sa
však o om dozvedie.
Ste spokojní s podporou jazzových hudobníkov na Slovensku?
MJ: Asi tretí rok podporuje jazz Hudobné
centrum, jazzové CD každorone vydáva
Hudobný fond, ktorý iastone podporuje aj alšie aktivity, o je vemi pozitívne.
Problémom je skôr nesystémovos. Nikdy
nie je záruka, i podpora, ktorú jazz v
jednom roku dostane, bude aj naalej,
pretože to nestanovuje žiaden zákon ani
predpis, ako napríklad zákon o Slovenskej
filharmónii alebo o Slovenskom národnom
divadle, pre ktoré vláda musí každorone

uvoni finanné prostriedky. Podpora
jazzu je len zlomkom štátnej dotácie v oblasti hudby.
Š: Naša komunita je nepomerne menšia
oproti komunite klasických hudobníkov,
tí však majú svoje orchestre, divadlá, školstvo, uzákonené štátom. Z tohto pohadu
nemajú slovenskí jazzmani v podstate ni.
Majú iastonú podporu od Hudobného
centra, ktoré spadá pod Ministerstvo kultúry. Myslím, že balík peazí by mal by
vzhadom k úrovni a kvalite väší. Je na
nás muzikantoch, ako si inštitucionálnu
podporu vydobyjeme. Ideálnym by bol samostatný zákon o jazze, ktorý by umožnil
každorone systémovo vydeli uritý balík
financií na rôzne aktivity v tejto oblasti.
S tým súvisí aj vytvorenie domáceho jazzového telesa, ktoré by poda ma urite
malo európsku úrove. Máme tu dobrých
muzikantov a výborného dirigenta-aranžéra. Záleží na dobrej vôli – i už mesta
Bratislavy alebo Ministerstva kultúry –
aby sa zohadnila potreba kvalitného rezidenného jazzového orchestra...

Matúš Jakabic (1961, Bratislava) – po
absolutóriu na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK a kompozície na Konzervatóriu
v Bratislave získal štipendium na prestížnej Berklee College of Music v americkom
Bostone (1994–1995), kde aranžoval pre
Big Band Grega Hopkinsa a získal cenu
Charlesa Mingusa. Bol lídrom mnohých
zoskupení (Matúš Jakabic Tentet, Stop
Time, Bee Connection, Madhouse, EU
Big Band...), ako skladate, aranžér alebo
interpret spolupracoval s Budapest Jazz
Orchestra, European Jazz Youth Orchestra,
Orchestrom Gustava Broma... Na Štátnom
konzervatóriu v Bratislave vyuuje jazzovú
kompozíciu, aranžovanie, jazzovú harmóniu a vedie jazzový orchester. Od októbra
2006 je dramaturgom a zárove participantom projektu Jazz v divadle Aréna, kde
predstavuje zoskupenia domácej, ale aj zahraninej scény.
uboš Šrámek (1977, Bratislava) – študoval
na Štátnom konzervatóriu v Bratislave (momentálne tu pôsobí ako pedagóg jazzového
klavíra a hudobnej teórie) a na Jazzovom
oddelení Hudobnej akadémie v Grazi. Ako
líder vlastnej formácie Five Reasons (L.
Šrámek, J. Bartoš, M. Jakabic, J. Griglák,
M. Ševík) vydal album Correspondance
(HF 2005). Bol lenom Tenteta a CZ/SK
Big Bandu Matúša Jakabica, Kvarteta
Jozefa Dömeho, Funkpunku, projektu
Three Pianos… Úinkoval na domácich a
zahraniných festivaloch (Rím, Varšava,
Miláno, Novi Sad, Praha, Perov, Brno). V
rámci aktuálneho projektu LuboSSramek
Artsemble (Five Reasons + One) pripravuje
nový album.
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Májové jazzové dni
Slovensko opä zaína nadobúda status regulárnych zastávok v cestovných plánoch renomovaných jazzových hudobníkov.
Zatia o v posledných rokoch musel domáci fanúšik za koncertnými vystúpeniami svetovej elity (Wayne Shorter, Sonny Rollins, Dave
Holland...) vycestova do nealekej Viedne, i cenovo prístupnejšej Prahy, koncom 80. a zaiatkom 90. rokov minulého storoia bola
situácia podstatne optimistickejšia. Dokazuje to výpoet osobností, ktoré vtedy neobišli Bratislavské jazzové dni – Herbie Hancock, Steve
Coleman, Sun Ra, Michael Brecker, Lester Bowie, Ray Brown, Wynton Marsalis...
Nádejou jazzových nadšencov ostáva definitívne uistenie pre domácich promotérov,
že koncertnú sálu dokáže na Slovensku
vypreda aj umelec znane menšinového
žánru. V auguste minulého roka to dosvedil gitarista Al Di Meola so zvukovo
pestrofarebným konglomerátom svojho
nekonvenného zoskupenia Midsummer
Night Quartet, erpajúceho napríklad z
argentínskeho tanga. O niekoko týždov
neskôr prekvapil vypredaný sólový koncert legendárneho hráa na klávesových
nástrojoch Chicka Coreu. Na rozdiel od susedných metropol však zatia primárnym
kritériom výberu organizátorov koncertov
nebýva len umelecký kredit, ale samozrejme zvunos samotného mena. Na dvojicu umelcov, ktorých bude hosti májová
Bratislava, však možno vztiahnu oboje,
pretože patria bezpochyby k úplnej špike
pomyselného jazzového adovca.

Vokálny arodej
Osobnos Bobbyho McFerrina môžeme
vníma prostredníctvom meratených hodnôt – dvadsiatich miliónov predaných albumov alebo desiatky prestížnych ocenení
Grammy (z toho päkrát Best Jazz Vocal
Performance). Toko ísla. Nezamenitenou
umeleckou devízou jedineného umelca
ostáva hlas v rozsahu štyroch oktáv, no
predovšetkým neuveritená plasticita a
schopnos plynulých prechodov medzi
jednotlivými registrami, od „dunivo“ hrudného k
farebne alikvotným tónom techniky hrdelného
spevu.
Zatia o vokálne experimenty umelca bývajú
prijímané jednoznane a s nadšením, jeho dirigentské a kompoziné aktivity
vyvolávali
viacero otáznikov.
Na McFerrinove
B. McFerrin [foto: archív]
dirigentské zaiatky
pritom

dohliadal sám Leonard Bernstein, známy pozitívnym vzahom k jazzovému
svetu. Vokalista s úctou spomína na spoloné chvíle strávené nad partitúrami v
dirigentovej tanglewoodskej rezidencii.
Príležitostné hosovania po boku menších amerických orchestrov vymenil v
polovici 90. rokov za stály angažmán a
funkciu umeleckého riaditea Saint Paul
Chamber Orchestra v Minneapolis. V
rámci „druhej“ kariéry diriguje McFerrin
predovšetkým diela svojich obúbencov
– Mozarta a Beethovena. Na pomedzí interpretácie a tvorivej improvizácie sa nachádza napríklad jeho Song For Amadeus
s témou druhej asti Mozartovej Sonáty
. 2 F dur, alebo pôvabný Boccheriniho
Menuet zo Sláikového kvinteta E dur v
McFerrinovej úprave pre hlas, flautu a
sláikový orchester. Za hodnotnejšiu „kolaboráciu“ so svetom klasickej hudby býva
považované jeho partnerstvo s brilantným
violonelistom Yo-Yo Mom v podobe vynikajúceho albumu Hush z roku 1992.
Po viac ako dvadsiatich rokoch bude
tento afro-americký umelec s podmanivým rastafariánskym výzorom v rámci
svojho vokálneho recitálu reagova na interaktívne podnety slovenského publika.
Recept, ktorý ponúka, je zdanlivo jednoduchý – vystúpi na pódium a necha sa
unáša len hudbou. Inšpiráciu poda vlastných slov nachádza v bezprostrednosti sólových recitálov klaviristu Keitha Jarretta.
Prekvapením bratislavského veera majú
by špeciálni hostia – v susednej Prahe to
dva dni predtým bude spevák Dan Bárta,
chlapenský zbor Boni Pueri a kvarteto
Clarinet Factory.

Gitarový guru
Legendárny gitarista, skladate a inovátor
John McLaughlin sa na Slovenskej scéne predstavil v polovici 80. rokov v semiakustickom tandeme so švédskym basgitaristom Jonasom Hellborgom. Jeho
májový koncert bude súasou nového
festivalového konceptu nazvaného One
Day Jazz, ktorého iniciátorom je bubeník
Martin Valihora.
McLaughlinov aktuálny projekt The
4th Dimension nadväzuje na posledný štúdiový album Industrial Zen (2006), ozna-

ovaný ako jeden
z najvydarenejších
poas jeho štyridsaronej hudobnej
kariéry. lenmi medzinárodného zoskupenia, na ploche ktorého sa McLaughlin
prekvapivo navracia
k dravejším jazzrockovým zaiatkom,
sú bubeník Mark
Mondesir, klávesista Gary Husband a
basgitarista Hadrien
Feraud.
McLaughlinovou
J. McLaughlin [foto: archív]
„slabosou“
bola
oddávna východná
filozofia,
zmysel
vlastného umeleckého smerovania nachádzal predovšetkým mimo hlavných jazzových teritórií. Od svojho indického guru
Sri Chinmoya prijal zaiatkom 70. rokov
meno Mahavishnu, symbolizujúce božský
súcit, silu a spravodlivos. História dravého zoskupenia nazvaného neskromne
Mahavishnu Orchestra bola síce pomerne
krátka, avšak energická vypätos dokonalej
súhry piatich rovnocenných nástrojov ostala
signifikantným znakom tejto „najhlunejšej
kapely na svete“. Nielen jej priaznivcom a
jazzrockovým pamätníkom je urená kniha
Waltera Koloského Mahavishnu Orchestra
- Energia, váše a krása (Hevhetia 2007),
ktorej preklad sa dostáva k slovenskému
itateovi len rok po vydaní amerického originálu. Autorovi – zanietenému fanúšikovi
sa podarilo pomerne pútavým mozaikovým spôsobom vysklada príbeh prostredníctvom vyjadrení pôvodných lenov „all
stars“ zoskupenia: Johna McLaughlina,
Billyho Cobhama, Jana Hammera, Jerryho
Goodmana a Ricka Lairda.
Energia, váše a krása budú poda
všetkého aj atribútmi, ktoré poas dvojice
výnimoných májových koncertov zažije i
slovenské publikum.
Peter MOTYKA
Bobby McFerrin (17. máj 2008 NTCSibamac Aréna, Bratislava)
John McLaughlin and the 4th Dimension (20.
máj 2008 Incheba Expo Aréna, Bratislava)
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Jazz chodil po školách

Tri otázky...

Peter MOTYKA

autorke scenára a hlavnej protagonistke projektu
Jazz Goes To School – speváke a hereke Lucii
Lužinskej

Predstavi jazzovú hudbu dospievajúcemu poslucháovi, to je v rámci našej hudobnej
výchovy pomerne nároný „oriešok“. Zameni domácu istotu klubového pódia za
moralizátorské ohlasovanie hudobnej „pravdy“ žiakom, ktorých to sná ani nezaujíma,
asi nie je lákavou vidinou. Tvorivo-novátorský prístup však dokáže povinnú hudobnú
edukáciu premeni na spontánne nenútený dialóg, ktorý v konenom dôsledku teší
tvorcu aj recipienta.
mnohých aspektoch sa to
podarilo aktérom série šiestich vzdelávacích koncertov
Jazz Goes To School 11.–19.
februára v troch slovenských
mestách: v Banskej Bystrici, Košiciach a
v Bratislave. Scenár, ktorý poda vlastného nápadu vypracovala speváka Lucia
Lužinská, v mnohom úroil jej herecké skúsenosti. Suchopárnejšie pôsobil sná len
štart v podobe menej akného mentorovania z jazzovej prahistórie. Predstavovaním
jednotlivých nástrojov, ich možností ako
aj lenov kapely All Time Jazz (gitarista
Boris ellár, klavírista Tomáš Gajlík, bubeník Peter Solárik, kontrabasista Štefan
Bartuš / alternujúci Juraj Kalász) zaal
interaktívny prierez vývoja jazzových štýlov. Ten sa odohrával na ploche známeho
Gershwinovho štandardu Summertime,
ktorý odznel v tradinej swingovej, modernejšej i „latinou šmrncnutej“ verzii.
Prekvapením bola pre mnohých variabilita
archaického evergreenu, pretaveného do
hip-hopom fúzovanej verzie s hosujúcim
rapperom istychovom. Podobný rozruch
v publiku vzbudilo nápadité využívanie
elektronickej „loop station“, ktorá umožnila Lužinskej postupné vrstvenie jednotli-

vých vokálnych elementov do zmysluplného
celku v podobe Ellingtonovho Caravanu.
Neocenitenou bola v tej chvíli možnos by
svedkom zrodu hudby v „priamom prenose“.
Pozitívne reakcie mnohých študentov stredných škôl boli dôkazom relevantnosti podobných podujatí...

o a priviedlo k myšlienke projektu Jazz Goes
To School?
Ak chce jazzový hudobník na Slovensku nahra CD,
z vlastnej skúsenosti môžem potvrdi, že sa neustále stretáva s názormi o menšinovosti tohoto žánru,
ktorý takmer nikoho nezaujíma, najmä nie mladých
udí. Vraj by nám mali stai „jazzové dni“ a niekoko
fungujúcich zoskupení! Akú potom máme šancu na
vznik kontinuálnej tradície, na to, aby sa slovenská
jazzová scéna dostala na úrove európskej? Logicky
sa izolujeme pred vonkajším svetom – napríklad
aj tým, že ako jedna z mála európskych krajín nemáme jazzové školstvo. Moje mladšie spolužiaky
na jazzovom oddelení Hudobnej akadémie v Grazi
majú oproti mne výhodu v bohatých skúsenostiach
z jazzových koncertov, workshopov, hodín jazzovej
harmónie, klavíra alebo spevu, ktoré navštevovali už
ako tínedžerky. Mnohí slovenskí jazzoví umelci síce
reprezentujú svoju krajinu, ale v širšom kultúrnom
povedomí ako keby neexistovali.
Budem narieka, že na Slovensku je to jednoducho tak, alebo sa pokúsim pre to nieo urobi? Projekt
Jazz Goes To School môže by v tomto podnetom pre
udí z kompetentných inštitúcií na úvahu, že táto (aj
ke pôvodom americká) hudba je tvorivým žánrom
patriacim do kultúry ako takej.
Myslíš, že by tvoje hudobné smerovanie
ovplyvnila možnos jazzového „formovania“ v ase
dospievania?
Pokia by som sa v tom období zaoberala napríklad
jazzovou harmóniou, hudbu, ktorú poujem vo svojom vnútri, by som dnes dokázala ahšie prezentova
navonok. Viacerých študentov, ktorí za nami prišli,
koncert zaujal napriek tomu, že jazzová hudba im doteraz ni nehovorila. Prirodzene, mladí udia sa hne

Potlesk v Klube priateov Pražského jara
Igor WASSERBERGER

Zaínajúc od konca: dlhotrvajúci potlesk na vypredanom koncerte Classical & Jazz Art Duoo usporiadanom 13. marca pre Klub priateov
Pražského jara bol srdený a prerástol do ovácií. Obecenstvo v kostole sv. Vavrinca si s Milošom Jurkoviom a Jánom Hajnalom rozumelo
neobvykle intenzívne. Toko objektívny – meratený aspekt úspechu. Pridajme k nemu niekoko dojmov...
revažnú as obecenstva tvorili pamätníci a pravidelní návštevníci koncertov, a
tak as repertoáru ponúkajúcu jazzové
transkripcie „klasikov“ s ažiskom na
J. S. Bachovi dobre poznali v pôvodnej
podobe. Invenné jazzové spracovanie bolo z toho
dôvodu pre mnohých vítaným oživením a rozšírením
obzoru. Navyše meno Miloša Jurkovia evidentne
vyvolávalo u vekej asti obecenstva nostalgiu za
jeho vekou érou koncertnej aktivity; pou Bacho50

vu hudbu v podaní sólistu, ktorý kedysi so Zuzanou
Ržikovou nahral komplet jeho autových sonát,
znamenal pre mnohých zážitok sám osebe. So zatajeným dychom a privretými oami sledovali Jurkoviovu interpretáciu aj v iných súvislostiach a zvláš
zaujalo jeho podanie Pavane od Gabriela Faurého
na altovej aute. Jurkovi ako jazzman ostáva dôsledne verný svojmu východisku – west coast jazzu 50. rokov (ako poukázala i pôsobivá štylizácia
skladby Johna Lewisa Django). Pripomeme, že

tento typ prejavu spájajúci europeizujúcu kultivovanos s latentne cíteným (ale pritom strhujúcim)
beatom neprestáva by aktuálny.
Možnosami zdanlivo limitované obsadenie
auty a klavíra nadobudlo zásluhou Jána Hajnala až
fascinujúcu rozmanitos. Hajnal ostáva v priebehu
rokov, podobne ako Jurkovi, verný svojim východiskám. Antonín Matzner to v texte k programu naznail: „Hajnal vzbudil už pi svém vstupu na domáci jazzovou scénu mimoádnou pozornost odborné
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L. Lužinská a P. Solárik [foto: archív]

nestanú milovníkmi jazzu, ich bezprostredné reakcie
však potvrdili, že pokia mali možnos konfrontácie s
menšinovými žánrami, mnohí zmenili svoj názor. Ak
sa na každom koncerte našiel aspo niekto, u koho
sme podnietili záujem, malo naše snaženie význam.
Z našej strany sa nejednalo o exhibiný koncert, ako
to niektorí – poda reakcií, ktoré sa k nám dostali –
pochopili. Chceli sme mladým uom ukáza rôzne
podoby hudby. A sná aj rozvíri stojaté vody...
Podarilo sa vám koncerty zastreši inštitucionálne?

veejnosti zvlášt tehdy i v celoeskoslovenském
kontextu výjimenou a aktuální stylovou orientací,
která reagovala na inovace povstného básníka jazzového klavíru Billa Evanse osobitým domýšlením
jeho modální koncepce s využitím prvk slovenského a stedoevropského folklóru“. Výstižnos a stálu
platnos konštatovania dokázala predovšetkým trojica Hajnalových pôvodných skladieb: Na vidieku,
Bartókova izba a Zemplínsky jarmok. Tieto predstavovali voi adaptáciám „klasiky“ iný rozmer tvorivého poinu a patria k tomu najlepšiemu, o máme
v oblasti spojenia jazzu s domácou hudobnosou k
dispozícii. A o sa týka jazzových úprav klasikov – tu
môžeme obdivova Hajnalovu vynaliezavos v ich reharmonizácii. Zložité, nekonvenné harmónie zneli
v jeho adaptáciách logicky a prirodzene, úspešne sa
mu podarilo obís nesúrodos, hlavné nebezpeenstvo podobných syntéz. V každom prípade to bol
pre milovníkov hudby pamätný veer.

Uchádzali sme sa o formálnu záštitu Ministerstva
školstva. Nežiadali sme peniaze – tie zabezpeila
nanná inštitúcia podporujúca mnohé menšinové a inovatívne projekty. Zastrešením sme chceli
predís prípadným problémom na školách, ktoré
sa na programe zúastovali v ase vyuovania.
Aj traja lenovia kapely – Peter Solárik, Tomáš
Gajlík a Štefan Bartuš – pôsobia ako pedagógovia.
Reakcia ministerstva však bola zamietavá napriek
tomu, že zámer projektu bol zretene edukaný.
Nemôžu vraj podpori nieo, o nie je zakotvené v
uebných osnovách... A pritom sme projekt robili

aj kvôli tomu. Nestailo ani ociálne potvrdenie
Cirkevného konzervatória v Bratislave, že sa jazzu
na vyuovacích hodinách venujú. Odporuili nás na
Ministerstvo kultúry a Sekcia umenia MK napokon
projekt formálne podporila.
Mám rados nielen z pozitívnych reakcií študentov, ale aj pedagógov ktorí ocenili zvolenú formu
priblíženia jazzu mladým uom. Potešujúcim ostáva zistenie, že o projekt prejavili záujem aj alšie
školy. Jazzových sympatizantov bude zrejme predsa len o osi viac, ako sa „ociálne“ uvádza...
Pripravil Peter MOTYKA

M. Jurkovi a J. Hajnal [foto: archív]
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RECENZIE
klasika

Meredith Monk
Impermanence
ECM New Series 2008/
distribúcia Divyd
Poúvam najnovšie CD Meredith
Monk a mimovone si vybavujem
zážitok z jej vystúpenia s Theom
Bleckmannom vo vypredanej
Astorke na Veeroch novej hudby v
roku 2004. Bolo to v období prípravy jej nového hudobno-divadelného
projektu, ktorého zvuková zložka
tvorí obsah tohto CD. Jednu z verzií
skladby Mieke’s Melody vtedy
uviedla aj na svojom bratislavskom
koncerte.
Multimediálna umelkya
Meredith Monk (1942) zaujala
verejnos svojimi projektmi (v ktorých kombinuje hudbu, spev, tanec
a gestá s obrazmi, lmom, videom
a svetlom) už v polovici 60. rokov.
Hudobne vyšla z minimalizmu a
niektoré jeho charakteristické znaky
(procesuálnos založená prevažne
na repetícii a vrstvení krátkych
melodicko-rytmických modelov v
permanentnej rytmickej pulzácii s
nemenným metrom v rámci skladby alebo jej väších celkov) v jej
hudbe ostávajú prítomné dodnes.
Najcharakteristickejšou rtou
Meredith Monk poas jej viac ako
40-ronej existencie na svetovej
scéne sa však stal predovšetkým
mimoriadny dôraz na udský hlas v
sólovom i ansámblovom predvedení.
S vlastným súborom Meredith Monk
and Vocal Ensemble pracuje už od
roku 1978. Je považovaná za priekopníku v oblasti tzv. rozšírených
vokálnych techník, ktoré zah ajú
široké spektrum novovytvorených,
i z rozmanitých zdrojov prevzatých
prejavov udského hlasu.
Tieto kvality sú prítomné aj na
CD Impermanence. Tvorí ho 16 (až
na dve inštrumentálne výnimky)
vokálnych alebo vokálno-inštrumentálnych skladieb. Témou projektu
Impermanence (nestálos) je rozjímanie nad pominutenosou nášho
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života v jeho neustálych zmenách
a perspektíve blížiacej sa smrti,
o ktorej vieme, že raz príde, len
nevieme kedy a ako. „Majúc toto
na pamäti“, píše Meredith Monk
v sprievodnom texte, „môžeme
zažíva hlbokú vanos za každý
moment, ktorý máme k dispozícii a
nepovažova ho za samozrejmos...“.
Táto téma, v kombinácii s prirodzenou autorkinou dispozíciou a sklonom k meditatívnosti a rituálnemu
prejavu, priviedla na svet hodinu
krásnej hbavej a tajomnej hudby,
ktorá vás vtiahne do akejsi vírivej
kontemplácie už poas prvých
klavírnych akordov a autorkinho
sugestívneho spevu v úvodnej skladbe Last Song. Úchvatná kombinácia
udských hlasov s obvyklým (klavír,
klarinet i husle...) aj neobvyklým
(koleso z bicykla, lopatkové bubny i
magnety...) inštrumentárom vytvára
tok nádhernej, miestami pokojnej,
miestami znepokojivej hudby...
Škoda len, že v našich koninách
zrejme nebudeme ma príležitos
vidie predstavenie Impermanence v
jeho kompletnej hudobno-javiskovej
podobe. Lebo aj ke nám sugestívna
hudba Meredith Monk a dokonale
istý, farebný vokálno-inštrumentálny prejav jej ansámblu mnohé
dokážu sugerova, predsa len pri
tejto „iba hudobnej“ verzii projektu,
zdá sa, prichádzame o nemalú as
zážitku a alších možností „...vidie
kryštál, rotujúci v autorkinej ruke,
každou svojou plochou odhaujúci
iný aspekt našej nestálosti a pominulenosti...“
Daniel MATEJ

Heiner Goebbels
Landschaft mit entfernten
Verwandten
David Bennet, hlas, Georg
Nigl, barytón
Ensemble Modern,
Deutscher Kammerchor,
Franck Ollu
ECM New Series 2007/distribúcia Divyd
Heiner Goebbels sa z outsidera, lena
Takzvaného radikálneho avicového

dychového orchestra (Sogenanntes
Linksradikales Blasorchester) v 70.
rokoch 20. storoia prepracoval na
jednu zo súasných „hviezd“ svetovej
scény v oblasti vážnej hudby. Azda
„najrukolapnejším“ dôkazom sú
objednávky od najprestížnejších
inštitúcií (Berlínski lharmonici) a
predvedenia v najväších svetových
hudobných centrách. ažiskom jeho
práce je hudobné divadlo, a ke sa
spomínajú súasné trendy v opere,
jeho meno sa nedá obís. V roku
2002 sa v Ženeve uskutonila premiéra jeho opery Krajina so vzdialenými príbuznými pre herca, barytón,
zbor a komorný súbor na texty
Gertrude Steinovej, Giordana Bruna,
Henriho Michauxa, Thomasa S.
Eliota, Leonarda da Vinciho, Nicolasa
Poussina a i. Zvukový záznam z
predvedenia opery v roku 2004 v
Paríži vydala minulý rok nahrávacia
spolonos ECM, o samo osebe
svedí o tom, že Goebbelsova hudba
je v stredobode záujmu hudobného
sveta. Možno sa raz dokáme aj
uvedenia na Slovensku... Opera v
Goebbelsovom poatí je totálne
javiskové dielo, „Gesamtkunstwerk“,
vzdáva sa však dejovej línie a dôraz
kladie na vytváranie obrazov. V
úvode prebieha krátky ktívny dialóg
dvoch maliarov: „Postavy obrazu v
popredí sú všetky tragické. V pozadí
je však všetko pokojné, mäkké a
priateské,“ vraví Poussin. „avá
strana vašej maby vo mne vyvoláva
chu pozrie si aj pravú,“ dodáva
Leonardo da Vinci. V týchto dvoch
výrokoch je esenciálne zhrnutá aj
estetika Goebbelsovej opery: dynamika deja je tu nahradená dynamikou zmeny perspektívy, autor vedie
pozornos diváka z jedného plánu do
druhého, z popredia do pozadia, zava doprava, od textu cez spev k istej
hudbe at. V duchu mozaikovitosti
textov je aj hudba poskladaná z heterogénnych „žánrových obrázkov“,
od improvizaných plôch cez ostinátne rytmy až po americkú country
hudbu. Je azda zaujímavé doda, že
hudba k opere vznikala netradiným
spôsobom: hudobníci ešte ani na
javiskových skúškach nemali noty,
vone improvizovali reagujúc na to,
o videli a pouli. Goebbels potom
na základe nahrávok skúšok vytvoril
partitúru, v ktorej je, samozrejme,
istý priestor aj pre improvizáciu.
Môj zážitok z poúvania CD
vyvolal túžbu vidie operu naživo, o
je však poda ma skôr slabá stránka
tejto nahrávky. Hudba, ktorá je
priam geneticky spojená s obrazom,
pri poúvaní v súkromí zákonite strá-

ca jeden zásadný rozmer. Knižoka,
bohato ilustrovaná fotograami z
predstavenia, síce nieo napovie, ale
zostáva niekde na polceste. Takže, inscenova Goebbelsa? Urite! Poúva
ho z reproduktorov? Možno, ak sa
inak nedá...
Peter ZAGAR

Lieder ohne Worte
don@u.com
M. Siewert – el. gitara,
lapsteel, elektronika,
Ch. Fennesz – el. gitara
a elektronika,
M. Brandlmayr – bicie,
P. Zagar – klavír, syntezátor, M. Piaek - auta, hlas
a elektronika, D. Matej
– gramofón, objekty, elektronika, R. Šebesta – klarinety, R. Lašiak – zvukový
majster
AtraktArt 2007
Ke pri stretnutí s konceptom, oznaeným ako improvizovaná hudba, a
preítaní mien úinkujúcich zistíte,
že ide o premiešanie rakúskej a slovenskej špiky elektronickej hudby,
môže vám ako prvé napadnú: toto
bude alebo dos dobré, alebo jedna
z tých príležitostných zúfalých aliancií z nemohúcnosti a nedostatku
nápadov. Ešte horšie by mohlo by,
keby bol výsledok priemerný.
Nebudem dlho napína: prvé
je správne. Ide o kompozíciu v
reálnom ase, ktorá môže v takejto
podobe vznika iba vaka technickej
a inštrumentálnej profesionalite
úinkujúcich, ktorí majú na svojej
strane inteligentného zvukového
majstra, ale hlavne vaka kongeniálnej vlastnosti všetkých zúastnených reagova v pravej chvíli presne
tým, o treba na vystavanie dobrej
skladby. Tu sa však podarilo ešte
nieo iné. Asi od polovice materiálu
ide zjavne o viac. Vznikla hudba,
ktorá magickým spôsobom spojila
elektrické a akustické tóny a ruchy
do obrazu, ktorý sugestívne vypovedá o dnešnom svete zvukovým
popisom jeho brutálnej, ale i bezbrannej, odovzdane rezignujúcej
3-4 2008
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strany, a spája ich na ploche asi 60
minútového zostrihu do takmer
bezchybného celku. Je mi jasné, že
nálny zostrih a mastering vo Viedni
výsledku urite nepoškodili, ale ako
úastník jedného z koncertov, ktorý
sa na zostrihu objavil asi polovicou
materiálu, musím uzna, že išlo o
logické kozmetické zásahy, nie o
nejaké cisárske rezy, ktoré by mali
pomôc na svet nieomu nereálnemu... Je zaujímavé porovna výsledky, ktoré vznikli hraním s hviezdnym
Christianom Fenneszom, spolupracujúcim s takými menami ako Riuichi
Sakamoto a David Sylvian (dnes už
sa dá s humorom poveda, že i so
Zagarom, Piaekom a Matejom...).
Nahrávky s ním sa mi zdajú by o
nieo lepšie, majúc práve to „nieo“,
o sa dá ažko charakterizova, ale
ahko vycíti. Zrazu je tam mágia,
ktorá umožuje, aby veci fungovali
prirodzenejšie a odvážnejšie. V
tomto prípade sa naozaj ažko hadajú slová na nieo iné ako na pochvalu.
Musím ešte doda, že ani obal tentokrát nezaostáva (ako tomu bolo
aj v prípade Alpine songs súboru
Vapori del Cuore). Navyše Ján Šicko
splnil moje tajné dlhoroné želanie
a (možno pod nanným tlakom)
vyprodukoval tmavo až bledošedý
obal k tomuto skvelému príkladu cezhraninej (vlastne už bezhraninej)
spolupráce. Takže výsledok je navyše
v mojej obúbenej farbe... Ak budete
chcie toto CD poúva, tak si predtým ani potom nezapínajte televíziu
a ani žiadne skvelé rádio, lebo tam
vás radostne a dobre okríknu, a hne
zrána zvesela. Najlepšie o nejakom
letnom podujatí napríklad, už sa
blíži. A bude ešte väšie a ešte lepšie,
a budú tam úplne všetci!
Martin BURLAS

Jánošík
tEóRia OtraSu
Jana Lewitová,
Vladimír Merta
Hevhetia 2007
Jánošík je vaná téma. Krátkeho
života zbeha z cisárskeho vojska,
ktorý sa stal zbojníkom sa ujal

poddaný ud už pred niekokými
storoiami a odvtedy sa táto postava
stala obúbenou témou. Najastejšie
v podobe romantizujúcej. „50 minút
živej hudby k 1. rovnomennému slovenskému lmu bratov Siakeových
(+ 6 video bonusov),” takto uvádza
jánošíkovský prírastok vo svojom
katalógu sympatické košické vydavatestvo Hevhetia. Ide o spolonú
nahrávku alternatívnej skupiny
tEóRia OtraSu sústredenej okolo
Jula Fujaka a jej dvoch známych
eských hostí, violistky a speváky
Jany Lewitovej s multiinštrumentalistom Vladimírom Mertom. Bolo
to logické spojenie. tEóRia OtraSu
sa koncertnému oživovaniu lmov
z ranej éry kinematograe venuje
už dlhšie (podobne ako to pred ou
robili mnohí iní vrátane hudobníkov
improvizujúcich v legendárnom
bratislavskom lmovom klube
901), Merta s Lewitovou zase majú
projekt slovenských balád a slovensko-eská spolupráca na lmovom
spracovaní Jánošíka tiež nie je ni
nového. Táto zostava sa rozhodla
ilustrova dianie na plátne pomocou
„komprovizácie” iže spojenia pripravených pasáží s improvizáciami.
Ako to fungovalo naživo môžete
vidie len v niekokých krátkych
videoukážkach (ideálnejším médiom
by bol DVD audio nosi s kompletnou obrazovou stopou), no je to
možné aj odpou z tejto nahrávky svižnejšie scény zjavne podmaováva
energická hudba s dominujúcimi
gitarami, violonelom a husami,
lyrickejšie pasáže zase evokuje subtílny ženský hlas, medzihry (mierne
preparovaného) klavíra, píšalky
alebo violonelové pizzicata a kantilény. Väšina hudby vychádza z
melódií slovenských udových piesní, sú to vlastne ich mierne variácie
zrodené pri „intuitívnom muzicírovaní”, ako to nazýva autor konceptu
celého projektu Julo Fujak. To je
mantinel, ktorý na jednej strane síce
verne navodzuje atmosféru lmu, na
strane druhej však zastavil možnos
odvážnejšieho hudobného prístupu.
Šanca vyaži viac z neobvyklej a
zaujímavej zvukovej kombinácie
nástrojov zostala tiež dos nevyužitá
zámerne. Ako totiž píše v buklete
Merta, súasou konceptu bola aj
dohoda: „My hráme širokú krajinu a
folklórne témy, vy dvojznanos sveta pánov a napätie deja. My budeme
paradoxne do sály vnáša slovenské
nástroje, vy aleatoriku a elektronické šumy.” Výsledkom sú dve sekcie,
ktoré sa len málokedy stretnú v súhre a prinesú prekvapivé momenty.

Najväším prekvapením tak zostáva,
že od zoskupenia alternatívnej scény
s nadžánrovým pesnikárom sa dala
oakáva menej tradiná hudba. Aj
sami hudobníci akoby si neboli príliš
istí výsledkom. Vladimír Merta vo
svojom výbornom doslove v buklete
niekokokrát spochybuje pokusy
zmocni sa Jánošíka a korunuje ich
záverenou reníckou otázkou: „Obstojíme alebo sme si sami nasypali
pod nohy hrachu?“ Štyri hrachové
zrná si sami vtipne dali do plastového obalu cédeka, no konceptom
postaveným na prílišnom sledovaní
obrazu, citáciách udových melódií a
rozdelením na dve samostatné nástrojové skupiny si zárove sami dos
zviazali ruky.
Oliver REHÁK

Friedrich Cerha
Franz Schrecker
Heinrich Schiff, violonelo
Nederlands Radio
Chamber Orchestra, Peter
Eötvös
ECM New Series 2007/
distribúcia Divyd
Ak by sme hadali najvýznamnejších skladateov rakúskej hudby
20. storoia, ktorí pracovitosou,
originalitou a vôou hada neprebádané zákutia výrazovosti zásadným spôsobom ovplyvnili jej vývoj,
museli by sme narazi na mená
Franz Schrecker a Friedrich
Cerha.
Skladate a pedagóg Viedenskej
univerzity, najvýraznejšia osobnos svojej generácie intenzívne
podporujúca vtedajšiu Novú hudbu, F. Schrecker (uite A. Hábu i
E. Keneka), dokázal implantova
harmonickú aj nástrojovú farebnos impresionizmu do nemeckého priestoru a premieša ju so
zárodkami rakúskeho hudobného
expresionizmu. Táto vývojová línia
pokrauje slávnou érou 2. viedenskej školy k povojnovej viedenskej
avantgarde, ktorú reprezentuje
generaný súpútnik Darmstadtskej
školy F. Cerha. Obaja autori s povesou originálnych experimentá-

torov boli tvorcami, na ktorých sa
niekedy neprávom zabúda, ktorí
však dláždili cestu do nepoznaného. Azda možno poveda, že boli
na správnom mieste, no možno nie
v správnom ase (azda priskoro),
a preto sa napokon neocitli na
najvyššom piedestáli.
Cerhu, niekedy zaraovaného
k posledným predstaviteom 2.
viedenskej školy, ktorý stál spolu s
K. Schwertzikom pri zrode viedenského komorného zoskupenia Die
Reihe – Forum für Neue Musik, reprezentuje Koncert pre violonelo
a orchester v interpretácii známeho violonelistu Heinricha Schiffa
a orchestra Netherlands Radio
Chamber Orchestra pod taktovkou P. Eötvösa. Dielo bolo skomponované na podnet sólistu v roku
1989 pre festival Wien Modern,
definitívna verzia však vznikla až v
roku 1997 a premiéra sa konala o
rok neskôr na objednávku Berliner
Festspiele. Koncertantná trojasová skladba väších rozmerov je
alšou v rade Cerhových kompozícií tohto druhu, založených na
skutonom „concertare” sólového
nástroja a orchestra. Intimitu
strednej asti rámcujú dramatické,
rytmicky výrazne pulzujúce krajné
asti, kde intenzívne využitá sekcia bicích nástrojov nechá vyniknú najmä papuánskym rytmom
(conga, bonga) a šestnástinové
pasáže zasa sólovému nástroju.
Schiff je hudobníkom, ktorého
charakterizuje umelecký rozhad,
dirigentské skúsenosti a otvorenos, s ktorou pristupuje k štúdiu
novej hudby i odvaha pri naštudovávaní „starej“. Výsledkom je
symbióza technickej vybavenosti
a hudobníckej živelnosti v kombinácii s intelektuálnym vkladom
interpreta, ktorý berie do úvahy
miesto a as vzniku skladby v širších umeleckých i spoloenských
súvislostiach. Vydarený výkon
orchestra, vedeného výraznou
osobnosou maarskej dirigentskej školy (dirigentská tradícia u
našich južných susedov od ias
G. Szella, S. Végha, A. Doratiho a
G. Soltiho dokázala udrža krok
so svetovým trendom a aj dnes
ponúka rešpektované dirigentské
osobnosti), završuje Schreckerova
Kammersymphonie z roku 1916.
Jedno z najvýznamnejších diel
zrelého skladatea nadväzuje
redukciou orchestrálneho
aparátu na Kammersymphonie
op. 9 pre 15 sólových nástrojov mladého Schönberga, po
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harmonickej stránke však vemi
pripomína Metamorphosen
pre 23 sláikových nástrojov
neskorého Richarda Straussa,
ktoré však vznikli až 30 rokov po
Schreckerovom diele. Táto takmer
polhodinu trvajúca jednoasová
(!) a pomerne asto hrávaná
skladba využíva skupinovo i sólisticky 7 dychových a 11 sláikových
nástrojov (spôsob inštrumentácie
typický pre 2. viedenskú školu),
ktoré spolu s harfou, elestou,
harmóniom, klavírom a bicími
vytvárajú zaujímavú, na kontrasty bohatú zvukovú scenériu.
Niekokotónové motívy, zakliesnené do alterovaných harmonických
štruktúr neustále sa vynárajúcich
modulácií, „poletujú” okolo poslucháa vzletne, miestami až koketne. Lyrikou a vrúcnosou naplnené
úseky v mnohom pripomínajú
spomínané Schönbergove tonálne
dielo, jednotlivé melodické kontúry sú „priostrené” obas až „vojensky” rytmizovanými plechovými a
bicími nástrojmi. No celej impresionisticko–expresionistickej koláži
vládne v duchu vtedajšej viedenskej atmosféry bezhraniná váše
farieb a ich rozmanitých odtieov:
od malých duet všadeprítomne
exponovaných sólových huslí s
elestou, až po rôzne riešenia tutti
so základnou kostrou sláikov a ich
„dofarbovania” dychovými nástrojmi (najmä trúbkou), ale i klavírom,
harfou i harmóniom, o dodáva
dielu neobyajnú osobitos a šarm.
To všetko možno opä pou v
bezchybnej interpretácii niekdajšieho asistenta Pierra Bouleza v
Ensemble InterContemporain,
inteligentného a skúseného dirigenta, ale aj skladatea P. Eötvösa,
ktorého koncepcia vemi citlivo
pretavuje íro nakomponované
línie do komorného, kompaktne
fungujúceho organizmu. Prechody
medzi asto vemi kontrastne
inštrumentovanými úsekmi
Schreckerovej skladby zvláda
holandské zoskupenie vemi empaticky. Problémy rozmanitosti
prameniace z alikvotných tónových radov rozliných nástrojov
a s tým súvisiace intonovanie vo
vnútri telesa, jeho odhaovanie do
nároného sólistického šatu – to
všetko pre hudobníkov akoby neexistovalo a pôsobí skôr ako ahká
výzva k inšpirujúcej komunikácii
medzi hrámi, ktorí si prelínanie
farebných motívov dokonale vychutnávajú.
Ivan BUFFA
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New Slovak Music for Piano
Ivan Bua, Diana Cibuová,
klavír
Hevhetia 2006
Mladý slovenský skladate Ivan Bua,
odchovanec Jozefa Podprockého a
Vladimíra Bokesa, je tiež výborným
klaviristom, špecializujúcim sa najmä
na hudbu 20. a 21. storoia. Jeho prol
autora, experimentujúceho so zvukovosou i tvarovosou pri zachovaní
zmyslu pre koncíznu architektoniku
formy, nijako neprezrádza šírku jeho
klaviristických záujmov. Bua, sám
osobitý, vládne prirodzeným talentom
pochopi iných.
Dokazuje to aj dramaturgia
recenzovaného CD. Nachádzame
na om hudbu jeho generaných
druhov (Z. Bognár, B. Milakovi),
pädesiatnika Vladimíra Godára i
šesdesiatnikov Jozefa Podprockého,
Viery Janárekovej a Vladimíra
Bokesa. Škoda, že CD informáciu o
veku autorov neobsahuje. Pre laického
milovníka hudby je totiž táto zostava
i celý habitus CD orieškom: rozptyl
individuálnych štýlov je veký, osobné
anotácie ku skladbám sú (ako to u
súasných autorov väšinou býva)
zahadené do seba a popisne technologické. Bez partitúry a príslušného
odborného zázemia sú iba znôškou
slov (výnimkou je zasvätená estetickohistorická poznámka V. Godára ku
skladbe Emmeleia). Viera mnohých
súasných skladateov, že technologickým a syntaktickým popisom uahia
poslucháovi cestu k hudbe, je nezniitená a naivná. Pritom v buklete chýba
množstvo užitoných biograckých a
estetických informácií, generané kontexty, slovo o interpretoch... Výtvarný
dizajn nevytvára zrozumitenú väzbu
na hudbu, je dos ponurý a nevýrazný.
Ani výtvarník nedokázal premosti
rôznorodos hudobného výberu.
Vemi dobre a so sympatickým
nasadením hrá Bua predovšetkým
hudbu svojich uiteov. Podprockého
Sonáta pre klavír op. 4 (1964) je juveníliou z ias štúdia na konzervatóriu,
ku ktorej sa autor vrátil a dokonil ju v
roku 2004. Je pre ma prekvapením,
že najzrelšie pôsobí

1. as, ktorá prináša strhujúci náznak
budúceho majstrovstva vo výstavbe
formy a ktorá výbušne spája tradíciu
s novou víziou. S vekým porozumením a empatiou Bua pristupuje aj
k hudbe Vladimíra Bokesa: Valíku
D dur a Albrechtovskej suite op. 47
(1985—2002). Aj v prípade suity ide
o návrat autora k staršiemu dielu i
etape individuálneho štýlu. Bua tu
vychutnáva a zdôrazuje konštruknú
vtipnos a azda i trochu autorovej
sebairónie. Výsledkom je transparentný obraz hry so štruktúrami, ktorý má
však ducha i pôvab. Bua je tu ako typ
interpreta nielen „pozorovateom“, ale
aj poueným „spoluhráom“.
Dve skladby Vladimíra Godára
kladú 22-roným rozpätím vzniku
mnohé otázky. Ponurý a ažkopádny
svet Trigramu (1972) je obdivuhodnou a znepokojujúcou víziou
16-roného chlapca, no je to poloha,
od ktorej je zdržanlivos, zastretos
a biela abstraktnos antikizujúceho
tanca Emmeleia (1994) nekonene
vzdialená. Bua je, ak by sme mali naalej používa recipientsku typológiu
Müllera-Freienfelsa, „pozorovateom“,
ktorý sa na škodu veci nestáva „extatikom“. Neponára sa ani do jedného z
týchto dvoch sugestívne namiešaných
afektov. Výsledkom je mierna šedivos výrazu, najmä v meditatívnych
polohách Emmeleie. Buovi je cudzia
aj „temnos“ Godárovej juvenílie; hrá
ju analyticky, bez emocionálneho
chvenia.
Tento prístup neprekáža v projektovej kompozícii Boška Milakovia s
vtipným názvom Opera (per) Bua
(2004). Bua je v dešifrovaní takýchto partitúr, kde je klavirista najmä
a predovšetkým „spoluhráom“,
skutoný majster. Máme pocit, že
skladba pod jeho prstami práve vzniká... Menej súznenia s dielom pou v
hudbe Viery Janárekovej („Splitternackt“ pre klavír a mg. pás s nahranými klavírnymi zvukmi, 2003). Istého
kritika už dávnejšie predo mnou
podráždili pseudoodborné eufemizmy
autorky na margo zvukovo-akustickej
stránky tohto diela. Ani po viacnásobnom vypoutí skladby nepociujem,
že by „známy zvuk klavíra dostával
nové osvetlenie, smerujúc k prírodnekozmickým asociáciám...“ Kompozícia
sa mi javí ako rozvlána, fádna, predstierajúca ezoterický výraz. Ani racio
Buu to nezvládlo a pok zlo sa tu do
nepresvedivého výsledku. Naopak,
v prípade Skladby I (2003) Zoltána
Bognára, ktorú sám autor predstavuje ako štúdiu intervalov, dokázal
interpret oživi triezvy až „suchý“
projekt a da mu silu, ah, zmyslu-

plnos. Vynikajúci je Bua spolu s
Dianou Cibuovou vo vlastnej skladbe
...impulzy...ozveny...sny... (2004) pre
klavír 4-rune (komická predstava
„štvorruného klavíra“ sa, ako vidno
aj tu, v slovenskej terminológii húževnato drží). Buova hudba pri všetkej
kurióznej až extrémnej zvukovosti
drží pohromade a v úspešných prípadoch ako tento sa klenie v ase ako
zmysluplná, uspokojivá architektúra.
Aj spôsob hrania vyluuje improvizano-náhodný prvok, predkladá pevný
tvar...
Tomuto disku k perfekcii chýba
najmä dôkladná práca dramaturga a
redaktora. Názov je zavádzajúci. Hoci
sa priamo od interpretov v buklete
dozvedáme, že ide o premiérové
uvedenia daných diel a že to má by
ich prolové CD, ani jeden z týchto
faktov neimplikuje presne to, o
máme nakoniec pred sebou. Inak sú
záujem i porozumenie Ivana Buu
pre „inakos“ v slovenskej súasnej
hudbe skutone jedinené a vo svojej
umeleckej i etickej úrovni nemajú na
intolerantnej a osobným narcizmom
atomizovanej súasnej scéne umeleckej hudby na Slovensku pendant.
Juraj HATRÍK

Antonín Dvoák
Slovanské tance
Slovenská lharmónia,
Leoš Svárovský
Slovenská lharmónia 2007
Naše národné lharmonické teleso
prichádza s alšou reprezentanou
(iže nepredajnou) nahrávkou vo vlastnej réžii, podporenou Ministerstvom
kultúry SR. Tentokrát s hudbou, ktorá
je mu priam na mieru šitá: s obidvomi
radmi Dvo ákových Slovanských
tancov. Netreba asi príliš rozobera, o
v umeleckom vývoji Slovenskej lharmónie znamenajú (znamenali) eskí
dirigenti a práve tvorba najznámejšieho
eského skladatea sa doslova stala jej
hudobným materinským jazykom.
Pri príprave na recenziu som túto
nahrávku konfrontoval s gramoplatou
eskej lharmónie pod taktovkou
Zdeka Košlera z roku 1979. A jednoznane môžem potvrdi, že slovenskí
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lharmonici so Svárovským z tohto
porovnávania nevyšli zle. Hoci v prvom
prípade prevažuje jemnejšia drobnokresba, dokonalejšia zvukovos a
ostrejšie tempové a náladové kontrasty,
Svárovský a SF hrajú tieto geniálne
„chuovky“ akosi spontánnejšie, prirodzenejšie, viac udovo v porovnaní s
artistickou monumentalitou Košlera a
eskej lharmónie. Cíti, že hudobníci
sú s týmto opusom, s týmto hudobným
štýlom dokonale zžití, je to ich každodenný chlebíek a majú z neho
rados.
Tempá a základné charaktery
jednotlivých tancov v interpretácii
Slovenskej lharmónie našli svoje
uplatnenie, i ke nie úplne bezozvyšku,
najmä v prípade pomalších, lyrických
tancov. Takými sú . 10 e mol, . 12
Des dur alebo . 16 As dur, kde by som
oakával väšiu expresiu, výraznejšiu agogiku a viac mikrodynamiky.
Celkovo vyniká nahrávka príjemnou
žoviálnosou, vtipnou noblesou a
prirodzene dýchajúcim frázovaním; iba
miestami bada menšie nedostatky v
optimálnej precíznosti, kultivovanosti
a transparentnosti zvuku. Napríklad
v populárnom tanci . 8 g mol mi prekážala prílišná dominancia inelov a
slabšia poutenos melodických hlasov
(potom sa to nebezpene približuje k
charakteru dychovky). Najviac sa mi
páili rýchle, temperamentné furianty,
ale aj široké teplo sousedskej . 6 D dur
a ideálne diferencované charaktery
špacírky . 13 b mol.
Možno konštatova, že tento
záznam sa Slovenskej lharmónii
(vrátane vkusného dvojjazyného
bookletu) vskutku vydaril a má všetky
predpoklady aj na komerný úspech.
Tomáš HORKAY

Pestrý zborník
Solamente naturali
um. vedúci Miloš Valent
Monumenta Musicae
Slovacae
Hudobné centrum 2007
Táto nahrávka ponúka skutone
pestrý výber z Pestrého zborníka:
lullyovsky honosné pählasné suity,
suity anonymných autorov, chorey,

embalové a organové skladby, nemecké duchovné piesne… Niektoré
skladby vznikli skôr, ako je datovaný
zborník, preto nesú znaky neskorej
renesancie a raného baroka.
Suity Johanna Caspara Horna
(in D, C, G, B, F, A) majú štandardné
poradie tancov: allemande – courante – ballo – sarabande, o môže
zvádza k typizovaniu a formalizmu. A skutone: na CD sú všetky
allemandy rovnaké, couranty tiež,
i balla a sarabandy sa podobajú.
Pritom ani jedna allemanda nie je
allemandou, courante nie je courante, podobne pochodila aj sarabanda.
Študenti, hrajúci na klávesových
nástrojoch, musia odohra desiatky
barokových tancov, embalisti
stovky, no sláikári sa k nim dostanú
len zriedka. Ke sa poskladá orchester z hudobníkov, ktorí v živote
nehrali allemandu, ani courante, ani
sarabandu, je zle. Všetky allemandy
na CD sú prirýchle a nemajú charakter tohto tanca. Thoinot Arbeau
v známom diele L’Orchesographie
(1589) píše, že renesanná allemanda je „ažkopádny tanec“, s
ím súhlasí aj Cesare Negri (1602).
Marin Mersenne v roku 1636 uvádza, že allemanda sa už iba hrá a
nahrádza na zaiatku suity pavanu
(vemi pomalý tanec). Jean Jacques
Rousseau o allemande píše: „se bat
gravement“ (ažkopádne), súasný
autor Jean-Claude Veilhan v knihe
Les régles de l’ interprétation musicale à l’ époque baroque (Pravidlá
hudobnej interpretácie barokových
diel), ktorá vznikla na základe štúdia
dobových prameov v roku 1977:
„son tempo est généralement modéré“ (tempo je väšinou mierne).
Aj Arnold Dolmetsch po stároiach
cituje Arbeaua: „Allemande je ažkopádnejší tanec ako pavana, vhodne
predstavuje povahu udu, poda
ktorého je nazvaný.“
A courante? Je potrebné rozlišova rýchle talianske corrente a
francúzsky courante, o dôsledne
robil napr. aj Johann Sebastian
Bach. Johann Joachim Quantz
o courante píše: „Courante sa
hrá majestátne a sláik sa odsadzuje na každej štvrke“. Kollom
Tomlinson (1735) hovorí:„Courante je vemi slávnostný a vážny
tanec.“ Courante má komplikované metrum, striedajú sa v om
lenenia fráz na dve a na tri doby,
asto sa vyskytujú hemioly.
„Sarabanda má podobný pohyb
ako courante, je pomalšia ako menuet.“ (J. Ph. Rameau, Jean le Rond
d´Alembert). Sebastian Brossard

píše o sarabande: „le mouvement
est grave, lent, serieux“ (pohyb
je ažkopádny, pomalý, vážny). V
Anglicku bola okolo 1650 sarabanda
najrýchlejším tancom, no v tom
istom ase existovala vo Francúzsku
Sarabanda grave. V zakladajúcej
listine Académie deOpéra (1669) sa
napríklad píše: „Sarabande grave,
Sarabande légère et Sarabande
française“. Henri Dupont predpisuje
pre sarabandu pokyn „vážne“, francúzsky hrá na dychových nástrojoch
Jacques-Martin Hotteterre (1719)
„lent“.
Ani jeden zo spomínaných tancov
nemá na CD typické metrum a charakter. Pre hudobníkov zo Solamente
je tento druh hudby evidentne
cudzí: nevedeli, o s tancami, tak ich
hrali rýchlo, ve tak sa ni nepokazí.
Vraj. Okrem toho tu vyrušujú aj
nezosúladené smyky medzi prvými
a druhými husami, v poslednom
courante sú vážne metrické nezhody.
René Descartes (1650) píše: „o
sa týka rôznych emócií, ktoré môže
hudba vyvola, ...môžem poveda,
že pomalšie tempo v nás vyvoláva
pokojnejšie pocity: ... smútok, strach,
pýchu at. Rýchlejšie tempo vzbudí
živšie emócie ako rados a pod.“
Z tohto citátu je zrejmé, že s tempom
sa zahráva nedá. Dokazuje to aj
citát Quantza, ktorý o tempe píše:
„Povinnosou všetkých, ktorým je
hudba povolaním, je zvláš dokonalá
znalos tempa... inak by predvedenie
bolo zlé. “ Quantz má pravdu.
Suity z diel anonymných autorov
vyznievajú ovea lepšie (track 2 a
12). Uvonený a emotívny štýl hry
Miloša Valenta sa tu uplatnil v plnej
miere, najmä vo vemi originálnej
skladbe Semitta. Aj chorey s udovými prvkami vyznievajú vemi
príjemne, no ke si v pamäti vyvolám
cifrovanie dedinských kapiel, musím
uzna, že tu chýba iskra.
Škoda, že embalo je nasnímané
ako nepríjemný bicí nástroj. Je otázne, i sa z toho nástroja dalo dosta
viac, ale dnes sa dá embalo nasníma tak nádherne! Býva to pôžitkom,
no z hry Somu Dinyésa som pôžitok
nemal. Okrem toho nehral celkom
isto.
Organový pozitív je naproti tomu
nasnímaný nádherne. Krásny, guatý
tón 8-stopového krytu priam lahodí
ušiam, hoci v rýchlejších guráciách
mu prirodzene celkom nestail dych
(najmä ak boli bas a diskant od seba
vemi vzdialení). Niektoré skladby si
predsa len vyžadujú väší nástroj.
Nemecké duchovné piesne sú
znaným obohatením pestrosti i

emotívnym oživením nahrávky.
Martina Daxbock má dobrú vokálnu techniku a vie dobre narába s
dychom. Na CD jej hlas znie tým
lepšie, ím je vyššie. Škoda, že si nevybrala viac piesní vo vyššej polohe.
Jednoduchos, až naivita boli pri
interpretácii zrejme úmyselné, ale v
piesni O Traurigkeit, o Herzensleid
nehybnos emócií spôsobila
problém. Text je vemi dramatický
a ak sa neprejaví adekvátnym
emocionálnym rozpoložením a v
hre hudobníkov, pôsobí to akoby
textu nerozumeli alebo sa ich vôbec
netýkal. Organista tu úplne nevhodne improvizuje a ozdobuje piese
(podobne i v iných prípadoch) „ako
gajdoš“ (Quantz) a pôsobí dojmom,
že text mu je úplne ahostajný.
Tragická a dramatická piese si
vyžaduje iné výrazové prostriedky.
Summa summarum: všetky
allemandy, courante a sarabandy
sú prirýchle, stratili svoj prirodzený
charakter, melodickos a tanenos.
Orchester hrá nemetricky a tance sú
podobné ako vajce vajcu. Pestros
Pestrého zborníka sa vytratila.
Kiežby Rousseau, Brossard a iní
nemali pravdu! Ale história pravdu
má...
Vladimír RUSÓ

Ludwig van Beethoven
Piano Concertos No. 2 and
No. 5 „Emperor“
London Symphony
Orchestra, Andreas Delfs
John O’Connor, klavír
Telarc 2007/distribúcia
Divyd
Ako dokumentuje už obálka
bukletu, ústrednou osobnosou
pilotného projektu rmy Telarc
(súborná nahrávka Beethovenových
klavírnych koncertov) je írsky
klavirista John O’Connor, ktorý
pre tento label nahral viacero
Mozartových klavírnych koncertov a
mnohé Schubertove diela.
Ako interpret Beethovena na
seba O’Connor (ktorý je o. i. žiakom
legendárneho interpreta a priameho
nasledovníka v línii Beethovenových
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žiakov Wilhelma Kempa) upútal
pozornos súbornou nahrávkou
sonát, ktorú kritika v roku 1994
oznaila za „klavírnu nahrávku
najvyššieho kalibru a najlepšiu
beethovenovskú interpretáciu.“
Projekt nahrávok Beethovenových
klavírnych koncertov s dirigentom
nemeckého pôvodu Andreasom
Delfsom a London Symphony
Orchestra sa O’Connor rozhodol
zaa dvomi hraninými opusmi:
Klavírnym koncertom . 2 B dur op.
19 (1798), ktorý je v skutonosti
prvým skladateovým príspevkom
do tohto žánru (prvá, dnes stratená
verzia diela, vznikla v roku 1795),
a v ktorom ešte zretene nadväzuje
na klasické východiská, a Klavírnym
koncertom . 5 Es dur op. 73 (1809),
výsostne originálnym dielom z
vrcholného obdobia Beethovenovej
tvorby.
V 2. klavírnom koncerte
interpreti akcentujú väzby diela na
štýl Haydna a Mozarta, z ktorých
tiea sa tu Beethoven skladatesky
naozaj ešte nevymanil. Sólista
sa snaží eliminova patetické a
bravúrne polohy, dirigentovi ide
zjavne skôr o diferencovanos
jednotlivých línií než o kompaktnos
znenia. O’Connorova snaha
tvori s orchestrom homogénny
celok (t. j. príliš „netra“) je však
poda môjho názoru niekedy až
na hranici. Príležitostne by sa mi
žiadalo zretenejšie odlíši pasáže,
v ktorých sólista dominuje, od
pasáží, v ktorých vedie dialóg
s orchestrom a úsekov, kde je
„len“ accompagnatom. V 2. asti,
v ktorej krehké ornamentálne
gurácie klavíra obohrávajú
základnú melodickú líniu ariózneho
charakteru, sa O’Connor zásluhou
jemného agogického nuansovania
prezentuje ako zasvätený interpret
diel svojho najvýznamnejšieho
skladateského rodáka Johna
Fielda (pre Telarc nahral súborné
nahrávky jeho klavírnych
koncertov, sonát a noktúrn), ktorý,
podobne ako Johann Nepomuk
Hummel, v nadväznosti na
Mozarta rozvinul líniu brilantnej,
rokokovej a galantnej hudby
predznamenávajúcej lyrickopoetický romantizmus Schumanna,
Chopina i Mendelssohna (tú
však Beethoven v zrelej línii svojej
tvorby nereektoval). Tretia as
koncertu s haydnovsky zemitým,
veselým a rustikálnym charakterom
je pre O’Connora príležitosou
demonštrova vyrovnanú techniku a
perlivú hru.
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Už 2. klavírny koncert zretene
manifestoval snahu priblíži sa
tomu, ako Beethovenova hudba
znela v období svojho vzniku.
Interpretácia tohto koncertu
môže pôsobi objavne, ale snaha
by iný, netradiný a eliminova
„romantické“ prvky môže v
5. koncerte ruši. Mnohé z aspektov,
ktoré interpretaná tradícia tohto
diela z Beethovenovho vrcholného
obdobia, syntetizujúceho
výdobytky v oblasti klavírnej a
symfonickej techniky a zretene
predznamenávajúceho budúce
tendencie vo vývine klavírneho
koncertu (Brahmsov „symfonizmus“
alebo Lisztov „heroizmus“),
nadobudla v priebehu svojej
recepcie, sa O’Connor spolu s
Delfsom usilujú skôr potlai.
O’Connorova zdržanlivos zvukovej
intenzity, striedma pedalizácia
a potláanie rubato-tendencií,
to všetko výrazne kontrastuje s
tradiným vekorysým a patetickým
interpretaným poatím diela.
Napríklad v porovnaní s
Michelangeliho širokodychým
belcantom v O’Connorovom
„Piatom“ chýba „lesklý“ diskant
moderného klavíra (hoci nejde
o nahrávku na historických
nástrojoch). Pestrá škála farieb,
jemné artikulano-agogické nuansy
i ranované forte-piano efekty v
O’Connorovej interpretácii pôsobia
miestami až manieristicky, zaváa
to prehnanou ranovanosou a
intelektuálnosou...
Zásluhou snahy o priblíženie
sa ideálu historicky pouenej
interpretácie, kde klavirista
artikuláciou a agogikou
„kompenzuje“ to, o mu
bezprostredne poskytuje moderný
nástroj, ma tak O’Connorova
interpretácia 5. koncertu presvedila
menej a vyprovokovala k otázkam:
nie je vyžarovanie tohto diela do
budúcnosti zásluhou zúroenia
svojho potenciálu skladatemi
19. storoia natoko silné, že jeho
„posúvanie“ v interpretanej
rovine smerom spä je jednoducho
zbytoné? A o vlastne predstavujú
pojmy ako napr. „beethovenovská
klavírna nahrávka najvyššieho
kalibru“ alebo „najlepšia
beethovenovská interpretácia“?
Diela vrcholného Beethovena,
to sú väšinou témy ako „tesané
do mramoru“ a monumentálne
architektonické celky, ktorých
interpretácia by poda môjho názoru
mala by predovšetkým priamoiara
a transparentná. V tomto ohade

ma síce O’Connorova nahrávka
privádza do rozpakov, je však
v každom prípade artikuláciou
vyhraneného názoru.
Markéta ŠTEFKOVÁ

J. S. Bach
Goldberg variations
Simone Dinnerstein, klavír
Telarc 2007/distribúcia
Divyd
V spolupráci s nahrávacou spolonosou Telarc prináša americká
klaviristka Simone Dinnerstein
nahrávku jedného z najkrajších a
najvýznamnejších diel klavírnej
literatúry, preto by mal by na CD
alebo v buklete aspo raz uvedený
korektný názov diela „Variácie s
rôznymi premenami“.
K charakteristickým rtám
amerických interpretov patrí
nekonvennos a zameranos na
originalitu umeleckého prejavu. V
správnej miere ide o dobré vlastnosti, ktoré sa u autokritickejších
Európanov, berúcich viac ohad na
tradíciu, neprejavujú tak výrazne. S
tým je spojená snaha v interpretácii
dosiahnu intencionálne predstavu
skladatea o svojom diele.
Na nahrávku si interpretka
zvolila koncertné krídlo Steinway
vyrobené v roku 1903 v Hamburgu.
Použitie moderného nástroja namiesto embala nemusí ruši prívržencov originálneho znenia hudby
minulosti. Je to napokon aj otázka
návykov vzniknutých pri poúvaní
historickej hudby. Rozhodujúci je
spôsob interpretácie zameraný na
celkovú koncepciu variácií, na ich
štylistiku, koncepciu jednotlivých
astí cyklu zvláš.
Kultivovaná a pôsobivá interpretácia delí celok na 32 astí, priom
každá pôsobí uzatvoreným dojmom,
ím sa stráca ich vzájomná súvislos. Ide teda skôr o interpretáciu
klavírnych kusov ako barokového
varianého cyklu, resp. koncepcia sa
skôr blíži klavírnemu cyklu, ako ho
poznáme z 19. storoia.
Na základe informácií prvého
Bachovho biografa J. N. Forkela

možno usudzova, že na nespavos
trpiaci ruský vyslanec v Sasku gróf
Keyserling si pre svojho klaviristu
J. G. Goldberga u Bacha objednal
„klavírne kusy nežného a zábavného charakteru“, nežnú nonú hudbu. Goldberg, ktorý mal vtedy 12,
nanajvýš 14 rokov, musel podáva
bezchybný technický i umelecký
výkon. Ak prijmeme Forkelov
názor z roku 1802, tak voi „nekoncepnosti“ Dinnersteinovej
interpretácie nemožno ma podstatné výhrady. No súdiac poda
Bacha, tak ako predkladá štruktúru „premien“ árie, ide o 10 trojíc,
pozostávajúcich z asti suitového
typu, viruózneho typu a kánonu.
Suitový typ v . 7, 13 a 16 by v
prípade dôslednejšieho typizovania prispel k vytvoreniu oporných
bodov a podporil celistvos diela.
Quodlibet . 30 by potom mohol
by uchopený ako vyvrcholenie
diela, s náznakom uritej irónie.
Tak by interpretane bol vyjadrený koncept „premien“, aby ho
mohol recipient uchopi. Sled
rýchlych, brilantne zahraných a
vemi poeticky s pekným úhozom
a zvukovým vkusom prednesených
pomalých astí predstavuje predsa
len vonkajší prejav „striedania
tempa“. Napokon . 16 tvorí istý
medzník cyklu a nie je náhoda, že
Bach sem vložil Ouverturu, ktorou
rozdelil cyklus na dva celky.
Ke že interpretácia berie do
úvahy len dva druhy tempa, rýchle
a pomalé, nerešpektuje tempovú
diferencovanos, priom prichádza k strate zmysluplnosti vyjadrenia vnútorného kontrastu. Zmeny
agogiky, „náklonnos k lyrickosti“,
predlžovanie tónu, dôraz na vedúci hlas ako v íslach 1, 4, 8, 14, 20,
22, 23, 26, 30 sa dajú vysvetli ako
inšpirácia moderným nástrojom
a jeho možnosami alebo vplyv
hudobným štýlom 19. storoia.
Viem si predstavi, že
S. Dinnerstein vie svojou hrou
zapôsobi za predpokladu, že si
bude vedie vytipova správne
dielo. V súvislosti s J. S. Bachom
ju aká ešte znaná cesta na
umelecké dozrievanie. Rovnako
si viem predstavi, že práve pre
poetickos a lyrickos umeleckého
vyjadrovania (uvedené ísla) si CD
nájde svojich recipientov hlavne v
radoch takých záujemcov, ktorí sa
radi oddávajú zahmlenej predstave o tvorbe vekých skladateov a
majú radi ich hudbu ako prostriedok k snívaniu.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ
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Manu Katché
Playground
ECM 2007/distribúcia Divyd
Parafrázujúc výstižný titul albumu Ten
o hrával s Dežom domáceho velikána
Jara Filipa, sa pôvodom francúzsky bubeník Manu Katché v muzikantskej obci
preslávil predovšetkým ako „ten, o
hrával so Stingom, Petrom Gabrielom
alebo Joni Mitchellovou“. Katché sa
pôvodne uil hra na klavíri, neskôr
študoval hru na bicích nástrojoch na
prestížnom parížskom Conservatoire
National Supérieur de Musique. Po niekokoronom hudobnom partnerstve
s rozlinými rockovými a popovými
hviezdami zaal spolupracova s umelcami združenými okolo mníchovského
vydavatestva ECM, napríklad nórskym
saxofonistom Janom Garbarekom. K
autorskej prolovej nahrávke sa bubeník odhodlal až koncom roku 2004 a
úspech debutu Neighbourhood (ECM
2005) prekvapil fanúšikov i kritiku.
Album získal výronú cenu Nemeckých
hudobných kritikov a francúzsky
Jazz Magazine ho oznail za album
roka. Nadväzujúci aktuálny projekt
Playground na prvé poutie prekvapuje svojou kongeniálne prehadnou
štruktúrou, ktorá však podobne ako
predchodca dopláca na svoj obsah.
Skladateské ambície dlhoroného
prvotriedneho sidemana neboli veké,
svojim spoluhráom v štúdiu predložil
skice nekomplikovaných spevných tém.
Sná napriek tomu je ažké ubráni
sa akejsi naivnej prostoduchosti predkladaných motívov, ktoré síce dokážu
(aj ke nie vždy presvedivo) utiahnu
viac ako hodinu atmosferickej hudby.
Na ploche dvanástich skladieb Katché
dokazuje, že je predovšetkým fantastickým spoluhráom citlivo naúvajúcim a
reagujúcim na podnety. Nosné motívy
skladieb sú zväša výrazným patternom v podobe „pod kožu zaliezajúcich“
groovov. Na tie má Katché stále svoj
osobitý recept (skladba So Groovy).
Špecikom, ktoré sa nejeden bubenícky kolega snaží napodobni, ostáva
nasadenie rázneho ornamentálneho

groove „vyšperkovaného“ krátkými
údermi na tomoch alebo ineloch.
Oproti tejto pravidelnosti stojí rytmická
neperiodicita poháaná nepopísatenou hybnosou (Motion). Katchého
gúram nechýba výrazná „chytavos“
a ich štruktúra na báze modálnych
posunov napovedá o inšpiraných
zdrojoch (Snapshot). Zo snivej letargie
vytrhávajú impulzívne vystavané sóla
pianistu Marcina Wasilewského, ktorému sekunduje kontrabasista Slawomir
Kurkiewicz. Mladých Poliakov si Katché
prepožial z kvarteta trubkára Tomasza
Stanka, medzinárodnú formáciu doplnil
nórskym saxofonistom Trygve Seimom
a trubkárom Mathiasom Eickom.
Cieleným výberom spoluhráov Katché
netral veda ani v jednom prípade, škoda len skromného vkladu vynikajúceho
amerického gitarového experimentátora Davida Torna, ktorého sférické
vyhrávky nesmierne oživili úvodnú Lo,
ako aj nálne variácie skladby Song
For Her. Album Playground je napriek
svojej iastonej uniformite príjemným
poinom, pri ktorom sa možno necha
bezmyšlienkovito unáša, prípadne fascinova vyváženým vkladom všetkých
zúastnených.
Peter MOTYKA

Ed Thigpen
The Asmussen/Thigpen
Quartet
Resource
Ed Thigpen´s Action-ReAction
Stunt Records 2007/distribúcia Hevhetia
Škandinávske krajiny bývali poas
2. polovice 20. storoia otvorené
medzikultúrnym vplyvom. Z rozliných politických, sociálnych,

ale aj ekonomických dôvodov
sa tam utiekali mnohí Amerikou
znechutení jazzmani: saxofonisti
Dexter Gordon a Kenny Drew
alebo bigbandoví aranžéri Thad
Jones a Bob Brookmeyer. Spätná
expanzia priviedla naopak zo severnej Európy do USA ernošského (!) dánskeho saxofonistu Johna
Tchicaiho, ktorý sa oskoro vlenil
do elitnej freejazzovej komunity
ako len zoskupení Johna Coltrana
a New York Contemporary Five.
V Kodani sa zaiatkom 70.
rokov usadil aj chicagský rodák,
bubeník Ed Thigpen, ktorý v ase
svojho amerického exodu patril k
prestížnym a vyhadávaným sidemanom. Jeho precízna swingová
pulzácia po boku kontrabasistu
Raya Browna niekoko rokov
udržiavala chod legendárneho
tria nedávno zosnulého Oscara
Petersona alebo neskôr koncom
60. rokov alšieho klaviristu
Tommyho Flanagana, ktorého
trio permanentne sprevádzalo
Ellu Fitzgeraldovú. Dánsky label
Stunt teraz ponúka reedíciu dvoch
diametrálne odlišných projektov z
Thigpenovho prvého kodanského
obdobia. Titul albumu Resource,
ktorý je koncertným záznamom
zo známeho klubu Jazzhus
Montmartre, proklamuje popri
bubeníkovi významnú osobnos
európskeho jazzu – neprávom
zabúdaného huslistu Svenda
Asmussena. Vonos jeho improvizanej invennosti, ktorou sa
nahrávky tohoto „fidlikajúceho
Vikinga“ vyznaujú, žia na
tomto albume príliš prekrývajú
módne zvukové transformácie a
snaha o novátorské experimentovania s efektovými krabikami.
„Hendrixovsky“ kvíliace husle
ostávajú tak svedectvom viac
poplatným svojej dobe, nadšenej
z novátorskej fusion zvukovosti,
ako výpoveou o tejto pozoruhodnej spolupráci. Napriek
tomu ponúka koncert niekoko
zaujímavých momentov, napríklad
uvonenú komunikáciu na ploche
funkovej témy Milta Jacksona
Spirit Feel, v ktorej exceluje alší
z utajených pokladov škandinávskeho jazzu, dánsky organista
Kjell Öhman. A samozrejme
rázne jazz-funkové majstrovstvo
hviezdneho bubeníka, ktorý na
atmosfericky rozahlých plochách
niektorých skladieb predvádza
svoju povestnú viacdimenzionálnu
zvukomalebnos.
alší disk ponúkajúci rov-

nomenný štúdiový album
Thigpenovho ansámblu ActionRe-action je naproti tomu nahrávkou, kvôli ktorej majú podobné
reediné poiny opodstatnenie.
Zvukovo vyostrené fusion je
priamou reakciou na elektronické
excesy voných zoskupení okolo
Milesa Davisa na prelome 70.
rokov. Paralelu ponúka aj angažovanie „dánskeho Davisa“, trubkára Palle Mikkelborga (ten je
azda jediným trubkárom, ktorého
sám Davis pozval ako spoluautora
hosova na svoj konceptuálny
album Aura v roku 1985). Práve
Mikkelborgova trojdielna suita
House Of Poets otvára nahrávku
Action-Re-Action zo zaiatku roka
1974. Nápaditý lektvar prelínania
elektrických klávesových nástrojov s expresiou sopránsaxofonistu Lennarta Aberga v jej prvej
asti Le Matin plynulo prechádza
do pulzujúceho funkového groove. Po zvukovo priezranejšom
úseku Le Soir s dominujúcou zvonivosou klávesov Kjella Ohmana
nastouje líder opä impulzívnu
figúru preklenujúcu záverenú as Who´s Kidding Who?
Množstvo prekvapivých, aj po
viac ako troch desaroiach fungujúcich a aktuálnych momentov
Thigpenovho a Mikkelborgovho
konceptu Action-Re-action presvedí, že európska odpove
americkým priekopníkom fusion
jazzu vôbec nebola tak bezvýznamná, za akú ju dodnes mnohí
pokladajú.
Peter MOTYKA

blues

B. B. King
Live
Geffen Records 2008/
Universal
Meno B. B. King je legendou, ale
aj dobrou obchodnou znakou, a
tak na viacerých miestach v USA
vyrástli hudobné kluby s neónovou vývesnou tabuou
57
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B. B. King’s Blues Club. Vlani v
týchto priestoroch zaštítených
vlastným menom uskutonil
osemdesiatjedenroný veterán
bluesovej scény sériu koncertov.
Obidva kluby, v Nashville i v
Memphise, sa nachádzajú v štáte
Tenessee. Záznam z koncertov,
v zostrihu z oboch klubov, vyšiel pod rovnakým lapidárnym
názvom na CD aj DVD. Tieto
médiá majú svoje špecifiká a pri
každom z nich si posluchá, resp.
divák uvedomí osi iné. Ak predtým pozeral na B. B.-ho koncert
iba prostredníctvom DVD plného
zaujímavých informácií a vnemov
rôzneho druhu, možno v jeho
poli pozornosti nevynikol fakt,
ako dobre funguje Kingov blues
band. Rytmika šliape ostošes,
z muzikantov cíti zárove vyhratos aj nevyerpatenú chu
zahra si a urobi pre svojho
frontmana to najlepšie o sa
dá. Hra s legendou musí by
zážitok, ale hudobníci musia by
pritom v strehu. B. B., popri tom
ako rozpráva do hudby, obas
zane hra na ažkú dobu, obas
zane spieva novú tému tam,
kde sa mu to hodí v rámci jeho
súkromnej dramaturgie. Pokojne
a bez výstrahy to môže by kdesi
v strede rozohratej vety, o
pripomína udové zvyky pri rozkazovakách niekde v Podpoaní.
Nejaké disciplinované sústredenie pred odklepaním paliiek od
starého pána hádam ani nemožno oakáva. Na druhej strane
práve bezprostrednos je to, o
sa do klubového prostredia hodí
najlepšie. Samotná hudba je iba
asou koncertu a fluida, ktoré
B. B. plným priehrštím rozdáva
z pódia. Do vekej miery sú jeho
klubové vystúpenia práve o
komunikácii s divákmi. Sám sedí
na dosah od prvej rady a kontakt
s umi nadväzuje doslova z oí
do oí. Na CD však nevidie, ako
bezprostredne a uvonene reaguje na podnety z publika. Sám
hovorí, že sa pred koncertom
necítil práve najlepšie, ale vaka
uom, ktorí prišli za ním do
klubu, sa všetky problémy vytratili. „asto mi hovoria, že na svoj
vek vyzerám výborne, že mám
zrejme dobrú lekársku starostlivos. Áno mám. Stará sa o ma
doktor Viagra…“ Nieo na tom
prekrvení bude, pretože v hlase a
spôsobe spevu cíti viac energie
než v jeho posledných štúdiových
nahrávkach. Ako už bolo pove58

dané, kapela sa maximálne prispôsobuje tomuto spôsobu a na
hudobnej úrovni robia to isté o
B. B. na verbálnej. Väšinu asu
tu znejú skladby v rýchlejších
tempách. Dvanástaktové schémy unášajú takmer funkysoulové groovy rytmiky, dopajú ich improvizované harmónie
klávesov a sprievodnej gitary, ku
ktorým sa pridávajú rytmizujúce
šteky dychovej sekcie. Ke sa
ozve pravoverné blues v pomalšom tempe, je to sviatok.
B. B. v svojich blahodarných
sólach plných živej dynamiky
používa citácie známych tém a
vlastný frazeologický slovník,
ktorý sa stal predobrazom pre
celú generáciu rockových gitaristov. B. B. hrá svoje sóla na gitare
s teplým, na svoje pomery výrazne skresleným tónom.
V repertoári a spevákovom
štýlovom zameraní možno len
ažko oakáva nejaké prekvapenia. V Memphise a Nashville
zazneli žiadané klasiky ako
Thrill Is Gone, Rock Me Baby,
alebo aj relatívne novšie skladby
adaptované do repertoáru, akou
je napríklad Bonova When Love
Comes To Town a niekoko pesniiek, ktoré sme z nahrávok B. B.
Kinga mohli pou po prvýkrát.
Každopádne blues v podaní B. B.
Kinga nie je „smutná hudba utláaných ernochov“. Pre B. B.-ho
je to prame života, priom to
nemusia by iba veselé pesniky
typu You Are My Sunshine i
When The Saint’s Go Marshing
In.
Hudba B. B. Kinga mala už od
polovice minulého storoia dve
tváre. Na štúdiových platniach
sa neraz objavila zabalená do
bohatých a naleštených aranžmánov, ktoré ju posúvali na úrove
pähviezdikových hotelov kdesi
v Las Vegas, vyžadujúcich urité
spoloenské niveau. Také pestré
a uvážené kombinácie farieb
z jeho posledného štúdiového
albumu pou nebudeme, akurát
si (pri všetkej úcte k umeleckej a
profesionálnej úrovni aranžérov
a producentov) uvedomíme, že
ten pravý rozmer blues v podaní
B. B. Kinga je v podstate udový.
B. B. je jednoduchý lovek, ktorý
okolo seba šíri pozitívne vyžarovanie. Je v zásade jedno akými
prostriedkami. Mnoho udí sa s
ním zoznámilo ako s gitaristom,
ktorého za svoj zdroj inšpirácie
uvádzali také hviezdy ako Eric

Clapton, Jeff Beck i Jimmy
Page. Sám B. B. hovorí, že po
celý život mal iba jednu ženu,
aj tá mala na sebe šes strún a
volala sa Lucille. Kto sa s ním
však zoznámi bližšie, zisuje, že
osobitos jeho gitary má svoj
základ práve v otvorenej povahe,
schopnosti empatie s hudbou,
publikom a srdenosti kráa
blues.
Martin CHROBÁK

dvd

Richard Wagner
Die Walküre
R. Gambill, A. Jun, J.-H.
Rootering, A. Denoke, R.
Behle, T. Vaughn
Staatsorchester
Stuttgart, Lothar
Zagrosek/réžia
Christoph Nel
2DVD Euroarts 2007/
distribúcia Divyd
Uvedenie každej inscenácie
Wagnerovej tetralógie Der Ring
des Nibelungen je v každom
opernom divadle vekou udalosou. Tento mimoriadny dramaturgický poin vždy vzbudzuje
zaslúženú pozornos a obdiv,
pretože inscenovanie celého
približne šestnáshodinového
cyklu nie je ani pre veké operné
scény malikosou. Slovenskému
divákovi takáto mimoriadna
udalos na našich scénach zatia
urite nehrozí, takže musí obráti
svoju pozornos minimálne na
Wiener Staatsoper, resp. iné dostupné európske scény, alebo si
vybra spomedzi širokej ponuky
záznamov na DVD nosioch. Tú
koncom minulého roku obohatil
záznam štyroch inscenácií zo
Staatsoper Stuttgart vydavatestva Euroarts. Zámerne spomínam štyri inscenácie, pretože
pôvodná komplexná koncepcia
Herberta Wernickeho sa po jeho
predasnom skone poas príprav
Rýnskeho zlata zmenila na ojedi-

nelý koncept štyri opery–štyria
režiséri ( Joachim Schlömer
– Rýnske zlato, Christoph Nel –
Valkýra, Jossi Wieler & Sergio
Morabito – Siegfried, Peter
Konwitschny – Súmrak bohov).
Zjednocujúcim prvkom sa stal
dirigent Lothar Zagrosek.
Režisér Christoph Nel spolu so scénografom a autorom
kostýmov Karlom Kneidlom
inscenovali najobúbenejšiu as
celého Prstea, Valkýru, ako
súasnú psychoanalytickú drámu
v anonymnom civilnom prostredí.
Každá postava je výrazná individualita so svojím príbehom,
vzahy sú maximálne detailne
vystavané, niekedy priezrane
jasné, inokedy zahalené tajomstvom, poskytujúce divákovi v
jemných náznakoch pomôcky k
ich dešifrovaniu, alebo naopak,
provokujúce k otázkam a neistote. Vynikajúce herecké výkony
všetkých protagonistov spolu
so špikovou réžiou vytvárajú
súasné divadlo par excelence.
Silným zážitkom sú spevácke
výkony. Súrodenecká a milenecká dvojica Siegmunda a Sieglindy
v podaní Roberta Gambilla a
Angely Denokeovej oarí speváckou vrúcnosou a mladistvou
naivitou. Mohutný (vzhadom
i volumenom) Wotan JanaHendrika Rooteringa patrí k tým
najlepším, akých som doteraz
poul. Brunhilda, na ktorú „by to
nikto nepovedal“, Renate Behle
síce obas nepoteší priostrými
vyššími tónmi, no celkovo podáva
v extrémne náronej postave
výborný výkon. Hudobné naštudovanie Lothara Zagroseka a
výkon Staatsorchester Stuttgart
sa výraznou mierou podiea na
špikovej úrovni tejto inscenácie.
Okrem spomínaného DVDkompletu zvukový záznam „stuttgartského Ringu“ vyšiel aj na CD
nosioch vo vydavatestve Naxos.
Jozef ERVENKA
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Renáta Beliová
Recepná hudobná estetika
Ústav literárnej a umeleckej
komunikácie
Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre, 2002, 2003,
2006
Trojdielna monografia Renáty
Beliovej Recepná hudobná
estetika (Introdukcia, Teória,
K pojmosloviu), ktorá vznikla
v rámci grantového projektu
VEGA Vyjadrovacie prostriedky
literatúry a umenia a ako súas
výskumnej úlohy Civilizanokultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spolonosti,
je výsledkom viacroného úsilia
autorky, ktorá sa profiluje nielen
v oblasti výskumu teórie a dejín
hudobnej estetiky, ale aj v oblasti
vysokoškolskej pedagogiky.
Recepná hudobná estetika Renáty Beliovej patrí do
okruhu prác, ktoré v tradinej
estetike zjednocuje úsilie o
dešifráciu „života“ konkrétneho umeleckého diela od jeho
premiérového uvedenia až po
súasnos (nemecká estetika
preto nie náhodou oznauje
tento smer estetického výskumu

aj ako Rezeptionsforschung,
Rezeptionsgeschichte i
Rezeptionsästhetik). Autorka
však zárove významne prekrauje hranice takéhoto, pre jej
koncept predsa len zúženého
prístupu, a ponúka syntetický
pohad, ktorého ambíciou je
obsiahnu fenomén hudby (resp.
hudieb) v komplexnom komunikanom poli jej existencie. K tomu
si vytvorila dobré predpoklady už
v úvodnej monografii Introdukcia
(2002), ktorú rozlenila do dvoch
obsahovo koherentných astí:
Východiská recepnej hudobnej
estetiky a Exkurzy do súasnej
hudobnej kultúry. itate pritom
ocení autorkin dôsledný historicko-systematický záber, ktorého
významnou devízou je spojenie
súasných metodologických
prístupov s domácou muzikologickou tradíciou (M. Filip, J.
Kresánek, P. Faltin). Svoj koncept
rozvíja taktiež na hudobno-semiotickej báze, priom naväzuje o. i.
na podnety eskej muzikologickej
školy ( J. Fuka, J. Jiránek, I.
Poledák). Dôležitými presahmi
do psychológie, sociológie a
alších kooperujúcich oblastí si
Renáta Beliová vytvorila solídnu
interdisciplinárnu bázu, ktorá
jediná je schopná komplexne
skúma problematiku hudobnej recepcie. Sympatická na
jej texte je deklarovaná a aj
dosiahnutá symbióza teórie s
praxou, o om svedia nielen
aktuálne exkurzy do súasnej
hudobnej kultúry (dôkazom
sú názvy niektorých kapitol v
druhej asti práce ako napr.
Rocková hudobná kultúra
mládeže, Intertextualita a
sampling), ale aj zásadné úvahy týkajúce sa napr. definovania hudobného vzdelávania a
hudobnej výchovy.
Aj druhý diel Beliovej
trilógie Teória (2003) dokumentuje nielen metodologickú
aktuálnos, ale aj pozoruhodnú invennos pri nastoovaní
a riešení problémov týkajúcich sa recepnej hudobnej
estetiky. Zatia o v prvej asti
tohto textu autorka objasuje
myšlienkové zdroje recepnej
hudobnej estetiky, následné
dve ústredné kapitoly (Model
recepného myslenia o hudbe
a Model recepnej interpretácie hudby) ozrejmujú
základné princípy recepnej
hudobnej estetiky spôsobom,

ktorý svojou kauzálnou konštrukciou tak trochu pripomína
Wittgensteinov Tractatus logicophilosophicus.
Ako konštatuje samotná autorka, cieom recepnej hudobnej
estetiky „nie je len zažívanie seba
samého v znejúcej hudbe, ale aj
spoznávanie seba samého cez
vlastné zážitky z hudby“. To sa
však poda nej môže dia iba vtedy, „ak sa subjekt nezameria len
na ponúkané príjemné zážitky z
hudby, ale ak dokáže abstrahova
od vlastného, spravidla zaujatého
a predsudkami zaaženého hodnotenia hudby a otvorí sa hudbe,
fenoménu, ktorý je nielen zrkadlom subjektu, ale je aj schopný
subjekt presahova.“ Túto premisu sleduje autorka dôsledne
krok za krokom, priom jej úvahy
vyústia do pozoruhodne koncízneho modelu recepnej interpretácie
hudby, ktorého nosnými piliermi
sú verbálna interpretácia hudby
a analýza hudobného zážitku.
Devízou jej textu je úsilie o komplexný prístup, ktorý nezanedbáva ani totalitu subjektu (poslucháa), ani totalitu objektu (hudby),
ako ani alších relevantných
lánkov hudobno-komunikaného
reazca.

Terminologická istota a jednoznanos je nevyhnutnou podmienkou nielen uchopenia zvoleného
problému, ale aj následného vedeckého diskurzu. Toho si bola Renáta
Beliová vedomá zaiste od samého
zaiatku, a preto logicky zavšila
svoj 3-dielny projekt recepnej hudobnej estetiky rozpravou, týkajúcou sa pojmoslovia (K pojmosloviu,
2006). Poda autorky jej ambíciou
nebolo predloži sumár riešenia
pojmoslovných otázok. Skôr sa
zamerala na hadanie styných
bodov v rámci muzikológie, estetiky, filozofie, ale aj hermeneutiky
i semiotiky, a to vždy s vedomím
zachovania špecifického recepného prístupu k hudbe. Z tohoto
aspektu je jej text – a týka sa to
projektu ako celku, t. j. všetkých
troch dielov – systémovo otvoreným celkom, umožujúcim formou
vstupov alej precizova tento základný model, ktorého prednosou
je nielen to, že na mnohé otázky
prináša kvalifikované odpovede,
ale aj to, že inšpiruje k alším otázkam a stáva sa tak výzvou nielen
pre bádateskú komunitu, ale aj
pre každú dotknutú sféru, v ktorej
sú prítomné aj otázky hudobnej
recepcie.
Rudolf BREJKA
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KAM / KEDY

kam / kedy
Bratislava
Opera a Balet SND
historická budova
Pi 02.05. Dvoák: Rusalka
So 03.05. Verdi: Don Carlos
Ut 06.05. Chaaturjan: Spartakus
St 07.05. Dubovský: Tajomný kú,
11.00
Pi 09.05. Lehár: Veselá vdova
So 10.05. Radaovský / Holová:
Bolero a viac...
Po 12.05. Mozart: Figarova svadba
St 14.05. Frešo: Martin a slnko, 11.00
Št 15.05. ajkovskij: Eugen Onegin
So 17.05. Donizetti: Lucrezia Borgia
Po 19.05. Bizet: Carmen
St 21.05. Verdi: Nabucco
Št 22.05. Donizetti: Nápoj lásky
Pi 23.05. Patejdl / Vaculík: Snehulienka a sedem pretekárov, 11.00
So 24.05. Patejdl / Vaculík: Snehulienka a sedem pretekárov, 11.00
Ut 27.05. Verdi: Macbeth
Št 29.05. Chaaturjan: Spartakus
Pi 30.05. Strauss: Ariadna na Naxe
nová budova
Pi 02.05. Burlas: Kóma
So 03.05. Radaovský: Warhol
Po 05.05. Musorgskij: Boris Godunov
St 07.05. Puccini: Madama Butter y
So 10.05. Verdi: La traviata
Pi 16.05. Kylián / Radaovský /
Timulák: KY-TIME / Pocta Jiímu
Kyliánovi – I. premiéra
So 17.05. Kylián / Radaovský /
Timulák: KY-TIME / Pocta Jiímu
Kyliánovi – II. premiéra
Ut 20.05. Musorgskij: Boris Godunov
Št 22.05. Kylián / Radaovský /
Timulák: KY-TIME
Pi 23.05. Puccini: Tosca
So 24.05. Musorgskij: Boris Godunov
Po 26.05. Puccini: Tosca
Ut 27.05. Kylián / Radaovský / Timulák: KY-TIME
St 28.05. Wagner Gala - koncert
Opery SND z diel R. Wagnera
So 31.05. Verdi: Trubadúr
Slovenská  lharmónia
So 03.05.
Slovenská lharmónia, M. Lejava
Britten
Ut 06.05.
Musica aeterna, P. Zajíek
P. Olech, kontratenor
Scarlatti, Vivaldi,
St 07.05.
Slovenská lharmónia, F. Haider
Slovenský lharmonický zbor, J.
Chabro
A. Brownell, klavír
P. Berger, tenor
D. apkovi, barytón
Musorgskij, Prokoev, Puccini
Ut 13.05.
E. Bernard, husle
D. Jacob, klavír
M. Arendárik, klavír
Poulenc, Chausson, Beethoven,
Janáek, Liszt
Št 15.05. – Pi 16.05.
Slovenská lharmónia, P. Feranec
V. Berzon, klavír
Beethoven, Sucho

L. Szathmáry, violonelo
A. a D. Gurnkel, (klarinety)
Bruch, Roustom, Mendelssohn –
Bartholdy, Barber, Gershwin, Bloch
St 21.05.
Koncert mladých talentov
SOSR, O. Olos
M. Haring, violonelo
I. Palovi, viola
F. Strauch, klavír
Liszt, Prokoev, Berlioz
Ne 18.05.
Momentum Musicum, 16.00
Autorský koncert skladateov
. Bernátha a J. Iršaia
CC Centrum, Jiráskova 3
Ut 06.05.
Doncy molodcy – spev, tanec,
garmoška, balalajka
Estrádna hala PKO, Bratislava
Žilina
Štátny komorný orchester Žilina
St 07.05.
Sláikový orchester Žilinského
konzervatória, K. Kevický
M. Gáborová, organ
Bach, Durué, Liszt, Albinoni
Ne 11.05.
Predvádzanie ví azných nástrojov
medzinárodnej husliarskej sú aže
Violino Arvenzis, 10.30.
ŠKO, K. Kevický, J. Pazdera, husle
Dvoák
Št 15.05.
ŠKO, T. Maeda
J. Bartoš, trúbka
Czerny, Beethoven, Brüll, Roger,
Schubert, Schumann, Mozart
Št 22.05.
ŠKO, Sláikový orchester ZUŠ L.
Árvaya, študenti žilinského konzervatória, K. Kevický / M. Danišová
Sucho
Ne 25.05.
Hudobné putovanie po Slovensku,
16.00.
ŠKO, žiaci ZUŠ L. Árvaya, študenti
Konzervatória v Žiline, K. Kevický
T. Kmecová, scénar a moderovanie
St 28.05.
ŠKO, L. Svárovský
D. Buranovský, klavír
Hummel, Beethoven, Schubert
Banská Bystrica
Štátna opera
Po 05.05. Dinková: Biele peklo,
10.30
Ut 06.05. Mozart: Záhradníka z
lásky – derniéra
So 10.05. Loewe – Lerner: My Fair
Lady
Ut 13.05. Leško – Dinková: Archa
templárov
St 14.05. Puccini: Bohéma
Ut 20.05. Randevú s operou – Pod
rozkvitnutými sakurami
Pi 23.05. Godár: Pod rozkvitnutými
sakurami - svetová premiéra
So 24.05. Godár: Pod rozkvitnutými
sakurami
Ut 27.05. Puccini: Sestra Angelika /
Leoncavallo: Cigáni
Pi 30.05. Stein - Bock - Harnick:
Fidlikant na streche
Košice

Slovenský rozhlas
Štátne divadlo Košice
St 07.05.
Koncert k 60. výroiu založenia štátu
Izrael
SOSR, M. Košik
D. Turina, husle
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Št 01.05. Kálmán: ardášová
princezná
So 03.05. Verdi: La Traviata
Po 05.05. Operetné gala

Ut 06.05. Exupéry / Pavlíek: Malý
princ – baletná rozprávka, 10.00
St 07.05. Verdi: Maškarný bál
Št 08.05. Operný galaveer – E.
Obraztsova a jej hostia
Pi 09.05. Thomas: Charleyho teta,
10.00, 19.00
So 10.05. Ateliér - tvorivá diela
Ne 11.05. Kálmán: ardášová
princezná, 10.00
Ut 13.05. Dauberval / Hérold: Zle
strážené dieva - komický balet,
10.00, 19.00
So 17.05. ajkovskij: Labutie jazero
Ne 18.05. Dvoák: Rusalka
Št 22.05. Exupéry / Pavlíek: Malý
princ – baletná rozprávka, 10.00
Pi 23.05. Gounod: Faust a Margaréta
Ne 25.05. Kocáb: Odysseus
Ut 27.05. Kálmán: ardášová
princezná
St 28.05. Šoth: Svadba poda Figara
(Mozarta)
Št 29.05. Shakespeare / Šoth:
Romeo a Julia - tanené divadlo
Štátna lharmónia Košice
30.4. - 29.5.
Medzinárodný hudobný festival
53. KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR
Po 05.05.
E. Obraztsova – piesový recitál
Ut 13.05.
Concerto Polacco
Gorczycki, Charpentier
Št 15.05.
ŠFK, J. Kovács
M. Fukaová, violonelo
Martin , Respighi, Dvoák
Pi 16.05.
Flauto dolce
K. Duaiová, G. Preho er, zobcové
auty
I. Bilej-Brouková, soprán
A. Huber-Hašková, embalo
Uccelini, Schutz, Castello, Turini,
Frescobaldi, Teleman, Scarlatti
Ut 20.05.
Stamicovo kvarteto
M. Lapšanský, klavír
Sucho, Franck
St 21.05.
Literárno-hudobný veer
E. Vašáryová, umelecký prednes
E. Letanová, klavír
Chopin v hudbe a v listoch
Št 22.05.
Symfonický orchester Filharmónie
mesta Oradea, R. Rimbu
G. Croitoru, husle
Enescu, Bruch, Rimskij-Korsakov
Ut 27.05.
P. Laniau, gitara
Sanz, Corbetta, Visée, Robinson,
Murzia
Št 29.05.
ŠFK, J. Swoboda
Ma arský lharmonický zbor
Brahms
Infoservis Oddelenia
dokumentácie a informatiky
Zahraniné festivaly
Medzinárodný festival barokovej
hudby – Barokové fórum 2008
16. 8. – 21. 9. 2008
kostoly hlavného mesta Varšavy,
Posko
Organizátori pozývajú na úas na
festivale, uzávierka dramaturgie, o
najskôr.
Info: fest@barok.info, www.barok.
info, www.nieobojetni.pl
Medzinárodný hudobný festival
Janákov máj 2008
19. 5. – 9. 6. 2008

Ostrava, Opava, Karviná, Fulnek,
Tinec
Info: festival@janackuvmaj.cz, www.
janackuvmaj.cz
Weimarská hudobná jar súasnej
hudby 2008
13. – 17. 5. 2008
Weimar, Nemecko
Info: via_nova@web.de, www.vianova-ev.de
Händel Festspiele 2008
5. – 15. 6. 2008
Halle (Saale), Nemecko
Info: www.haendelfestspiele.halle.de
Innsbrucker Festwochen 2008
8. 7. – 24. 8. 2008
Innsbruck, Rakúsko
Festival starej hudby.
Info: www.altemusik.at
Feldkirch festival 2008
22. 5 – 1. 6. 2008
Feldkirch, Rakúsko
Info: www.feldkirchfestival.at
Steirischen Festspiele 2008
27. 6. – 27. 7. 2008
Graz, Rakúsko
Info: www.styriarte.com
Zahraniné súaže
Medzinárodná skladateská súaž
Luxemburg 2008
nálový koncert: 18. 10. 2008,
štyri nálové skladby budú uvedené
Luxembourg Sinfonietta
Kategória: skladba pre sólový Sheng
alebo celý súbor, obsadenie: 1
klarinet in Bb, 1 bas klarinet in Bb, 1
sopránový saxofón, 1 altový saxofón,
1 lesný roh in F, 1 tuba, 1 husle, 1
viola, 1 violonelo, 1 klavír, 1 hrá na
bicie (vibrafón, zvonkohra, 3 tam-tamy...), Sheng (ínsky ústny organ),
trvanie skladby od 8 – 10 min.
bez vekového obmedzenia
uzávierka: 1. 7. 2008
Info: www.luxembourg-sinfonietta.lu
Medzinárodná skladateská súaž
“... a Camillo Togni 2008”
december 2008 - Brescia, Taliansko
Finálové skladby sú uvádzané súborom dèdalo ensemble.
Podmienky: skladba od 3 do 9 hráov
(vynímajúc dychové kvarteto,
sláikové kvarteto) s alebo bez
dirigenta, trvanie skladby
od 5 – 12 minút. bez vekového
obmedzenia
Vstupný poplatok: 60 EUR
Uzávierka: 18. 6. 2008
Info: www.dedaloensemble.it
Medzinárodná skladateská súaž
Soul 2009
marec 2009 - Soul, Severná Kórea
Kategória: komorná skladba napísaná po 1. 4. 2007 pre 3 až 6 nástrojov,
trvanie skladby max. 15 min.,
obsadenie (auta alebo pikola, altová
auta, basová auta, klarinet, husle,
viola, violonelo, klavír). Ví azná
skladba bude uvedená na festivale
Music Today Seoul 2009.
Uzávierka: 31. 7. 2008
Info: www.musictoday21.com
Medzinárodná skladateská súaž
Uuno Klami 2008
nálové koncerty: 18. septembra
(Kouvola), 19. septembra (Kotka)
2009
Kouvola, Kotka, Fínsko
Kategória: skladba pre malý orchester typu sinfonietta

bez vekového obmedzenia
Uzávierka: 1. 12. 2008
Info: The II International Uuno
Klami Composition Competition,
c/o Kymi Sinfonietta, Keskuskatu
33, FIN-48100 Kotka, Finland, tel.
+358 50 324 00 58, klamicompetition@kymisinfonietta. , www.
klamicompetition.
Medzinárodná  autová súaž
Jean Pierre Rampala 2008
23. 9. – 4. 10. 2008 - Paríž,
Francúzsko
Vekový limit: do 30 rokov, nar. po
23. septembri 1978
Vstupný poplatok: 30 EUR
Registraný poplatok: 40 EUR
Uzávierka: 16. 5. 2008
Info: www.civp.com
Medzinárodná hudobná súaž
Franz Schubert a hudba moderny
2009
4. – 13. 2. 2009
Graz, Rakúsko
Kategória: duo pre spev a klavír,
duo pre husle a klavír, sláikové
kvarteto, skladba - duo pre husle
a klavír, trvanie skladby max. 10
min.
Vekový limit: nar. po 14. 2. 1976
- spev, nar. po 14. 2. 1974- husle,
klavír, sláikové kvarteto (priemerný vek hráov kvarteta nesmie
nepresiahnu 120 rokov), do 35
rokov nar. po 1. 6. 1972 - skladba
Poplatok: 120 EUR - duo, 240
EUR - kvarteto
Uzávierka: 31. 5. 2008 - skladba,
10. 10. 2008 - ostatní
Info: www.kug.ac.at/schubert
Zahraniné kurzy
Medzinárodné letné kurzy novej
hudby Darmstadt 2008
5. – 20. 7. 2008 - Darmstadt,
Nemecko
Súas ou skladateských a interpretaných kurzov je Fórum
mladých skladateov, Dirigentské
fórum, koncerty úastníkov
kurzov...
Uzávierka: 26. 5. 2008
Info: imd@darmstadt.de, www.
imd.darmstadt.de
Stockhausenove koncerty a kurzy
Kürten 2008
4. – 20. 7. 2008 - Kürten, Nemecko
Urené skladateom, interpretom,
zvukovým projektantom, muzikológom a milovníkom hudby.
Súas ou sú koncerty, zvukové
projekcie, semináre.
Kategória: skladba, spev, auta,
altová auta, pikola, klarinet,
basetový roh, basový klarinet,
klavír, trúbka, bicie nástroje,
syntezátor a klavír, gestikulácia...
Vstupný poplatok: 15 EUR (22
USD)
Poplatok: 360 EUR (532 USD)
Uzávierka: 1. 6. 2008
Info: info@stockhausen-stiftung.
de, www.stockhausen.org/
stockhausen_courses.html

Oprava:
V ísle 1-2 sme v rubrike
Poznámky diskola na str.
54-55 neuviedli meno Gabriela
Bianchiho, autora lánku Pedro
Itturalde – kompletný lovek so
saxofónom.
Autorovi sa ospravedlujeme.
Redakcia.

3-4 2008

Dr.Horák uvádza:

17. máj

info:www.bobbymcferrin.sk
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NTC Sibamac Aréna
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predpredaj vstupeniek: www.ticketportal.sk www.drhorak.sk

Predpredaj vstupeniek: Dr. Horák - Medená 19, Bratislava, tel.: 02-5443 5667, www.drhorak.sk, predajná sie: www.ticketportal.sk

Štátna filharmónia Košice / štátna príspevková organizácia

53. KOŠIC KÁ HUDOBNÁ JAR
MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL POD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTÚRY SR

30. 4.

OTVÁRACÍ KONCERT

22. 5.

SYMFONICKÝ KONCERT

DOM UMENIA
19.00

ŠfK, PETR VRONSKÝ / ČR: DIRIGENT

DOM UMENIA
19.00

ORCHESTRA SIMFONICA A FILARMONICII DE STAT ORADEA

SERGEJ KUDRIAKOV / RUSKO: KLAVÍR
MICHAL LEHOTSKÝ / SR: TENOR
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR

(SYMFONICKÝ ORCHESTER FILHARMÓNIE MESTA ORADEA /RUMUNSKO)

ROMEO RIMBU / RUMUNSKO: DIRIGENT
GABRIEL CROITORU / RUMUNSKO: HUSLE

ica
očn
S t o r uchoňa
E. S

GEORGE ENESCU: Rumunská rapsódia č. 1 A dur, op. 11/ 1
MAX BRUCH: Koncert pre husle a orchester č. 2, g mol
NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV: Šeherezáda, symfonická suita, op.35

EUGEN SUCHOŇ: Žalm zeme podkarpatskej
FRANZ LISZT: Koncert pre klavír a orchester č. 1 Es dur

13. 5.

KONCERT STAREJ HUDBY

27. 5.

GITAROVÝ RECITÁL

SEMINÁRNY
KOSTOL
SV. ANTONA
PADUÁNSKEHO
19.00

CONCERTO POLACCO / POĽSKO

MICHALSKÁ
KAPLNKA
19. 00

GPIERRE LANIAU / FRANCÚZSKO

14. 5.

MULTIMEDIÁLNY PROJEKT

DOM UMENIA
19.00

ŠfK, TAMÁS GÁL /MR: DIRIGENT
DANIEL VEIS /ČR: VIOLONČELO

GRZEGORZ G. GORCZYCKI: Completorium
MARC-ANTOINE CHARPENTIER: Messe de Minuit
KONCERT V SPOLUPRÁCI S POĽSKÝM INŠTITÚTOM

JEAN SIBELIUS: Sága, op. 9
OTTORINO RESPIGHI: Chrámové okná
ANTONÍN DVOŘÁK: Koncert pre violončelo a orchester

Suite en trois mouvements

ROBERT DE VISÉE: Suite en Ré mineur
THOMAS ROBINSON: Four Liturgical Songs
SANTIAGO DE MURZIA: Preludio por la E; Allegro; La burlesca
KONCERT V SPOLUPRÁCI S FRANCÚZSKYM INŠTITÚTOM

29. 5.

ZÁVEREČNÝ KONCERT FESTIVALU

DOM UMENIA
19.00

ŠfK, JERZY SWOBODA / POĽSKO: DIRIGENT
ADRIANA KOHÚTKOVÁ / SR: SOPRÁN
JIŘÍ SULŽENKO / ČR: BAS
NEMZETI FILHARMONIKUS ÉNEKKAR / MR
(MAĎARSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR)

h mol, op. 104

16. 5.

KOMORNÝ KONCERT STAREJ HUDBY

KOSTOL
SV. TROJICE
20.00

„Flauto dolce, zaostrené na hudbu baroka“

JOHANNES BRAHMS: Nemecké requiem, op. 45

IVANA BILEJ-BROUKOVÁ / ČR: SOPRÁN
KATARÍNA DUČAIOVÁ / SR: ZOBCOVÁ FLAUTA
GÁBOR PREHOFFER / MR: ZOBCOVÁ FLAUTA, ČEMBALO
ANDREA HUBER-HAŠKOVÁ / SR: ČEMBALO
Marco Uccelini - Heinrich Schütz - Dario Castello - Francesco
Turini - Girolamo Frescobaldi - Georg Philipp Telemann Jacob van Eyck -Alessandro Scarlatti
V spolupráci s Kultúrnim inštitútom Maďarskej republiky

SÚČASŤ FESTIVALU
30. 4.
DOM UMENIA
17.00

21. 5.
VEĽKÉ KAPUŠANY

16. 5.
17. 5.
DOM UMENIA
09.00 - 16.00

GASPAR SANZ: Suite de danses espagnoles
FRANCESCO CORBETTA: Passacaile en Ré

23. 5.

FLAUTO DOLCE
Interpretačný kurz venovaný súhrnnému pohľadu
na zobcovú flautu v období baroka.
LEKTORI:

KATARÍNA DUČAIOVÁ
GÁBOR PREHOFFER
ANDREA HAŠKOVÁ
Kurz je spojený s predajnou výstavou kópií historických
zobcových fláut, ako aj školských modelov zobcových
fláut z dielne Mollenhauer
PODUJATIE V SPOLUPRÁCI S:
KONZERVATÓRIUM V BRATISLAVE
ZDRUŽENIE ACADEMIA MUSICA ANTIQUA
METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE
ZUŠ‚ M. HEMEREKOVEJ, KOŠICE

ROŽŇAVA

25. 5.
ŠTÁTNE DIVADLO
KOŠICE 19.00

OTVORENIE VÝSTAVY OBRAZOV:
AKAD. SOCHÁR ANDREJ GOLIAŠ - Z TVORBY
VÝSTAVA V SPOLUPRÁCI S GALÉRIOU ANDREJ SMOLÁK
POTRVÁ DO 29. 5. 2008

ŠfK, ZBYNĚK MÜLLER / ČR: DIRIGENT
AYAKO YONETANI / Japonsko-USA: HUSLE
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Hebridy
MAX BRUCH: Koncert pre husle a orchester č.1 g mol
FRANZ SCHUBERT: Symfónia č. 5 B dur

MICHAEL KOCÁB, ONDREJ ŠOTH:
ODYSSEUS (balet-tanečné divadlo)
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená

ABONENTKY NA SYMFONICKÉ KONCERTY:
I. miesto
II. miesto
III. miesto
cena
30% zľava

950,-

780,-

610,-

50% zľava

680,-

560,-

440,-

Abonentka pre študentov konzervatórií a hudobných škôl na celý festival
vo výške 250,- Sk

20. 5.

KOMORNÝ KONCERT

DOM UMENIA
19.00

STAMICOVO KVARTETO / ČR
MARIÁN LAPŠANSKÝ / SR: KLAVÍR

ica
očn
S t o r uchoňa
E. S

EUGEN SUCHOŇ: Klavírne kvarteto
CÉSAR FRANCK: Klavírne kvinteto f mol
KONCERT V SPOLUPRÁCI S ČESKÝM CENTROM

21. 5.

LITERÁRNO - HUDOBNÝ VEČER

DOM UMENIA
19.00

EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ / SR: UMELECKÝ PREDNES
ELENA LETŇANOVÁ / SR: KLAVÍR
„Chopin v hudbe a v listoch“

PREDAJ VSTUPENIEK od 10. 4. 2008
POKLADNICA ‚ ŠFK-DOM UMENIA, MOYZESOVA 66, KOŠICE / TEL.: 055/62 20763
PO: 14.00-16.00, UT-ŠT: 14.00-17.00 a hodinu pred každým koncertom

www.sfk.sk

Generálny partner KHJ

Generálny partner ŠfK

