Ale už v cykle Preletel sokol prsty a prstfky mladych Jtlmlin·a ,tnu
musia preletieť nad klávesmi ako vtáčatá. AJ tie najkratiie
a najľahšie skladbičky sú hudbou, ktorá sa dá dokonca počuvaf
na koncertoch. A tie najnáročnejšie skladby sú zasa prístupné
aj poslucháčovi, ktorý nie je vzdelaný v hudbe. Hovorí sa tomu
komunikatívnosť. (Daniel Hevier)

Obrázky zo Slovenska si teraz môžete vypočuť aj na CD z produkcie
Hudobného centra v interpretácii Zuzany Štiasnej-Paulechovej.
www.hc.sk
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Spravodajstvo, koncerty
Vážení čitatelia,

Edita Gruberová na bratislavskom hrade,

pravdepodobne
najhorúcejšou témou
októbrového čísla
Hudobného života sú
rozhovory s generálnou
riaditeľkou Slovenského
národného divadla
Silviou Hroncovou
a riaditeľkou Opery SND
Gabrielou Beňačkovou.
Ak chcete o téme Opera
vedieť viac, navštívte aj
diskusiu na stránke www.
hudobnyzivot.sk.
V rubrike Spravodajstvo
prinášame recenziu Pavla
Ungera na výnimočný
koncert Edity Gruberovej
na bratislavskom hrade.
Môžete si tiež prečítať
kritiky na dve najvýznamnejšie festivalové
podujatia prvej polovice jesene- festival
komornej hudby Konvergencie a (new) music
at home.
V polovici septembra zomrel v Kolíne
nad Rýnom skladateľ Mauricio Kagel,
významná osobnosť hudby 2. polovice 20.
storočia. Bol avantgardistom, provokatérom,
experimentátorom či pochybujúcim
hľadačom tradičných hodnôt? O originálnom
tvorcovi, ktorý mal byť v roku 2009 dalším
z prominentných hostí festivalu Melos-Étos,
si môžete prečítať v článku muzikologičky
Zuzany Martinákovej.
Operných kritikov Michaelu Mojžišovú
a Pavla Ungera zaujalo spracovanie
tragického príbehu Milady Horákovej
v komornej opere Aleša Brezinu Zít ra se

Storočnica

bude ...

V rubrike Zahraničie o. i. pozývame na
návštevu prestížneho festivalu starej hudby
v rakúskom Innsbrucku, ktorému šéfuje René
Jacobs.
Z Tasmánie sa Hudobnému životu ozval
jeden zo slovenských jazzových emigrantov
Viktor Zappner, ktorý nám napísal o svojom
festivale. Hlavnou hviezdou rubriky Jazz je
japonská klaviristka Hiromi- hudobníčka,
ktorá sa pravidelne vracia na slovenské
pódiá.
Príjemné jesenné čítanie praje
Andrej Šuba

Eugena Suchoňa,

Štátny komorný orchester Žilina,
Koncert k Medzinárodnému dňu hudby v Košiciach,
Konvergencie, (new) music at home - str. 2

Miniprofil
Peter Kosorín - str. 9

História
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Netradiblé avízo vynoveného festivalu A. Schindler- str. 24
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Vo Viedni žijúci slovenský husrový
virtuóz Dalibor Karvay zvíťazil na
3. ročníku Medzinárodnej súťaže
Davida Oistracha v Moskve. Do
finále v kategórii od 18 do 35
rokov postúpil v konkurencii 35
účastníkov. Prvé miesto získal za
interpretáciu Brahmsovho Koncertu
pre husle o orchester O dur op. 77.
Karvayovu účasť na súťaži podporil
aj Slovenský inštitút v Moskve.
{hc)

2. 10. sa v Slovenskom rozhlase
uskutočnilo v rámci festivalu
Anasoft litera predvedenie im·
provizovaného Orat6ria 929
000 000 na texty Juraja Slauku.
Na experimentálnom projekte
hudobníka Mira Tótha sa po·
diera li improvizačný symfonický
orchester Musica falsa et ficta,
Spevácky zbor Technik (dir. l.
Viskupová) a Komorný barokový
súbor (T. Kardoš). V úlohách
sólistov sa predstavili Stanislav
Beňačka , Lucia Chut'ková, Dali·
bor Kocián (spev) a Milan Chal·
movský (recitátor). Koncert, na
ktorom ako sólista participoval aj
klavirista Miki Skuta, dirigoval
skladateľ a performer Marek
Piaček. Viac informácii na: www.
myspace.comfmusicafalsaetficta
{hz)

l Po ťažkej chorobe zomrell2. 10.
huslista a skladatei'Ján BerkyMrenica starší. Rodák z Očovej bol
ako mimoriadny talent prijatý na bra·
tislavské Konzervatórium, kde dial'·
kovo študoval u prof. Albína Vrtel'a.
Vyše tri desiatky rokov pôsobil ako
koncertný majster SLUK·u, vr.
1944 založil súbor Diabolské husle,
s ktorým do r. 1997 precestoval celý
svet. Za interpretáciu l'udových piesní
a reprezentáciu slovenskej kultúry
v zahraničí získal viacero ocenení,
vrátane Pribinovho kríža.
(hž)

13. ll. zomrel v Poprade riaditel'
komorného orches·
tra j ozef Búda (*22. 9. 1938,
Valašská), ktorý viedol teleso od r.
1990. Počas jeho pôsobenia účin·
koval ŠKO na prestížnych pódiách
a festivaloch v Európe i zámorí.
Rozšíril tiež dramaturgiu sezón
smerom k mladému publiku (Cyklus
M, Nedel'né matiné pre deti a rodi·
čov). Bol jedným zo spoluzaklada·
tel'ov Stredoeurópskeho festivalu
koncertného umenia a dlhoročným
zbormajstrom Popradského detské·
ho zboru, s ktorým okrem kon cer·
tovania nahral aj niekol'ko CD.
(hž, ško)
~tát neho

2
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Edita Gruberová na Bratislavskom hrade
Operné produkcie pod vornou oblo·
hou majú na Slovensku svoju históriu.
Staršia generácia si spomína na ver·
diovský festival v hradnom amfiteátri,
~ polovici 60. rokov zazneli na Devíne
:>uchoňove opery, neskôr sa v rámci
.. Kultúrneho leta pravidelne hralo na ná·
dvorí Starej radnice. Paradoxne s rozví·
jajúcim sa turistickým ruchom sa opera
vytratila. Ostali len Zámocké hry zvo·
lenské, ktoré za tri desaťročia odpre·
zentovalí spevákov kalibru festivalov vo
Verone či Macerate. Nešikovnou propa·
gáciou sa však podujatie nedostalo do
celoslovenského povedomia.
V posledných rokoch opäť badať
náznaky prebúdzajúceho sa záujmu
o letnú prezentáciu opery. Ako prvý
prišiel do centra Bratislavy Viva Musica
festival (toto leto vystúpili traja sloven·
skí tenoristi Pavol Bršlík, Otokar Klein
a Michal Lehotský), objavil sa i záhadný
projekt Verdiho Nabucca sprevádzaný
zavádzajúcou reklamou o svetovom
obsadení a slovenskom prvenstve tohto
diela v open air podobe. Vyvrcholením
bol však jednoznačne koncert Edity
Gruberovej a Miroslava Dvorského na
Bratislavskom hrade (28. 9.) z produk·
cie jaromíra Okšu a agentúry Akord.
Predchádzal mu benefičný koncert
Peter Dvorský a priatelia (12. 9.), ak·
tuálne zasvätený jubileu Eugena Sucho·
ňa. V záhrade Prezidentského paláca
zazneli ukážky z Krútňavy a Svätoplu·
ka (spoluúčinkoval Orchester a Zbor
Opery SND) doplnené vzorkami zo
svetového repertoáru. Z piatich sólistov
(Petra Záhumenská, Monika Fabiano·
vá, Peter Dvorský, jozef Benci a Pavol
Remenár) zaujal najmä sonórny bas
jozefa Benciho a výrazovo presvedčivý,
v dobrej forme znejúci tenor hostitera
Petra Dvorského.
Očakávaný vrchol letnej sezóny sa
dostavil v čase, keď napriek slnečnému
dňu večerná teplota neprekročila 13
stupňov. Meno Edity Gruberovej však
prilákalo stovky návštevníkov a hoci nie
všetci dokázali čeliť zime, kto vydržal,
neorutoval. Edita Gruberová venovala
koncert rodnému mestu a zároveň si
pripomenula 40 rokov od vstupu na
profesionálnu dráhu. Program mala
dramaturgicky perfektne zostavený,

Storočnica

s kritériami náročnosti zakotvenými
na najvyššej priečke. V prvom bloku sa
predstavila v troch ukážkach z tvorby
Gaetana Donizettiho (Lucrezia Borgia,
Linda di Chamounix a dvojspev z Lucie
di Lammermoor), v druhom dominovali
scény a árie z opier Vincenza Belliniho
Beatrice di Tenda a ll pirata. Samostat·
nou kapitolou boli prídavky. Tragické

M. Dvorský a E. Cruberová (foto arch~ usponadat

belcanto, z neho špeciálne Donizetti
a Bellini, to je súčasná Gruberovej do·
ména (tesne pred Bratislavou však vo
Viedenskej štátnej opere spievala ešte
Straussovu Zerbinettu!), ktorou fasci·
nuje svet. Fascinovala skvelou kondí·
ciou, intaktným materiálom, famóznou
technikou dychu, zmyslom pre legatovú
frázu, virtuozitou koloratúr, neomylnými
výškami i charizmou osobnosti ... V mé·
tach, ktoré väčšine sopránov ostávajú
nedostupné, kraruje už tri desaťročia.
V jej výstupoch divák prestával vnímať
rušivý mikrofón, jej hlas hýril farebným
spektrom, dynamickými nuansami, vý·
razom. Po oficiálnom programe sa zrazu
z dramatickej, šialen osťou posadnutej
Beatrice či lmogene (Pirát) stala vtipná,
koketná a šarmantná subreta. To sme už
pri prídavkoch z Candide L. Bernsteina

Eugena Suchoňa

Komorný koncert, ktorý sa konal
28. 9. a bol súčasťou projektu Storočnica
Eugena Suchoňa, ponúkol len zopár dní
po výročí narodenia skladatera (25. 9.)
dramaturgicky zaujímavý program. Od·
zneli diela chronologicky spadajúce do
prvej etapy jeho tvorby. Koncert otvorila
premiéra predopusového Kvarteta g mol
pre flautu, klarinet, fagot a klavír, ktoré
revidoval Igor Dibák. Nekonfliktné a rah·

a Straussovho Netopiera. Bravó vytrval·
cov neutíchalo, tentokrát boli na mieste
aj standing ovation.
Druhým účinkujúcim bol Miroslav
Dvorský, ktorý si akoby celkom neuve·
domil výnimočnosť koncertu. Podcenil
ho totiž dramaturgicky. Donizettiho árie
Nemorina a Edgarda síce ostali v belcan·
tovej línii, no koľkokrát sme ho už počuli

v týchto partoch! V druhej časti medzi
Gruberovej Belliniho vsunul Verdiho
(Macdull z Macbetha) a dosť nešťast·
ne Cavaradossiho z Pucciniho Tosky.
Farbu hlasu, kultúru frázovania a zväč·
ša vydarené výšky mu uprieť nemožno,
no práci s dynamikou a výrazom vera
starostlivosti nevenoval. Pozitívne však
treba hodnotiť výkon Orchestra Opery
SND (zahral aj predohry k Rossiniho
Strake zlodejke a Verdiho Sile osudu) na
čele s Oliverom Dohnányim, ktorý bol
zároveň veľmi vnímavým a citlivo koope·
rujúcim Gruberovej partnerom. Skoda,
že publikum nemalo k dispozícii tlačený
program tohto unikátneho večera (aspoň ako suvenír), pretože v sprievod·
nom slove Aleny Heribanovej bolo opäť
niekoľko odborných chýb.
PaveiUNGER

•

ko plynúce jednočasťové dielko odznelo
vo vcelku bezproblémovej interpretácii
členov Suchoňovho kvinteta -jána Figu·
ru (flauta), Bibiany Bienikovej (klarinet)
a Jána Mazána (fagot). Klavírneho partu
sa ujal Ladislav Fančovič. Zvuk ansámblu
mi však pripadal trocha nevyrovnaný; do·
mínoval mu vzdušný tón Figurovej flauty,
kým ostatní hráči akoby z ohraduplnosti
k flautistovi zbytočne ustupovali do úza-

dia. Klavírne vstupy, i keď technicky doko·
nalé, taktiež utrpeli istou nevýraznosťou.
Hoci sa často dáva prednosť možno
plnšie znejúcej úprave Suchoňovej Sere·
nády op. 5 pre sláčikový orchester, v pô·
vodnej verzii pre dychové kvinteto (k už
spomenutým sa pridali Jozef Kováčik
- hoboj a Stefan Ladovský - lesný roh)
je táto skladba o poznanie humornejšia
a rozmarnejšia. lntonačné problémy však
1 hudobny život
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zážitok z nej neumocnili ... Po zvukovej
stránke som ocenil najmä krásny spevný
tón hoboja, škoda len, že nebol v skladbe
exponovaný viac. Najzávažnejším dielom
programu bolo K/ovíme kvarteta ap. 6
pre husle, violu, violonče lo a klavír, v kto·
rom sa popri Ladislavovi Fančovičovi
predstavili Ewald Dane! (husle), Zuzana
Bouŕová (viola) a jozef Podhoranský
(violončel o). Technicky náročný klavírny
part bol zodpovedne naštudovaný a významne zvukovo podporoval ostatné tri
nástroje. Osobitne ma zaujala technicky

a intonačne bezpečná hra a temné zafarbenie tónu violončela jozefa Podhoranského. Oproti tomu interpretácia husľového
partu pôsobila vcelku nezainteresovane
a mechanicky; výkon violistky bol poznačený nespoľahlivosťou v intonácii, čo bolo
najviac badateľné v krátkych sólových
vstupoch. Cel~ovo táto interpretácia veľmi
nerozjasnila obsahovo aj zvukovo pomerne hustú skladbu, skôr naopak.
Na záver zazneli Bačovské piesne pre
barytón a klavír a výber zo Su choňových
úprav slovenských ľudových piesní. So pra-

nistka Eva Šušková a barytonista Martin
Mikuš ich spolu s ohľaduplným klavírnym
sprievodom Róberta Pechanca interpretovali skôr operne, čo v tomto prípade nemusí byť najvhodnejšia výrazová poloha.
Napriek istej uvoľnenosti a neformálnosti
som touto interpretáciou nebol nadšený.
Samotné podujatie počtom návštevníkov pripomínalo skôr rodinné posedenie
v kruhu najbližších, čo sa pravdepodobne
miestami odrazilo aj v zníženej zodpovednosti niektorých interpretov.
Alexander PLATZNER

Štátny komorný orchester Žilina
Sotva by bolo možné zvoliť ideálnejšiu interpretačnú zostavu na udalosť, akou je otvárací koncert sezóny
(18. 9.). Už jubilejný tridsiatypiatykrát
ju na pódiu žilinského Domu umenia
Fatra otváral domáci Štátny komorný
orchester Žilina, tentokrát so sólistami huslistom Daliborom Karvayom,
mezzosopranistkou Evou Garajovou
a žilinským .objavom" minulého roka,
superlatívmi ovenčeným rusko-francúzskym dirigentom Mishom Katzom.
Ak k tomu prirátam exkluzívnu autorskú konšteláciu Suchoň - Prokofiev Brahms, čo si možno viac priať?
Raný Suchoňov kraskovský vokálny cyklus Nox et salituda bol pre úvod
koncertu azda trochu len náročným.
Na tento opus sme zvyknutí väčšmi vo
verzii s klavírom. Do popredia vystúpila
prílišná zvuková hutnosť v dynamicky
vypätých hrotoch a miestami expresiou
preťažená orchestrálna faktúra. Práve
tento fakt tienil sólistickému prieniku

tmavo sfarbeného vokálu. Inteligentný,
empatiou naplnený vklad sólistky zastierali najmä v hlbokých polohách zvukové
clony. Predpokladám, že táto partitúra
znamenala pre dirigenta prvý dotyk so
Suchoňovou tvorbou. Napriek zvukovej
robustnosti a určitému odstupu, nebolo
mu možné uprieť snahu o taktné a výstižné priblíženie sa skladateľovej dikcii.
Elegancia, pikantný vtip a šarm zakódované v Prokofievovej Symfónii č. 1
ap. 25 . Klasickej"- to sú epitetá vystihujúce aj Mishu Katza. jeho hudobnosť sa
tu prejavila naplno: vyzdvihoval nástrojové kombinácie, akcentoval línie fráz,
upozorňov a l na zda nlivo nepovšimnuteľné detaily. Nasadenie v úvodnej čast i
Allegra can brio sa mi tempovo zdalo
najskôr trochu opatrné, ako sa však
ukázalo, nebolo samoúče lné, bolo skôr
účinnou protilátkou voči nástrahám interpretačnej povrchnosti, ktorá sa často
dokáže vkradnúť do tejto skladby. Bola
to Klasická plná živej a živelnej hudby,

spontánnosti a espritu. Dalibor Karvay
je odchovancom žilinského hudobného školstva (prof. Bohumil Urban), do
. rodného" prostredia teda nemá zo
svetových pódií ďaleko. Na otváracom
koncerte zahral Brahmsov Husľový
koncert D dur ap. 77. .Zázračné dieťa"
za n iekoľko rokov štúdií a cieľavedomej
práce, ale aj zaslúžených úspechov, dospelo na zrelého, všestranne disponovaného umelca. Dostal sa na úroveň, ktorá
mu garantuje vstup pre náročný terén
Brahmsovho koncertu, útvaru s množstvom epizód, väzieb a komplikovaných
súvislostí. Karvay svojou interpretáciou
presvedčil. S citlivou, delikátnou podporou orchestra a skvele komunikujúceho
dirigenta kreoval Brahmsa v príkladných
umeleckých parametroch. Bol to večer
naplnený povznášajúcimi zážitkami. Po
úspešnom vstupe si teda možno želať
veľa ďalš ích podobných koncertov vjubilejnej 35. sezóne.
Lýdia DOHNALOVA

K9momý koncert k Medzinárodnému dňu hudby
v Státnej filharmónii Košice
Skladby pre klavír š tvorru č ne boli
na programe spoločného vystúpenia
Ludmily Kojanovej a Pavla Novot·
ného v Dome umenia 2. 10. Hoci
obaja pochádzajú z Čiech, v Ko šiciach
pôsobia už 45 rokov ako pedagógovia, teoretici, koncertní umelci i ako
známe klavírne duo. Ich doménou
boli vždy neobvyklé a málo hrané
skladby, objavovanie zabudnutej
hudobnej literatúry, inšpirovali tiež
mnohých skladateľov k tvorbe pre
takéto obsadenie. Profilový večer
bol súčasne pripomenutím 70. narodenín Pavla Novotného. Premyslená
a objavná dramaturgia i programový
bulletin boli zásl uhou interpretov na
výbornej úrovni. Na úvod zaznela

Fantázia, introdukcia a fúga v starom slohu Ivana Hrušovského, ktorá
síce vznikla pôvodne pre čembalo, no
autor ju prepracoval a v tejto podobe
mala v Košiciach premiéru. Fantazijná prvá, n áročná stredná a dôkladne
premyslená prekomponovaná fúga
pripomenuli Hrušovského hudobné

myslenie, fantazijnosť a bohatstvo invencie. Z českej klasicistickej literatúry
lahodili tóny Sonáty Leopolda Koželuha pripomínajúce zvonkohru i skladby
pre klavír štvororuč n e od Haydna
a Mozarta. Perlivé tóny zneli vyrovnane, oblúky fráz boli logicky vystavané,
ozdoby presné. Prvýkrát som po ču la
Toronte/lu Alexandra Borodina, ktorú
autor skomponoval pre spoločné muzicírovanie s manželkou, významnou
klaviristkou. Monumentálna skladba je
technicky náročná, má bohatú sadzbu
a orchestrálnu zvukovosť. Patrí k najnáročnejším skladbám pre toto obsadenie, preto presvedčila o kvalitách
obidvoch umelcov, ktorí boli na rovnocennej úrovni a vynikali virtuozitou.
Z tvorby Brahmsa zoznámili umelci
poslucháčov s málo frekventovaným
cyklom šiestich skladieb Souvenir de
la Russie. Nežná Chansonette a romanticky zasnená Der Zopf vyvolali
nadšenú odozvu. Zľudovelá pieseň O,
du lieber Augustin inšpirovala F. Busoniho k vytvoreniu veľkolepej fúgy

s komickým podtónom, ktorý sa interpretom podarilo vystihnúť. Napriek
zložitej akordickej sadzbe skladby ich
interpretácia pôsobila ľahko a sviežo.
Humor a nadšenie sršali aj zo skladieb
českého sk l adateľa, v súčas nosti v USA
žijúceho Karla Hu su, ktorý bol v kompozícii žiakom N. Boulangerovej a A.
Honeggera. Vždy sa zaujímal o moravský, český a slovenský folklór, preto po
skladbe Melancholická s piesňovým
charakterom vhodne zapôsobil jeho
Slovenský tanec. Melódia piesne Vrť
sa dievča okolo mňa sa stala základom
pre náročné a odvážne spracovanie.
Symbolický záver večera patril Dvoŕá
kovym Slovanským tancom - Sused·
skej a Skočnej. Umelecký výkon oboch
klaviristov bol výnimočný hudobným
i ľudským súladom. Patria k majstrom,
ktorí svojou húževnatosťou, neustálym
cvičením a štúdiom klavírnej literatúry
naplnili svoj život a prispeli k obohateniu a reprezentácii slovenskej hudobnej kultúry.
Lýdia URBANČÍKOVA

Od 12. septembra tohto roku
funguje internetový portál www.
dusevnevlastnictvo.gov.sk, ktorý
rozbehlo MK SR v spolupráci
s Úradom priemyselného vlastn fctva SR a ďalšími subjektmi pôsobiacimi pri vymožiteľnosti práv
duševného vlastníctva. Projekt je
financovaný z Prechod ného fondu
EÚ a jeho úlohou je významnou
mierou zlepšiť zatiaľ pomerne
chabé povedomie slovenskej verejnosti o autorských právach, ich
ochrane a vymožiteľnosti v čase,
keď dochádza k zosúlaďovaniu
právnych predpisov pre túto obla sť
medzi jednotlivými členskými štátmi Únie. Stránka ponúka dôležité
informácie oh ľad om všeobecných
aspektov práv duševného vlast·
níctva, autorského práva a práv
súvisiacich s autorským právom,
práv priemyselného vlastnfctva
a práva proti nekalej súťaži. Okrem
toho obsahuje právne predpisy SR,
právne akty EÚ a medzinárodné
zmluvy, ktorými je Slovensko
v tejto oblasti viazané. Dôležitou
súčasťou dokumentov sprístupnených na stránke je množstvo rozhodnutí, ktoré v prípadoch porušenia spomínaných práv vyniesli naše
alebo európske súdy. Vďaka tomu
stránka môže slúžiť ako pomocník
pri ridení konkrétnych prípadov
takýchto porušení. Hlavným prí·
nosom stránky je, že všetky tieto
dokumenty (príp. hyperlinky na
ne) sústreďuje na jednom mieste,
a to veľmi prehľadnou formou,
umožňujúcou rýchlu a nenáročnú
orientáciu. Plusom je aj možnosť
fulltextového vyhľadávania
v dokumentoch podľa viacerých
kľúčov. Stránka tiež poskytuje
odkazy na literatúru (slovenskú
aj cudzojazyčnú) venovanú tejto
problematike.
Robert KOLÁR

18. 1.-21.1. 2009savofrancúzskom
Cannes uskutobll medzinárodný
hudobnýveftrh IIIDEII. Hudobné
cennm na weftrtlu orpnlzuje ní·
rodný ldnoll.ll"llllí • pnantáciu
~ ...... sciebnpodporiť
jej export do Dlnni&. VfJIIMié

priestlllyHCI6 ........,._.
lloJa~w;l lllll"*LIIIIItú·
...... flldwiiiMa....... Pnilentá·
du vo forme~ CD.

DVD.edialjdl...............je
ponw~w~~••••n12.
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hudby, Ko.....,....Oeo.z.. Koncertná

Chasidské piesne
Valent, bola určite šťastnou voľbou.
jedným z unikátnych projektov tohto·
jvuk historických huslí a violončela
ročných Konvergencií bol nočný kon·
evokoval starú klasickú hudbu i prítom·
cert prvého dňa festivalu Chasidské .. nosť klezmerového fidlera (huslistu).
piesne (18. 9.), na ktorom sa verejnosti
Akordeón Borisa Lenka ešte umocňoval
prvýkrát v úlohe hudobníka predsta·
klezmerový výraz. jazzovo-romantický
vil bratislavský rabín Baruch Myers
klavírny štýl rabína Myersa prízvukoval
(klavír a spev) v spolupráci s Milošom
súčasnú dobu, kým jeho melizmatic·
Valentom (husle), jozefom Luptá·
ký spevácky prejav v hebrejčine, jidiš
kom (violo n čelo) a Borisom Lenkom
a iných jazykoch dodával ráz ortodox·
(akordeón). O výnimočnosti programu
nej autentickosti. Takáto fajnovo na·
svedčila aj preplnená Zrkadlová sieň
miešaná esencia spôsobovala miestami
Primaciálneho paláca.
až zimomriavky. Aj keď, trošku viac
Rabín Baruch Myers, pochádzajúci
rýdzeho .. židovského korenia" by ne·
z USA, je elitne vyškolený klasický hu·
uškodilo, najmä v prítomnosti rabína.
dobník. Študoval klavír, kompozíciu
Baruch Myers ako klavirista i spevák
a dirigovanie na prestížnej Juilliard
sa snažil nezaostávať za svojimi bravúr·
School of Music v New Yorku, avšak
nymi kolegami a čiastočne sa mu to aj
ako 19-ročný sa obrátil na ortodoxný
darilo. Treba oceniť, že sám upozornil
chasidský judaizmus hnutia Chabad·
na svoj prirodzený hendikep výborným
Lubavič a rozhodol sa vydať na rabín·
židovským vtipom. Rabínove komentá·
sku cestu. Pôsobil v Argentíne, Veľkej
re boli celkovo vhodným osviežením a
Británii a v roku 1993 sa pri sťahova l
informačným obohatením večera.
na Slovensko. Dnes sa Baruch Myers
jednotlivé čís la programu boli kom·
ponované vä čšino u ako suity, v ktorých
venuje hudbe len prfležitostne a myš·
lienka uviesť chasidské piesne v ňom
sa do sledu spájali viaceré melódie
dozrievala niekoľko rokov. jasnejšie
a tance. Materiál kompozične pripravil
kontúry projektu sa začali črtať asi pred
rabín Myers a aranžérsky ho dotvori·
rokom v spolupráci s jozefom Luptá·
li všetci hudobníci. Takýto postup je
kom. Koncert sa symbolicky uskutočnil
podľa mňa pre tento typ hudby ideálny.
Všetky skladby boli pozoruhodné, treba
v deň 310. výročia narodenia zaklada·
teľa chasidského hnutia, rabína jisraela
však vyzdvihnúť Nigun, o ktorom podľa
ben Eliezera, známeho pod menom
povesti raz sám Baal Shem Tov povedal,
Baal Šem Tov.
že preukáže milosrdenstvo každému
Chasidizmus má v súčasnosti pri·
kajúcnikovi, ktorý ho zaspieva. A sku·
vržencov najmä v USA a Izraeli, ale ich
točne, nádherná melódia spievaná
počet v celosvetovom meradle stúpa.
violončelom jozefa Luptáka a citlivo
Vznikol začiatkom 18. sto ročia na úze·
sprevádzaná klavírom zasiahla srdce
mí dnešného juhovýchodného Poľska
a spiritualitu azda každého z prítom·
a západnej Ukrajiny a znamenal nový
ných. Zaujímavá bola aj pieseň Dunaj
impulz pre upadajúci ortodoxný judaiz·
s precíteným rabínovým spevom, ktorý
mus. Tento smer sa sformoval ..zdola",
vyjadroval pocity pastiera nadchnutého
z ľudových vrstiev, a zdôrazňoval radosť
prírodou i Bohom. Atmosféru typického
z každodenného života, intenzívny až
zhromaždenia radostne sa modliacich
chasidov priblížila pieseň Koi-Ba·Yar,
extatický náboženský zážitok a dodržia·
vanie zákonov a noriem Tóry. Chasidi
keď refrény spolu s rabínom spievala
pokladajú hudbu za nevyhnutnú sú·
a tlieskala celá sála. Akoby sa všetci na
časť prežívania vzťahu s Bohom, počas
chvíľu stali chasidmi...
modlenia oslavujú Stvoriteľa spevom a
Pavol ŠUŠKA
tancom. jednou z typických hudobných
foriem je nigun, spievaná melódia bez
Francúzsko-slovenská noc
komornej hudby
slov. Existuje množstvo takýchto meló·
Výročia Clauda Debussyho a Eugena Su·
dií, v ktorých sú adaptované aj folklórne
prvky z oblastf ich vzniku. Nachádzame
choňa si festival pripomenul zaujímavým
tu ukrajinskú, poľskú, cigánsku, ale aj
projektom Francúzsko-slovenská noc ko·
mornej hudby (19. 9.). Komplet komor·
slovenskú melodiku. Okrem nigunov
nej tvorby francúzskeho skladateľa uvie·
však chasidi spievajú aj piesne so slo·
dia kompozícia Syrinx pre sólovú flautu
vami a tancujú na inštrumentálnu hud·
bu, ktorú hrávajú klezmeri, hlavne na
v interpretácii Cyrila Šikulu. Nápad
s tanečníkom, inšpirovaný pôvodnou
svadbách či iných oslavách.
scénickou funkciou hudby, bol zaujíma·
Koncert Chasidské piesne bol osla·
vý, no v malej sále nebolo jeho pohyby
vou chasidskej kultúry. Dlhé ťahavé
len vidieť, ale aj dosť počuť. Zvuk ustúpil
niguny, väčšinou v inštrumentálnom
do pozadia aj vďaka tomu, že interpret
stvárnení, sa striedali s virtuóznymi
pri hre sedel na pódiu. Vunikátnej Soná·
tanečnými, klezmerovo ladenými téma·
te pre flautu, violu a harfu sa k Cyrilovi
mi. Zostava hudobníkov, ktorej hnacím
Šikulovi pridali Adriana Antalová (har·
motorom boli jozef Lupták a Miloš
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fa) a Simon Tandree (viola). Dielo bolo
naštudované zodpovedne, no vyznelo
trochu staticky. Najmä v záverečnej časti
chýbalo viac energie a kontrastu k pred·
chádzajúcim častia m. Výkon Simona
Tandreeho mohol byť sústredenejší, hlav·
ne čo sa týka intonácie...
Ani Sonáta pre husle v poda·
ní čl enov francúzskeho Dumky Tria
(PierreOiivierQueyras, husle a Frédéric
Lagarde, klavír) vo mne nezanechala
hlboké dojmy. Vyrušovala ma hektika,
možno až nervozita huslistovho prejavu,
vďaka čomu vyzneli niektoré technicky
náročnejšie pasáže menej čisto a zretel'·
ne. Namiesto melanchólie, cez ktorú ob·
čas prebleskuje Debussyho humor, som
mal pocit určitej mechanickosti a chladu.
Nedostatkom bol aj nevýrazný, zastretý
zvuk klavíra. Príjemnejšie pôsobilo trio
v kompletnej zostave s violončelistkou
Véronique Marinovou. Mladícke Trio
g mol, zanedbávané a zriedkavo hrané
dielo, dokázalo v ich podaní skutočne
očariť a bolo v pravom zmysle vrcholom
prvého koncertu.
Po ..intermezze", v ktorom zneli pre·
miéry predopusových diel Eugena Su·
choňa a Sonáta As dur pre husle a klavír
v interpretácii Milana Paru a Magdalény
Bajuszovej, a už pred mierne preriedený·
mi radmi poslucháčstva, odznel druhý de·
bussyovský koncert. Zaradenie skladieb
pre klarinet a klavír na jeho úvod bolo
šťast ným a osviežujúcim dramaturgie·
kým ťahom. Klarinetista Ronald Šebesta
v sprievode Magdalény Bajuszovej zahral
najprv miniatúrny Petite piece a potom
Premiere rhapsodie. Napriek tomu, že
Šebestov mierne .,dyšný" a šelestivý tón
považujem - najmä v clivých, kantabil·
ných pasážach Rapsódie - za hendikep,
môj dojem bol pozitívny. Nedokonalosť
tónu plne vyvážila Šebestova muzikali·
ta a pochopenie, s akými toto síce prí·
ležitostné, no zaujímavé dielo zahral.
Príjemným zážitkom bolo aj Debussyho
rané Noctume et scherzo pre violončelo
a klavír a aj nasledujúca Sonáta pre toto
obsadenie. Tá je z troch sonát najefektnej·
šia a najvirtuóznejšia. Oceňujem hlavne
charizmatický prejav Véronique Marino·
vej, jej energiu a zvučný tón v prvej časti
a tiež skvelú komunikáciu s Frédéricom
Lagardom v pantomiml:kej druhej časti.
Škoda len, že vo finále sa dopustila chy·
by, ktorej sa nevyhli viacerí violončelisti
interpretujúci toto dielo, keď zvolila príliš
rýchle tempo, čím utrpela artikulácia aj
intonačná stránka a radostný charakter
tejto hudby nevyznel naplno...
Na záver vystúpilo Suchoňovo
kvarteto. Populárne Sláčikové kvarteto
op. 10 bolo interpretované energicky,
a to predovšetkým vďaka neúnavnému
primáriovi Milanovi Paľovi, ktorý mal za
sebou náročný výkon v Suchoňovej so·

náte. Hral s vervou a ..ťahal" dopredu aj
svojich spoluhrá čov. Neviem, či jeho vý·
razná dominancia, rýchle tempá (zvlášť v
..gitarovej" druhej časti) a výraz hraničiaci
miestami s agresivitou Debussyho hudbe
prospeli, no v závere dlhého programu
a v pokročilej večernej hodine to možno
chápať ako celkom vhodnú stratégiu.
Robert KOLÁR

Bratislavská noc
komornej hudby V.
Sobotňajšiu noc komornej hudby (20.
9.) bolo možné vďaka jej rôznorodosti
a rozl'ahlosti označiť za pomerne vyčer·
pávajúci hudobný maratón. Atraktív·
nosť zvolenej dramaturgie dokazovala
vypredaná sála Design Factory, ako aj
niekoľko záujemcov, ktorí sa na koncert
už nedostali.
jedným zo spoloč ných menovateľov
dvoj portrétu Béla Bartók-Marián Varga
bola inšpirácia v tradícii (folklór, európ·
ska hudba) a skutočnosť, že jazyk oboch
umelcov dokázal napriek týmto väzbám
vzdorovať eklekticizmu. Vynikajúcemu
predvedeniu neskororomantického Bar·
tókovho Klavírneho kvinteta DD 77 BB
33 predchádzal ostatný opus ..žijúceho
klasika" Mariána Vargu. Ťažko povedať,
či

väčšej

presvedčivosti

Sláčikového

kvarteta č. 4. od jeho n etradičnej pred·
premiéry na letnom festivale Pohoda
pomohli korektúry pomalej časti alebo
precízna zohratosť tímu Igor Karškolvana Pristašová-Milan Radič-jozef
Lupták. Krušnejšie časy umelcom nasta·
li príchodom Mariána Vargu. Nespúta·
nosť klaviristu počas niekoľkých piesní
v úprave pre klavírne kvinteto bola pre
jeho spoluhráčov tvrdým orieškom,
ktorý sa nie vždy (rytmicky rozdrobe·
ná Smutná ranná električka) podarilo
uspokojivo rozlúsknuť.
Odľahčením po náročnejšej hudbe
.,klasikov" bola prestavba pódia, počas
ktorej koncertný Biisendorfer vystrieda·
lo kreslo a početný inštrumentár vyro·
bený z inštalatérskeho materiálu. Expe·
rimentom hodným sociologickej sondy
medzi ..klasickým" publikom bol úvod
koncertu, počas ktorého Braňo Jobus
- spevák a jediný aktér elektronického
projektu Abusus - vzrušeným spevom·
výkrikom expresívne prehováral sme·
rom k poslucháčom: .. ry svinaľ. Zblíže·
niu s mierne nechápavým a chladným
publikom pomohla jedna z Jobusových
Láskavých rozprávok alebo komunika·
tívnejšie popevky (autobiografický Čis·
tý deif) . Omnoho recesistickejšou bola
osobitá prezentácia industriálneho fol·
klóru Vrbovských víťazov v podaní Bra·
ňa a Andreja Jobusovcov. Prekvapivo
inšpirujúca zvukovosť umelohmotných
fujár alebo vysávačom napájaných gájd
sprevádzala (dô)vtipné piesne o tom,

1 hudobny život
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že .bezpečnosť pri práci je dôležitejšia
oko práco samotná". Nejeden účastník
po tomto odbornom .školení" súhlasil,
že komorná noc mala o desiatej hodine
finišovať svojráznym humorom vrbovských bratov. Posledným koncertom
večera však bolo Trio Oskara Rózsu,
ktorý sa na Konvergenciách predstavil
s klaviristom Ondrejom Krajňákom a
bubeníkom Martinom Valihorom. Na
polnočnom koncerte sa v značnej miere
podpísala únava poslucháčov (skupinové
odchody medzi jednotlivými skladbami)
i hudobníkov. Pozoruhodné komunikač
né strety (Monkova Well You Needn 't)
tak striedali povrchnejšie momenty nachádzania spoločného jazyka.
Peter MOTYČKA

Pozdrav z Florencie
Podľa hinduistickej tradície je učiteľ ctený
rovnako ako otec a matka a žiak má velebiť svojho učiteľa ako boha. Hoci sa nám
tento pohľad môže zdať prehnaný, ani
my nepochybujeme o dôležitosti učiteľa,
obzvlášť v hudbe. Práve týmto vzťahom
bola zrejme určená i dramaturgia prvej
časti nedeľného večerného dvojkoncertu
(21. 9.). Čajkovskij-Tanejev-Giiere je
reťaz učiteľov a žiakov, v ktorej si žiaci
nesmierne vážili svojich učiteľov. Doplniť
by sme ju ešte mohli o Glierovho žiaka
Prokofieva.
Koncert otvoril výber šiestich kusov z opusu 39 pre husle a violončelo
Reinholda Gliera. Až na mierne intonač·
né nepresnosti v scherze zvládli Igor
Karško a Robert Cohen tento úvod
bravúrne. Vyzdvihnúť možno dynamickú
výstavbu druhého dielu.
Tanejev bol najobľúbenejš ím žiakom
a doživotným priateľom Čajkovského,
ktorý si ho vážil a dokonca vyhľadával
jeho priamu kritiku. Tanejev bol pritom
presným opakom svojho učiteľa: invenč
nosťou sa mu ani zďaleka nevyrovnal, no
teoretickou erudíciou a prísnosťou kompozičnej práce ho výrazne prevyšoval.
Pozoruhodné a možno dodnes neprekonané je jeho teoretické dielo o prísnom
kontrapunkte, pri ktorom dokonca využil jazyk matematiky.
Našťastie, pri po čúvaní Sláčiko
vého trio D dur v pútavej interpretácii
Igora Karška, Milana Radiča a Roberta
Cohena nebolo cítiť žiadnu teoretickú
záťaž. Ani istá rozpačitosť zoskupenia v
rýchlych pasážach nebránila vychutnať
si Cohenovu hru v druhej časti. Pozitívne
hodnotenie si zaslúžia tiež krásne vystavané frázovanie a nádherný zvuk i v pianissime (Adagio) a presnosť lineárnych
pasáží (najmä v štvrtej časti}. Pomyselným vyvrcholením prvého koncertu bolo
Čajkovského sexteto Souvenir de Florence. Sexteto Karško, Pristašová (husle),
Radič, Tandree (viola}, Cohen a Lupták
(violončelo} predviedlo vynikajúcu interpretáciu plnú výrazu. Čajkovského spevnosť sme si mohli obzvlášť vychutnať v
Adagie, pre ktoré si zoskupenie zvolilo o
čosi pomalšie tempo ako býva zvykom.
Pochvalu si nepochybne zaslúžia najmä
prvé husle a prvé čelo. Vtretej časti sme

boli svedkami vynikajúcej súhry zoskupenia. Možno finále mohlo vyznieť o
čos i zemitejšie.
Marek ŽABKA
Nočný

koncert

Nočný koncert v nedeľu 21. 9. bol, tak ako

to avizoval programový bulletin, jedným
z vrcholov festivalu; teda aspoň pokiaľ ide
o klasickú časť jeho dramaturgie. Exkluzívny titul, akým je Messiaenovo Kvorleto
no koniec éosu, si zasluhuje mimoriadnu
pozornosť zo strany interpretov aj poslucháčov, čo sa na tomto koncerte aj splnilo.
Punc výnimočnosti mu dodal úvodný príhovor kazateľa Daniela Pastirčáka venovaný genéze a . programovému" obsahu
diela inšpirovaného pasážami zo Zjavenia
Sv. }áno. Bol pomerne obsiahly a pôsobil
skutočne zasvätene (prevažne vychádzal
z predhovoru k partitúre), no myslím, že
väčší význam mal len pre tých, ktorí dielo
už predtým poznali a mohli si jednotlivé
detaily v duchu priradiť k tej-ktorej hudobnej situácii. ..
Členovia súboru Opera aperta (Ivana
Pristašová, husle, jozef Lupták, violončelo, Ronald Šebesta, klarinet a Nora
Škutová, klavír) naštudovali dielo, ktoré
patrilo ku kmeňovému repertoáru tohto
súboru, veľmi pozorne a dôkladne. Vynikajúco pôsobili predovšetkým rýchle,
energické časti typické zložitými líniami
v oktávových unisonách. Všetci štyria
interpreti tu preukázali istotu v intonácii
aj frázovaní a ich súhra bola takmer dokonalá. Pôsobivé boli aj časti, v ktorých
sú exponované jednotlivé nástroje, či už
sólovo (klarinet} alebo so sprievodom
klavíra. Z náročného klarinetového sóla v
3. časti ma najviac zaujala Šebestova
schopnosť hrať v rôznych registroch nástroja v sotva počuteľnom pianissime bez
toho, aby tým vážnejšie trpela intonácia.
Hoci je možno škoda, že v tejto dynamickej hladine už bolo počuť viac šumu ako
tónu (tu som sa nevyhol porovnávaniu
s výkonom švédskeho klarinetistu Martina Frôsta v tomto diele na tohtoročných
BBC Proms}, Šebestovo podanie malo
silný emocionálny náboj a vyznelo presvedčivo. To možno povedať aj o výkone
Jozefa Luptáka v meditatívnej S. časti,
kde je melodická línia violončela podložená mäkkými akordmi klavíra. Podobne
vyrovnanou a pokoj vyžarujúcou bola aj
záverečná časť, v ktorej ostávajú hrať len
husle a klavír. Dlhé tóny huslí tu pomaly
stúpajú do najvyššieho registra na pozadí
prúdu akordov klavíra. Zwkovo krehká,
subtílna hudba vyznela v podaní ženskej
časti ansámblu priam ideálne. Zastretý a
pomerne nevýrazný zvuk klavíra (čo bolo
jedným z najväčších deficitov väčšiny
koncertov) síce veľmi nezvýraznil typickú
farebnosť, akou sa vyznačujú Messiaenove partitúry, no vďaka výkonu Nory
Škutovej bol spoľahlivým jednotiacim prvkom. Napriek menším nedostatkom išlo
o hodnotnú interpretáciu tohto kľúčového
diela hudby 20. storočia a naozaj o jeden
z vrcholov festivalu po dramaturgickej, aj
interpretačnej stránke.
Robert KOLÁiÍ.
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nach Bach
Prvý koncert festivalu (new) music at
home '08 rozvibroval priestor šamorínskej synagógy vydareným projektom ..
•nachBach" s podtitulom Quasi Sanata.
Pod jeho dramaturgiu sa podpísal sólista,
charizmatický český huslista David Danel,
ktorý charakterizoval koncert ako ..poctu}. S. Bachovi a všetkým, ktorí pa ňom
vstúpili do nadčasového prúdu hudobnej
inšpirácie a po svojom zhmotm1i osobné
hľadanie krásy. hudobného vyjadrenia
a svojej predstavy o zvuku, možnostiach
a danostiach sólových huslí." David Danel
túto poctu venoval Bartókovi a jeho Fúge
zo Sonóty pre sólové husle, éterickým
Choro/s od johna Cagea, i autorom ako
Matjis de Roo, Bernd Alois Zimmermann,
Elliott Carter a ďalším, ktorí hľadali nové
možnosti využitia kontrapunktu, práce so
zvukom a tichom alebo si podmaňovali
tóny prostredníctvom určovania ich zoradenia či počtu...
Pri interpretácii CroveaAndantez Bachovej Son6ty č. 2 a mol pre sólové husle
BWV1003 dokázal Danel pretransformovať technickú zručnosť do emocionálnych
rozmerov umeleckej vyspelosti, ktorá
dokáže vtiahnuť poslucháča tak, že vníma
len samotnú hudbu a ostatné ustupuje do
úzadia. Slobodnou energiou synagóga
dýchala aj pri predvedení miniatúr Ouetti
per due violini od Luciana Beria, ktorými
interpret konfrontoval predchádzajúce
kompozície a šikovne nimi popretkával poslucháčsky náročnejšie skladby.
Beriove Ouettisú vtipnými skicami portrétov jemu blízkych osôb, medzi ktorými boli
skladatelia, spisovatelia, hudobníci itaneč
níci. Ako hosť sa na koncerte predstavila
v Prahe pôsobiaca japonská huslistka Aki
Kuroshima. S Davidom Danelom ich spája
viacročná umelecká spolupráca v kvartete
FAMA Q, čo sa odrazilo aj na spontánnosti
komunikácie počas spoločného vystúpenia. Bezprostredne pôsobilo aj huslistovo
uvádzanie skladieb. Na záver prekvapil
vlastnou improvizáciou, kde načrtol ďalšiu
líniu, po ktorej by sa mohol program uberať ďalej, no práve takýto otvorený koniec
dovolil vyznieť pôvodnej myšlienke- vzdať
hold nevyčerpateľnej inšpirácii Bachovou
hudbou.
Eva ŠUŠKOVÁ

Ryoanji l
Na koncerte v piatok 5. 9. hral madarský
flautista Zoltán Gyôngyôssi skladby priamo určené pre flautu, ale aj také, ktorých
inštrumentácia nie je pevne daná a môžu
byť interpretované rôznymi nástrojmi.
Dramaturgicky bol koncert koncipovaný ako oblúk smerujúci od starej hudby
U. S. Bach, Telemann) k súčasnej (Scelsi,
Kurtág, Matej, Gyôngyôssi), pričom bol
dodržaný hlavný koncept festivalu - prezentovať a konfrontovať hudbu rôznych
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období a prinášať aj iné, mimoeurópske
pohlady (Cage).
V Allemande z Bachovej Partity a mol
pre sólovú flautu BWV1013sa Gyôngyôssi
vyrovnával so zaujímavým interpretačným
problémom - táto časť je skomponovaná
bez jedinej pauzy, čo ponúka rôzne možnosti dýchania a frázovania a dodnes je pre
interpretov výzvou a zároveň hádankou.
Vo vlastnej kompozícii Pearls (Hommage ä Serei, Dukay, Szôllôsy, Sá ri, J. Kurtág,
A. Nicolet) predstavil Gyôngyôssi sónické,
technické a štýlovo-interpretačné možnosti
svojho nástroja. Pod ľa vlastných slov chcel
súčasných skladateľov motivovať k spoznávaniu a používaniu .,rozšírených" techník
hry na flaute.
Skladba Mil/KA (Mi-CHA) Daniela
Mateja bola inšpirovaná flautistkou Natáliou Pšeničnikovou a jej malým synom.
Prepis názvu z azbuky do latinky odhaľuje
kostrové tóny, z ktorých je skladba vytvorená. Ponúka tri rôzne možnosti interpretácie - dva so sprievodom, pričom jeden
je vytvorený v elektroakustickom štúdiu,
druhý typ sprievodu je určený pre ľubovoľ
né obsadenie a je to tzv. otvorená partitúra
s predpokladom improvizácie. Na koncerte
však zaznela tretia možná interpretácia Gyôngyôssi hral sólo.
Skladba Ko-Lho Giacinta Scelsiho pre
flautu a klarinet (Ronald Šebesta, klarinet)
priniesla experimentovanie s mikrotonalitou, harmonickými alúziami a timbrové
a dynamické variácie. Veľký dozvuk šamorínskej synagógy umocnil zvukový zážitok
zo skladby, pri ktorej kombináciou konsonancií, disonancií a štvrťtónových štruktúr
vzniká chvenie meniace svoju intenzitu
v čase.
V deň Cageových narodenín zaznela
jeho skladba, ktorej názov bol zároveň podtitulom celého koncertu. Ryoanji je kláštor
v Kjóte, v ktorom sa nachádza skalná záhrada. Cage sa snažil vytvoriť akýsi zvukový
portrét tohto meditatívneho miesta a organizátori festivalu sa pokúsili túto myšlienku
aplikovať na priestor synagógy, ktorá by tiež
mohla byť miestom pre meditáciu. Skladba
zaznela vo verzii pre 4 flauty a bicie nástroje
(Daniel Matej), pričom naživo znel iba jeden flautový hlas, ostatné bolo počuť z CD
nahrávky. Vďaka kvalitnému ozvučeniu
siene (Roman Laščiak, zvuk) technológia
splynula so živými interpretmi a všetko vytvorilo meditatívnu atmosféru ijeden z najsilnejších momentov koncertu.
Z Quatro pezzi od Gyôrgya Kurtága si
Gyôngyôssi vybral dve časti- Poctu Bachovis typicky kurtágovskými minima! istickými
prvkami, experimentovaním s asynchrónnym komponovaním a polyfóniou. Druhá
časť je minimalistické Dolorosa, inšpirované tragickou smrťou sklad ateľovho vnuka.
Vzávere koncertu zaznela Telemannova Fant6zia a mol č. 2, čím sa pomyselný
kruh uzavrel a poslucháči sa ocitli znova
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tam, kde na začiatku večera, no tentoraz už
akoby o stupeň vyššie.
Mišo VESELSKÝ

Clarinet and String Q.uartet
Hudba amerického skladateľa Mortona
Feldmana nezaznieva zo slovenských kon·
certných pódií často, a to ani pokiaľide o les·
tivaly súčasnej hudby. je to škoda, lebo Feld·
man patri k tomu najindividuálnejšiemu, čo
k nám z oblasti komponovanej hudby po
roku 1950 spoza Atlantiku preniklo. Tento
deficit sa snažil kompenzovať koncert 6. 9.,
ktorý bol venovaný výhradne Feldmanovej
tvorbe, konkrétne dvom z radu skladieb
pre komorné obsadenia s dominujúcim
klarinetom. Napriek tomu, že Dve skladby
pre klarinet a sláčikové kvarteto a skladba
Klarinet o sláčikové kvarteto vznikli s vyše
dvadsaťročným odstupom, v podaní členov
súboru VENI ensemble (Ronald Šebesta,
klarinet a sláčikové kvarteto vzložení Štefan
Eperješí, Peter Mosorjak, Peter Zwiebel
a Andrej Gál) vyzneli ako dva diely jednej
skladby. Ich hlavným spoločným znakom
bolo citlivé vplietanie zvuku klarinetu po·
medzi zvuky sláčikového kvarteta, pričom
v každej z nich sa to dialo iným spôsobom.
Dve skladby z roku 1961, štýlovo blízke
Webernovi, pôsobili ako úvod k ťažiskovej
skladbe nazvanej jednoducho podľa in·
štrumentálneho obsadenia. Tu sa na ploche
niekoll<ých desiatok minút odvíja akoby
nekonečný rad súzvukov prerývaných
pauzami. V jemných, .šteklivých" diso·
nanciách, ktoré sa pomaly vynárajú z ticha
a opätovne sa v ňom strácajú, tón klarinetu
splýva s flažoletmi či v pianissime vibrujú·
cimi tónmi sláčikových nástrojov. Vďaka
tomu miestami vznikajú akoby imaginárne
hlboké diferenčné tóny a pauzy medzi jed·
notlivými súzvukmi ponúkajú priestor pre
ich doznievanie. Z tohto hľadiska bola ša·
morinska synagóga ideálnym miestom pre
predvedenie diela.
je ťažké hodnotiť naštudovanie diel,
ku ktorým sa u nás zatiaľ viaže minimálna
interpretačná tradícia. Percepčne náročné
skladby si zrejme žiadali nielen maximálne
koncentrované naštudovanie, ale aj istú skú·
senosť interpretov s takýmto špecifickým ty·
pom hudobného myslenia. Práve v tomto mi
pri počúvaní Feldmana niečo chýbalo- mož·
no viac odvahy v práci s dynamikou či väčší
zmysel pre vytváranie časovo obsiahlejších
plôch a schopnosť aj pomocou pomerne ob·
medzených výrazových prostriedkov udržať
pozornosť poslucháča od začiatku do konca.
Moja pozornosť striedavo kolísala medzi
úprimným zaujatím a uspávajúcou nudou...
K dobrému dojmu veľmi neprispeli ani ne·
presnosti v nasadení či intonácii, ani nie prá·
ve ideálne znejúci klarinet Ronalda Šebestu.
Treba však podotknúť, že poloprázdna
synagóga zrejme hudobníkov k špičkovému
výkonu nemotivovala. Neznamená to však,
že by som si Feldmanovu hudbu naživo rád
nevypočul znova.
Robert KOLÁŔ

Twenty Years After
Dvadsiate výročie VENI Ensemble si jeho
pripomenuli 7. 9. koncertom, kde
zazneli tri diela, ktoré spájalo viacero spo·
členovia

!očných znakov. Všetky tri boli tzv. otvore·
nými partitúrami určenými pre ľubovoľné
nástrojové obsadenie. To v tomto prípade
tvorilo sláčikové trio, okolo ktorého boli roz·
sadené drevené dychové nástroje - flauta,
dva klarinety (resp. klarinet a basklarinet)
a sopránsaxofón - a zostavu dopÍňala .. ba·
téria" štyroch Šyntezátorov rozmiestnených
v zadnej časti pôdia. Išlo teda o zoskupenie
s pomerne bohatými možnosťami práce
s artikuláciou a farbou, no zároveň schopné
pôsobiť zvukovo veľmi homogénne.
Z celého programu ma najviac zaujala
úvodná skladba Záznam siedmeho dňo od
Martina Burlasa. Celý materiál tohto diela
pozostáva z veľmi pregnantne artikulova·
ných clustrov, ktoré sa paralelne posúvajú
striedajúc rôzne rytmické modely. Hudba
asociujúca rockové postupy {elektrické gi·
tary, efekty) pôsobila v priestore synagógy
veľmi apelatívne, a to aj vďaka dobrému
naštudovaniu a ráznemu gestu dirigenta
Mariána lejaw, ktorý podnietil súbor
(najmä jeho sláčikovú sekciu) k zanietenej
a energickej hre.
Studium no C poľského skladateľa
Zbygniewa Rudziňského bolo zaradené
do programu hlavne preto, že ho súbor
interpretoval aj na svojom prvom verej·
nom vystúpení roku 1988. Skladba z roku
1964 čerpá z odkazu Scelsiho a Rileyho
(v tom istom roku vzniklo jeho slávne In C)
a -s výnimkou záverečného clustra- ponú·
ka variácie na tón cv rôznych oktávach, dy·
namických hladinách a s rôznymi artikulač·
nými nuansami. Okrem svojej symbolickej
funkcie mala táto skladba charakter akejsi
predohry k záverečnému a najrozsiahlejšie·
mu dielu večera, skladbe SyndoKit newyor·
ského multiinštrumentalistu a multižánro·
vého hudobníka Elliona Sharpa. (Ten je,
mimochodom, hosťom tohtoročného lesti·
valu Večery novej hudby.) Otvorenosť tejto
partitúry spočíva v tom, že skladateľ určil
144 rytmických modelov, ktoré rozdelil do
12 partov a záleží na dohode hráčov, ako
ich budú interpretovať a koll<o bude trvať
predvedenie skladby. Tonálne bola skladba
zakotvená ..inC", do ktorého postupne pre·
nikali .cudzie" tóny (napr. častá oscilácia
medzi A a As), čo sa riadilo pokynmi diri·
genta. Aj keď treba povedať, že v priebehu
vyše 30 minút trvania diela sa interpretom
nie vždy podarilo dodržať požadovanú precíznu artikuláciu a vzájomnú súhru, tento
svojský pohľad na minima! music pôsobil
živo a osviežujúco, čo ocenilo aj šamorínske
publikum.
Robert KOLÁŔ

Ryoanji ll
Posledný zo šamorínskych koncertov od·
znel až 9. 10., takpovediac v predvečer
Večerov novej hudby a aj dramaturgicky
patril vlastne k tomuto festivalu. Výnimoč·
ný nebol len dátumom konania, ale aj vďaka
hlavnému protagonistovi, ktorým bol ame·
rický skladateľ a hráč na trombóne james
Fulkerson, známy ako jeden z popredných
skladateľov·performerov americkej scény
avantgardnej a experimentálnej hudby
a Cageov spolupracovník. Fulkerson
v šamorinskej synagóge predviedol vyše
hodinovú .,one man show" (s výnimkou

dvoch skladieb, kde mu ako hráči na bicích
nástrojoch asistovali Daniel Matej a Hilary
jeffery), ktorá patrila k tomu najzaujíma·
vejšiemu na tohtoročných podujatiach ve·
novaných súčasnej hudbe.
Trombón je vďaka vell<ému tónovému
a dynamickému rozsahu, možnosti hry
glissánd a práci s artikuláciou a farbou tónu
priam ideálnou volbou pre experimentálnu
a improvizovanú hudbu. Vrukách skúsené·
ho hráča , akým je Fulkerson, sa z trombónu
stáva doslova zvukové laboratórium. Popri
tradičnom spôsobe tvorenia tónu používa
Fulkerson hubicu z tenorsaxofónu a fago·
tové strojčeky, vďaka čomu sa značne roz·
šíruje rozsah trombónu. Používa frullato,
dvojhlas (keď popri bežne hranom tóne
zároveň spieva) a výsledný zvuk často upra·
vuje pomocou rôznych typov sordín. Svoje
možnosti rozširuje aj prácou s elektroni·
kou, keď zvuk svojho nástroja sníma pomo·
cou kontaktného mikrofónu zabudovaného
priamo v nátrubku, čo mu umožňuje voľnú
manipuláciu so sordinami a zabraňuje ne·
žiadúcej spätnej väzbe. Tieto prostriedky
možno nie sú samé osebe nové či objavné,
no Fulkerson s nimi pracuje individuálnym
a neopakovateľným spôsobom.
Skladbu Ryoonji, ktorá zaznela na
úvod, skomponoval john Cage priamo
pre Fulkersona. Pozostáva z radu samo·
statných partov (Cage ich nazval .piesňa ·
mi") obsahujúcich glissandá inšpirované
tvarom kameňov slávnej japonskej me·
ditačnej záhrady. Každá z týchto piesní
sa odohráva vždy v presne určenom tó·
novom rozsahu, pričom Cage využil Ful·
kersonovu dispozíciu hrať na tenorovom
trombóne extrémne hlboké tóny, často
v subkontraoktáve, pod bežným rozsa·
hom klavíra. Fulkerson hral naživo zchóru
synagógy a z reproduktorov zneli glissan·
dá vo vyššej polohe, ktoré vopred nahral
a zvukovo upravil. Zvlášť zaujímavá bola
Fulkersonova vlastná skladba Force Fields
and Spoces pre trombón a tape delay
systém, kde predviedol svoje netradi čné
hráčske techniky. Pomocou saxofónovej
hubice tvoril hlboký a tichý periodický
zvuk podobný zvuku helikoptéry, pričom
sa otáčal okolo vlastnej osi rozprestierajúc
tak zvuk v priestore synagógy. Neskôr sa
pridali ďalšie typy zvukov a zvuky z počí·
tača, ktorý zaznamenával a deformoval
to, čo Fulkerson zahral akusticky... Pô·
sobivá bola aj záverečná skladba island·
ského skladateľa Hilmara Thórdarsona
Synonymus for Trombone and Computer
založená na interakcii živého interpreta
s počítačom. Vzbudila vo mne dojem inšpi·
rácie severským folklórom, čo ešte umoc·
nili hrozivé fragmenty melodických línií,
v ktorých Fulkerson používal prirodzené
harmonické tóny, zvlášť .falošnú " lydickú
kvartu. Alebo to bola len ilúzia vyvolaná
vedomím, že ide o skladbu severského au·
tora? Vtomto kontexte mi pripadali čisto
akustické skladby ako l name you Ruth
Wiesenfeldovej, Choongo 2 od Hyo·shin
Na či Out-Takes Christiana Wolffa už
menej zaujímavé, no aj v nich sa Fulkerson
ukázal ako invenčný interpret schopný vy·
nachádzať stále nové riešenia.
Robert KOLÁŔ

Po úspdnom septembrovom
vystúpení súboru Quasars En·
semble na festivale Musica Viva
v portugalskom lisabone s die·
lami V. Bokesa, V. janárčekovej ,
P. Oliveiry·Bachratej, T. Muraila,
M. Jarella a S. Sciarrina nasle·
dovalo pozvanie slovenských
hudobníkov na dva koncerty po·
čas Festivais de outono v Aveire
(13. a 14. ll.). Viac informácií
o aktivitách Quasars Ensemble,
vrátane videozáznamov z vy·
stúpení súboru možno nájsť na
w-.quasarsensemble.sk
(hž)

Katedra hudobnej vedy na
Univerzite Komenského, jediná
katedra na Slovensku, kde sa štu·
duje muzikológia, sa v uplynulom
roku stala najúspešnejšou spo·
medzi troch desiatok katedier Fi·
lozofickej fakulty UK. Ocenenie
získala najmä vďaka svojim pub·
likáciám a vedeckým aktivitám.
Vakademickom roku 2008/2009
sa na katedre uskutoční viacero
zaujímavých podujatí. V dňoch
23. 9.-25. 9. sa konala konferencia,
venovaná hudbe na Slovensku v
16.-19. storočí. 1.12.-3. 12. pre·
behne konferencia Tvorivý odkaz
Eugena Suchoňa. V decembri sa
začne cyklus diskusných stretnu·
tí na aktuálne témy, týkajúce sa
hudobného života a uplatnenia
študentov hudby i hudobnej vedy
(prvé stretnutie bude o perspek·
tívach hudobného manažmentu
na Slovensku). Internými peda·
gógmi katedry sú prof. lubomír
Chalupka, prof. Marta Hulková,
doc. Yvetta Kajanová, doc. Vla·
di mír Zvara, PhDr. jana Bartová,
PhD., RNDr. Marek Žabka, PhD.
a doktorandi katedry. Okrem nich
na katedre vyučuje prof. Oskár
Elschek (mimoeurópske hudob·
né kultúry), Mgr. Peter Zajíček
(stará hudba) a ďalší renomovaní
hosťujúci pedagógovia zo Sloven·
ska i zahraničia {bliHie informá·
cie na www.fphil.uniba.sk). Vy·
braní študenti absolvujú pobyty
na partnerských unverzitách
v Brne, Prahe a Viedni (v rámci
programu Erasmus). Knižnica
katedry ponúka možnosť štúdia
kníh, časopisov, ale aj CD a DVD
nosi čov v novozriadenej študov·
ni v učebni G308 (Gondova 2, 3.
poschodie; otváracie hodiny: Po:
14.30-16.30, Str: 14.30-16.30,
Pia: 10.00-12.00). Na katedre
je k dispozícii americká hudobná
databáza RILM (www.rilm.org),
na ktorej rozširovaní spolupra·
cujú aj členovia katedry.
(hf)
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Prečo

Venujete sa ako interpret aj
jazzovej hudbe?

ste sa rozhodli študovať bicie nástroje?

Keďže

pochádzam z hudobníckej rodiny,
bolo od začiatku jasné, že s hudbou prídem
skôr či neskôr do kontaktu. Vždy ma fascinoval zvuk symfonického orchestra, obzvl ášť si lný zážitok vo mne zanechal záznam
koncertu SOSR, ktorý mám dodnes nahraný na videu. S úžasom som sledoval, ako
si tympanista "vychutnáva" sólové úseky
v Dvorákovej Novosvétskej. Snažil som sa ho
napodobňovať a zničil som tak mame niekoľko párov ihlíc na štrikovanie. (Smiech.)
To ma len utvrdilo v rozhodnutí venovať sa
bicím nástrojom- najmä tympanom- profesionálne.

Neviem prečo, ale k jazzu
som si do dnešného dňa
cestu nenašiel. Jazzová
hudba ma nikdy zvlášť
neoslovovala, a preto ju
ani nepočúvam. Klasická
hudba ma však naplňa
natoľko, že nad ostatnými
žánrami nemám čas ani
premýšľať. Rád si však zahrám filmovú hudbu.

Aké vzory vás najviac inšpi·
rovali?

Na Slovensku nie je možné študovať bicie nástroje na vysokej škole - má u nás tento odbor
v blízkej budúcnosti perspektívu vzniku?

Je ich niekol'ko - n ikdy
som totiž nemal iba jeden
vzor. Po interpretačnej
stránke som sa snažil poznať čo najviac rudi a od
každého prebrať to, čo
ma zaujalo. Ovplyvnili
ma moji rodičia, pedagógovia, spolužiaci, ako aj
svetoví sólisti - predovšetkým marimbová virtuózka Katarzyna Myéka,
ktorá je nielen výnimoč
nou interpretkou, ale aj
úžasným človekom. Môj
obdiv rovnako patrí bývalému tympanistovi New
York Philharmonie, Saulovi Good manovi.

Táto otázka by mala smerovať skôr na adresu VSMU a iných kompetentných osôb.
Osobne si myslím, že na vznik podobného
odboru u nás ešte nenastal správny čas. Bicie nástroje stále nie sú považované za rovnocenné s ostatnými hudobnými nástrojmi.
S ľútosťou tiež musím konštatovať, že Slovensko patrí - čo sa bicích týka - k umelecky i nástrojovo najslabšie vybaveným
európskym krajinám. Problém tentokrát
nevidím len v peniazoch, ale predovšetkým
v l'uďoch ...
Zúčastnili

ste sa na viacerých medzinárodných
- aké sú vo svete kritériá úspechu
hráča na bicích nástrojoch?

súťažiach

Mám pocit, že sú z roka na rok vyššie. Súťažný repertoár je technicky veľmi obtiažny
a zaujať po hudobnej stránke je nemenej náročné. Rozhodujúcim faktorom však stále
ostáva brilantná technika, práca s farbou
zvuku a dynamikou. Pokiaľ si predstavíte,
že interpret musí takto ovládať niekoľko
desiatok nástrojov - sú to kritériá skutočne
vysoké.

Možno povedať, že na Slo·
vensku ste ako hráč na bicích
nástrojoch dosiahli najvyššie
méty - aké sú vaše ďalšie
profesionálne ambície?

Venujete sa aj pedagogickej činnosti - ako sa
prejavuje talent pre hru na bicích nástrojoch?
Myslím si, že žiadne zvláštne kritériá nie sú.
Clove k musí splňať základné požiadavky pre
štúdium hudby - mať hudobný sluch , hudobné cítenie a rytmus. Rytmické cítenie je
dô ležitým, ale určite nie jediným kritériom,
ako sa mnohí mylne domnievajú. Ostatné
potom závisí od študenta, jeho pracovitosti
a disciplíny.

Zaujímate sa aj o mimoeurópske bicie nástroje?
Nemožno presne definovať, ktoré nástroje
sú európske a ktoré nie, pretože drvivá väč
šina má mimoeurópsky pôvod a u nás sa len

"udomácnili". Najviac mi učarovala marimba - nástroj, ktorý
z primitívneho afrického xylofónu prešiel technickým zlepšením až k dokonalému koncertnému nástroju.

Nie je úplne bežné, aby si hráč vyrobil svoj nástroj sám. Hoci dnes
hrávate na profesionálnych nástrojoch, spomeniete si na svoju prvú
marimbu?
Túto informáciu musím trochu poopraviť; spomínaný nástroj
vy robil môj otec, ja som bol len " projektovým poradcom".
(Smiech.) Dodnes si na ňom rád zahrám, a hoci to nie je profesioná lny nástroj, v porovnaní so zastaralou kva litou inštrumentára našich popredných orchestrov, im môže smelo konkurovať.

V prvom rade sa potrebujem aklimatizovať v novom orchestri, zvyknúť
si na jeho zvuk a na cítenie spoluhráčov, zžiť sa
s novými nástrojmi. Rád
by som rozbehol kariéru
sólového hráča na marímbe. Každým dňom čakám
nový nástroj, na ktorý sa
veľmi teším. Myslím si,
že marimba je poslucháč
sky atraktívnym, hoci pre
väčšinu ľudí ešte stále
neznámym
nástrojom.
Verím, že sa mi túto skutočnosť podarí zmeniť.
Pripravila

Janka KUBANDOVÁ
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Článok Operná sezóna 2007j2008 olami kritikov priniesol viacero otázok o perspektívach a smerovaní Opery SND.
Ďalšie sa objavili na diskusnom fóre Hudobného života, kde sa táto téma stretla s mimoriadnym zájmom čitaterov. Odpovede sme hradali u generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla Silvie Hroncovej a riaditeľky Opery SND
Gabriely Beňačkovej. Na ich žiadosť sa rozhovory uskutočnili písomnou formou.
V súvislosti s kandidátmi na post riaditeľa Opery SND sa v tlači sklo·
Dvorského. Vdanom kontexte to nebol veľmi šťast·
ný spôsob prezentovania informácií. Ako k tejto situácii došlo? Môžete
už teraz prezradiť mená ďalších kandidátov, ktorých ste oslovili? Prečo
ste ani do tretice neuvažovali o konkurze?
Silvia Hroncová: Zverejňovať mená ďalších kandidátov by nebolo
korektné, ani voči súčasnému vedeniu, ani voči ďalším kandidátom.
Výber a menovanie ri aditeľa umeleckého súboru je na základe zriaďovacej listiny Slovenského národného divadla v kompetencii generálneho riaditeľa S D. Doteraz túto kompetenciu využíval každý
generálny riaditeľ. Urobila som tak i ja. Zmenu spôsobu obsadenia
postov umeleckých riaditeľov z priameho menovan ia na výberové
konanie však do budúcnosti nevylučujem.
ňovalo aj meno Petra

Pani Gabriela Beňačková je v opernom svete nepochybne známa
a uznávaná osobnosť. Aké ďalšie kritériá zohrali úlohu pri výbere práve
jej osoby do funkcie riaditeľky Opery SND?
Gabriela Beňačková - ako svetová sopran istka - má za sebou
úspešnú medzinárodnú umeleckú kariéru a svojimi kontaktmi
a skúsenosťami môže do divadla priniesť mnoho zaujímavých umeleckých osobností, rozvinúť potenciál domáceho súboru a viac zviditeľniť žáner opery.
Peter Mikuláš a Oliver Dohnányi, obidvaja renomovaní umelci, odišli
z postu riaditeľa Opery SND po roku pôsobenia. Do funkcie boli zvolení
na základe vašej kompetencie menovať riaditeľa priamo, no v SN O pôso·
bili len veľmi krátko. To určite nie je pri takomto type inštitúcie ideálne.
Nemôže sa táto situácia znovu zopakovať? Akým spôsobom by ste jej
mohli vy osobne predísť?
>

r

Vašimi predchodcami v Opere SND boli Peter Mikuláš a Oliver
Dohnányi. Zaznievajú názory, že umelec sa pre riadiacu a organizačnú
funkciu nehodí, pretože uprednostní možnosť realizovať sa ako interpret.
Akú motiváciu má teda renomovaný umelec prijať manažérske miesto,
kde je konfrontovaný s administratívnymi, technickými a organ izačnými
problémami? Navyše v zložitej situácii, v ktorej sa slovenská kultúra na·
chádza ...
Ga briela B eňač kov:i: :\eYiťm prečo máte dojem. žť niť sme schopn!
zdádnuť aj m<.~n<.~žťrske nliest<J. \'šetci m:.ime z<.~ sdlllU kus unH:kckej prác.:. Zl to zn<.~m.:n;.í aj tinw\ ej pr:.ice. Predtl\"šetk~· m režiséri či
dirigenti sú konfrorlto\an i so Yš.:tk~·m i di\·<.~deln~mi zložkami a ich
problémami- t<.~k <.~ko ste spom in:Jii - a zdád:Jjú to. Poznťnn ,.dJ r.:nomoY<.~n~ch umelco\·, ktorí ri:Jdia d i Y<.~dl;.í. V histórii Opery S ND st :.ili yzdy na ček umelci. :\á zor. ž.: s:J umekc nehodí pre riadiacu a o rg<.~
nizačnLI funkciu. j.: už z:Jstaral~·. Ja s<.~ touto pr:.icou ,·dm i int.:nzin1.:
z<.~oheram :J int.:rpr.:tačnt: s;J už nt:potrehujem realiztl\"a ť . Ak. wk tl'
urobím len k\·úli publiku. ktoré tu m:.im.

r

Ako dlho ste sa rozhodovali prijať ponuku stať sa riaditel"kou Opery
SND? Považujete čas medzi jej prijatím a nástupom do funkcie za dosta·
točný? Dostali ste zo SND podklady, podľa ktorých by ste si dokázali uro·
biť predstavu o aktuálnej situácii v Opere?
Ponuky na šťťll\·anie ,. di\·i.idle som dost<1la už pred 5 rokmi,. Pr:Jht:.
takže samotny f<1kt nw nepn:b·:Jpil. Po\·edali.i som si. prečo niť práYe
Bratislava. keď je to moje rodné mesto ... Ci hol čas pred n:.istupom
dostatočn~· '! To je n:lmi rei:.Jtim.:. :\astLlpila som ,. čase pr:.izdnin.
čo holo na jednej stran.: \")·hodou. pretože som m<Jia viac pokoja na
z m apov<~ n i.: situác i.:. Na druhej str;m.:. <1ž Z<l plnej pre\·:.idzky môžete
dešiťroYať a odhaliť mnohé problémy.

TEMA I
> Sólista Peter Mikuláš aj dirigent Oliver Dohnányi sú vel'ké mená
nielen slovenského operného umenia. Ako špičkové umelecké
osobnosti priniesli do súboru prirodzenú autoritu.
Ale viesť súbor opery, ako jeden z najzložitejších divadelných
"mechanizmov" v divadle, je náročná nielen umelecká, ale aj manažérska práca a vyžaduje plné nasadenie. A to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa napokon rozhodli uprednostniť svoje
umelecké ambície.
Bolo rozhodnutie predchádzajúcidl riaditeľov odísť podmienené
chceli venovať pôvodnej profesii?
Áno, venovať sa pôvod nej profesii bola aj pre týchto umelcov
priorita, čo som rešpektovala. A umelecké aktivity, často mimo
pôdy S D, sú ťažko zl učitel'né s riadením akejkol'vek inštitúcie.
výlučne tým, že sa

Aký časový odstup uplynul medzi oslovením a menovaním p. Beňač
kovej? Zjej prvých mediálnych výstupov sa zdalo, že sa v čase nástupu
s prostredím v SND len zoznamovala. Nepovažujete to za hendikep?
Dostala, resp. vyžiadala si p. Beňačková zo SND podklady, na základe
ktorých by si mohla urobiť predstavu o situácii v inštitúcii (organizač
ná štruktúra, pracovné náplne, kompetencie, rozpočet ...)?
Áno, je samozrejmé, že riaditeľka Gabriela Beňačková mala a má
k dispozíci i všetky potrebné podklady. Rovnako ako každý riaditel' v organ izačných zložkách SN D. Nastúpila do funkcie v čase
divadelných prázdnin, mala dobré podmienky na zoznámenie sa
s aktuálnou situáciou v súbore. Keď ktokol'vek a kdekol'vek nastúpi do novej pozície, potrebuje čas na zoznámenie. Cím dôležitejšia funkcia, tým väčšie nároky - to je prirodzené.
Gabriela Beňačková má výhodu a zá roveň aj nevýhodu v tom ,
že roky nežila v našom kultúrnom prostredí. Počas prázdnin sa
prostredníctvom DVD záznamov zoznámila s kompletným aktuálnym repertoárom Opery S D a dnes nechýba na žiadnom
predstavení Opery. A to je na kvalite dnešných predstavení vidieť.

Nemala by byť koncepcia nového riaditeľa v inštitúcii, akou je Opera, verejne prístupná? Existuje v tejto chvíli takýto dokument a obsahuje stratégiu existencie Opery v budúcnosti, ktorú by ste mohli aspoň
stručne načrtnúť? Niečo, čo považujete vy ako generálna riaditel'ka
SND za kľúčové...
Sezóna 200812009 je dramaturgicky pripravená a na koncepcii
ďalšieho smerovania opery a príprave nastávajúcich sezón Gabriela Beňačková pracuje. Týka sa to nielen dramaturgického
smerovania opery na viacročné obdobie, ale aj otázky skvalitnenia repríz úpravou hracieho plánu smerom k efektívnejšiemu
nasadzovaniu titulov do sériového systému, ktorý môže zaistiť
umelecky kva litnejšie uvádzanie repríz operných inscenácií.
V neposlednom rade ide aj o ekonomicky efektívnejši model
programovania. Aktuálna koncepcia bude aj verejne prístupná.
Dôležitá je dnes stabilizácia umeleckej prevádzky a zabezpečenie programovania Opery tak, aby sa minimalizova li zmeny
predstavení i obsadení. Je potrebné nájsť optimálnu rovnováhu
medzi využívaním domáceho súboru a hosťami a vytvoriť za ujímavé nové inscenácie, ktoré pritiahnu do divadla viac divákov
a pre súbor Opery budú umeleckým prínosom a posunom.
Vo svete sa nový riaditeľ oslovuje s dostatočným odstupom a určitý
spolupracuje s pôvodným vedením. Podľa jednej z našich čitate·
liek by sa tento čas získal, ak by ste na istý čas prevzali kompetencie
a riadili Operu v spolupráci s umeleckou radou a poradným zborom
riaditeľa, resp. poverila niekoho dočasným zastupovaním či neakceptovali okamžitý odchod p. Dohnányiho. Neexistoval spôsob, ako vyu·
žiť niektorú z týchto možnosti?
Možností, ako riešiť obdobie od odchodu predchádzajúceho riaditel'a do nástupu nového riaditeľa , je viac. Názory sa, samozrejme, môžu rôzniť. Provizórium v tom čase a za tých okolnosti by
nebolo správnym riešen im.

čas
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Ako uznávaná operná speváčka si do SND prinášate skúsenosti zo
svetových operných scén. Máte už konkrétnu predstavu o tom, ako ich
dokážete využiť?
Sa moz rejme. že mám. Ale predsta\·a je jed no a rea li zác ia d r uhé.
Musím rešpek t ovať podmien ky a mož nosti toh to divadla a potrehy
d iváka. Ver ím. že práve moje medz inárod né kontakty mi pomôžu.
ahy sa táto opera dostala viac do európskeho po,·edomia. pretože si
to zaslúž i.

r

Mohli by ste načrtnúť svoju predstavu o umeleckej vízii, smerovani
Opery pod vašim vedením? Na aké obdobie dopredu ste ju pripravili?
V čom nadviažete na svojich predchodcov a čo by ste chceli urobiť inak?
1\emyslim. že treha hudo,·ať nejaké mimoriadne \'i z ie. Nemá v~· znam
stanť \'Zdušné zám ky. Opera má jasn~· ciel' ajasnú funkc iu,. ku ltú rnom i spoloce nskom konte:-.: te. Sme tu jednoznačne pre diváka. a to
je určujúce . Máme k\·alitny súhor. ale to neznamená . že nemáme čo
vy l epšonť. A pláno,·aníe'! Opern~· súhor m::i kvalitn~· a širok~· repertoár. ale urč í te ho chcem na d\·a roky dopredu naplánonť a doplni ť
zaujímav~·mi titu lmi.

r

Na realizáciu vlastných predstáv sú nevyhnutné kompetencie.
Považujete svoje kompetencie ako riaditel'ky Opery SND v súčasnosti za
dostatočné? je to možno čisto teoretická otázka, ktorá sa však sporadicky
objavuje. Malo by podl'a vás význam, keby Opera nebola súčasťou SND,
ale samostatnou inštitúciou, tak ako je to vo svete obvyklé?
Ako ho,·or íte. \ 'O s\·ete je ohvyklé. že opera je samosta tnou inštitúciou . ale ja rešpektujem status. k tor~· je tu opere dan~·- \1oje umelecké kompetencie nie sú ohmedzll\'ané. veď,·idíte kol'ko som už urohíla
zmien ...

r

Kam podl'a vás má siahať právo riaditel'a rozhodovať? Aká by mala
vás pozícia dramaturgie a dramaturga v Opere SND? Pýtam
sa preto, lebo na verejnosť prenikli informácie, že ste túto funkciu chceli
zrušiť ...
Dosť ďaleko, ale je to n:l'mí relatívne. Dramaturgia je nes pochyhnitt:l'ná v každom d i,·adlc či ope re. o tom predsa nemusíme dískuto\·ať .
Otázkou skôr je. ko l'ko drama tu rgov naš<:~ ope ra potreh uje . Svetll\'é
operné scény nemajú wkl: počty in tern)·ch d ram<:~tu rgov , ako naša.
Dohrá drama t urgi<:~ môže fungO\'<Jť aj,. rámci e:-.:ter n ~·ch Z;Jdaní.
byť podľa

r

Okrem kompetencií je potrebný aj výkonný tvorivý tím. Kto patrí do
okruhu vašich blízkych spolupracovníkov a akú má v ňom úlohu?
Všc::tci ' mojom time::. umeleckí pracovníci. šéfdirigent. zhormajster.
šéf tc::chníky. ,-~konny nwnaZťr a ďalší zatial' hl'adáme optimálny mode::! spolupráce ;J rozdc::len ia si pll\'innost í i zodpovednosti. Po mojom
príchode holi rt:;J)izo\·anl: niťktoré personálne zmeny. ale ,·e rim , že
dohudujc::m dohr~· a spol'ahli\·)· tim. Pre:: mri;Jje ,·zácny a dôležit)· názo\·
Kunstlerisch e Ahteilung. čo jt: umc::lecké oddc::knic::. Tu sa tomu hovori
prevádzka opt:ry. Sám \'id ite, že uz pod l'<:~ pomenova niaje to pre opc::ru
nesmierne:: dôlež ité. T)·m nechcem podcc::niť ostatné zložky.

r

Správa o menovaní Rastislava Štúra za šéfdirigenta prišla so značným
odstupom. Prečo? S ktorými slovenskými, resp. zahraničnými
dirigentmi zamýšl'ate spolupracovať?
Pozícia šéfdirigc:: nt<J hola,. minulej sezón e:: neohsadc::ná, tak som k l.
októhru 200X menovala Rast islava St úra. E š tť ,. t ť n dt:ri sme:: vyda li
t l ačovú správu o jc::ho mc::novani a určit e ponúknem vťl'a v~· znamn~·ch
dir igc::ntsk)·ch osohnosti.
časovým

r

Oliver Dohnányi minulý rok spomenul ako jeden z pretrvávajúcich problémov otázku financií. Máte predstavu o tom, ako ovplyvni zvyšok sezóny a aká
bude situácia o rok?
Slo,·enské národné di,·ad lo má svoj vlastny rozpočt:! na každ)· rok
a v porovnani s prc::dchádzajúc imi rokm i je t:štť navyšen)·.

r

Sú technické problémy v novej budove už minulosťou?
Bohužial' nic::. ale pan i gc::nc::rá lna r iad it ťl'ka sa vťl'm i snaží o nápravy. Od

T ÉMA
Aká je vaša predstava postavenia Opery v rámci Slovenského národného divadla? Aké sú vaše kompetencie vo vzťahu k tejto inštitúcii? Pýtam sa
kvôli medializovanému odchodu bývalého riaditera Činohry Romana Polá·
ka, s ktorým ste sa podra médií nezhodli v názore na kompetencie... Poznáte
aktuálnu situáciu v opernom súbore? Ako by ste ju charakterizovali?

ml',jlw pnchodumózc:m kn p,,r,rdit. ze: cc: iť
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Máte vlastnú predstavu, ako budete využívať starú a novú budovu?

lsrťZc:' Ohithť

hud,ny hudu znic:r sk\,,suwu hudhLHI . py~ir sa JWZL'·
rulwdnymi umc:lc:ckymi 'Y"''nmi a di,·óci hudUL'lkhadzar z prťdsra
\ťn J nad~c:nJ a pln1 \ynillll'\:ny..:h zazitkLn .

Opera je jedným z troch umeleckých súborov Slovenského národného divadla, všetky tri súbory mali a majú v rírmci SND rovnaké
postavenie a riaditelia majú zodpovedajúce právomoci. Jednotlivé
umelecké súbory majú svoju umeleckú samostatnosť, ako aj ekonomické kompetencie v rámci zvereného úseku a zodpovednosť za
hospodá renie s finančnými prostriedkami. V priamej kompetencii
riaditerov umeleckých zložiek je aj kompetencia personálneho obsadzovania jednotlivých pracovných pozícií.
Ďalšie organizačné zložky SND vytvárajú podmienky pre prácu
všetkých troch umeleckých súborov. Umelecko-dekoračné dielne
zabezpečujú realizáciu scénických a kostýmových výprav. Odbor
ekonomiky a informatiky, Odbor rudských zdrojov a právnych čin
ností, Centrum správy budov a technických zariadení, Centrum
obchodu, marketingu a komunikácie sú pretransformované, alebo
novokonštituované a zabezpečujú podporné činnosti všetkým trom
súborom. Po ročnom pôsobení SND v novej budove sa ukázalo, že
tento systém prináša z ekonomického aj personálneho hradiska efektívnejšie prevádzkovan ie budov SND a zvyšuje výnosy divadla.
Zmeny som realizovala v súlade s novými potrebami a podmienkami po prechode d ivadla do novej budovy, v súlade s auditom, ktorý sa uskutočnil v roku 2006 a s mojou koncepciou vybudovať zo
SND modernú európsku inštitúciu fungujúcu systémovo, efektívne
a transparentne. Zásadné rozhodnutia sú prerokovávané v Rade
SND,jednom z mojich poradných orgánov.
K druhej časti vašej otázky - k Opere. Najdôležitejšie je dnes stabilizovať umeleckú prevádzku a do konca roka úspešne premiérovať
dve veľké inscenácie - Suchoňovho Svätopluka a Gluckovho Orfea
a Eurydiku. A samozrejme zamerať sa na kvalitu reprízových predstavení. Posledné predstavenia svedčia o tom, že tento trend nastúpil
-z posledných predstavení spomeniem napríklad La Traviatu s tubicou Vargicovou, Turandot s Evou Urba novou alebo Madama Butterfly s Mi rom Dvorským a Evou Jenisovou. Všetky spomínané predstavenia zožali veľké divácke ovácie. A to je pozitívna skutočnosť.
Dobrou správou je aj skutočnosť, že po menovaní Gabriely Beňačkovej nastúpil na post šéfdirigenta Opery SND Rastislav Stúr.
Ak sa pozrieme na túto pozíciu niekoľko rokov dozadu, vystriedali
sa na nej v krátkych časových intervaloch viacerí dirigenti (od roku
1999 až piati, zmeny dokonca prebiehali počas sezóny). Je to pozícia,
ktorä dlhodobo nebola stabilná.

r

V rozhovore pre denník SME ste sa vyjadrili, že komentovať situáciu
v SND po troch mesiacoch je ešte predčasné. Napriek tomu ste si už určitý obraz museli vytvoriť. Ako by ste charakterizovali súčasnú situáciu
v Opere? Čo je podl'a Vás potrebné riešiť naliehavo? Ste spokojná s personálnym obsadením?

.-\ no. ohrn uz m~im. ak kazdy dc:1i mi princ:sic: n,nc: JWznaniť a ,,dhalťnic: . z,,znamila '''111 sa LIZ s intťrnymi marc:rialmi. smc:rnic·ami
a rozp,,\:rami a J1L'll.. prc:wZť ..:IKc:m mar .::,, najk,,mplc:'\nť.i~J ,,(lraz.

Niektorých návštevníkov Opery rozladila nejednotnosť prezentovania či
nedostatok infonnácií o aktuálnom programe, sezóne, umelcoch. Chýba im
záväzný dramaturgický plán, plán predstavení na celú sezónu, režijné tímy
a obsadenia ... Ponúka sa otázka, či to nie je dôsledkom rýchlej výmeny na
riadiacom poste...
Práve prebiehajúca sezóna bola pripravená dávno pred zmenou na
poste riaditeľa - má uzavretýdramaturgickýplän, ktorýje spolu s umeleckými tímami a premiérami uvedený na našej webovej stránke, aj
v "ročenke", reprezentatívnej publikácii o repertoári aktuálnej sezóny,
ktorä vyšla okrem slovenčiny aj v dvoch jazykových mutáciách, v nemčine a v angl ičtine. Prvým titulom sezóny bude opera Eugena Suchoňa
Svätopluk v réžii Juraja Jakubiska. Uvedieme ju pri príležitosti Storoč
nice skladatera a do národného divadla sa vracia po desiatich rokoch.
Ďalší slovenský tím pripravuje Haydnov Opustený ostrov v réžii Andrey
Hlinkovej. Diváckym titulom v novej budove národného divadla by sa
mala stať Smetanova Predaná nevesta pod vedením českého režiséra
Pavla Mikuláštíka. Operu Christopha W. Glucka Orfeus a Eurydika
pripravuje renomovaný poľský režisér Mariusz Treliŕlsky, ktorého
operní fanúšikovia poznajú ako výnimočného režiséra. Jeho inscenácie Pucciniho Madama Butterfly, Verdiho Ote/la, Mozartovho Dona
Giovanniho či Giordanovej opery Adriana Lecouvreur zaznamenali
úspech na viacerých svetových javiskách (Mariinske divadlo v Pet-
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Považujete súčasný model fungovania Opery vo vzťahu k spevákom za
efektívny? Podl'a Miloslava Blahynku bráni mladým umelcom získať zmlu·
vu a staršia generácia z trvalých zmlúv profituje ...
:\~wpak.

mladym um.:k,,m dam

\ťlku ~~IlKu.
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Často sa skloňuje téma hosťujúcich a domácich spevákov. Aký je váš
názor na túto problematiku? Môže si Opera SND dovol iť hviezdy, ktoré sú
určitým .. magnetom" pre publikum?
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Slovensko je známe vynikajúcimi spevákmi, ktorí sa etablovali v zahra·
Plánujete niektorých z nich pritiahnuť aj do SND? Môžete prezradiť
niečo bližšie?
ničí.
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TÉMA l
>ro hrade, Vilniuská opera, Opera v Los Angeles, Washingtonská
opera na čele s riaditeľom Placidom Domingom). Túto spoluprácu
si cením o to viac, že Mariusz Treliŕlsky naštuduje pôvodnú inscenáciu so slovenským scénografom Borisom Kudličkom pre Operu
SND, ktorá tu bude mať prvú premiéru a až v roku 2009 bude uvedená vo Vel'kom divadle vo Va ršave. Ide o prvú koprodukciu medzi
Operou SND a Vell<ým divadlom vo Varšave.
Prebiehajúca sezóna je pripravenl\j jej zvláštnosťou je, že sa
otvorila novým inscenačným tímom. tó štyroch pripravovaných titulov sú tri v rukách divadelných tvor,ov, ktorí zatial's Operou SND
nespolupracovali a očakávame, že ich inscenácie budú mimoriadnym umeleckým prínosom. Pri koncipovaní hracieho plánu tejto
sezóny sme vychádzali aj z faktu, že v minulej sezóne bolo pozitívne
hodnotené rozšírenie našej opernej ponuky o koncerty. Dvoi'ákova
Svatební košile, Verdiho Rekviem a najmä koncert Wagner gala boli
prijaté s veľkým diváckym ohlasom. Len pre ilustráciu- pripravujeme vianočné, silvestrovské koncerty, koncert pri príležitosti jubilea
sólistky Ľ.ubice Rybárskej, koncerty mladých interpretov. A nebudú chýbať ani hosťovania. V tradícii otvoriť priestory pre hosťujú
ce operné domy zo Slovenska a zahraničia pokračujeme aj v tejto
sezóne. Rokujeme s košickou aj banskobystrickou operou, ako aj
s Národným divadlom Brno a Národným divadlom Praha a operou
z Viedne a Varšavy. A radi by sme nadviazali aj na nedávny priamy
prenos Krútňavy v STV. Po jeho odvysielaní sme mali veľa pozitívnych ohlasov. Diváci boli radi, že boli prostredníctvom prenosu
priamo účastní atmosféry v novom divadle, že mali možnosť "vstúpiť" do nového divadla, ocenili tiež rozhovory a atmosféru zákulisia
v čase prestávky. Pozitívom je aj skutočnosť, že sa archív STV rozšíril o ďalší kvalitný záznam operného predstavenia. O pokračovaní
nastúpenej tradície s STV rokujeme.
A, samozrejme, Opera aj túto sezónu ponúkne viaceré inscenácie so zahraničnými opernými h osťami. Súčasťou promovania
Opery sú sprievodné aktivity, napr. aj viaceré výstavy, ktoré pripomenú osobnosti našej opernej histórie.

Aké sú kompetencie novej riaditeľky Opery SND v umeleckých a personálnych otázkach? Má možnosť vytvoriť si vlastný tím spolupracovníkov?
Riaditeľ každého umeleckého súboru SND zodpovedá za dramaturgické plány, programovanie, obsadzovanie premiérových, aj
reprízových titulov. V rámci svojich povinností zabezpečuje štandardný počet odohraných predstavení, kvalitu premiér aj repríz,
teda štanda rdnú každodennú umeleckú prevádzku, ale aj hosťo
vania na domácich a za hra ničných javiskách ...
V rámci rozpočtu prideleného na kalendárny rok rozhoduje
o mzdových nákladoch, výške autorských honorárov a honorárov
výkonných umelcov, nákladoch na výrobu jednotlivých scénických, kostýmových výprav a pod. Každý umelecký súbor musí
dodržať stanovený finančný limít, ktorý bol po prechode do novej
budovy od roku 2007 zvýšený vo všetkých umeleckých zložkách,
vrátane Opery.
Riaditeľ umeleckého súboru si vytvára tím najbližších spolupracovníkov, má kompetencie a zodpovedá za personálne otázky v rámci celého umeleckého súboru, rozhoduje o konkrétnych
mzdách podriadených zamestnancov.
Samozrejme, že budovanie tímov nieje zá ležitosť jednoduchá
a l'ahká, až konkrétna prevádzka divadla testuje kvalitu tímu.

Aj v zahraničí zarezonovalo rozhodnutie p. Beňačkovej zasiahnúť
do inscenácie Nekvasilovej Rusalky a uvádzať ju koncertne. je takýto
zásah do vyprofilovanej podoby umeleckého diela podl'a vás v kompe·
tencii riaditeľa?
Koncertné uvedenie opery nieje zásahom do inscenačného au torského diela, ale jednou z foriem jeho prezentácie. O koncertnom
uvedení Rusalky rozhodla riaditeľka Opery, jej rozhodnutie rešpektujem, je to v jej kompetencii. A okrem toho inscenácia Rusalky nieje z repertoáru Opery SND stiahnutá.
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Na webovej diskusii Hudobného života sa objavila informácia, že p.
Eva Slaninková, ktorá pôsobí vo funkcii hlavného manažéra umeleckej
prevádzky a zástupkyne riaditelky Opery SND, sa pre svoje aktivity v súk·
romnej agentúre, kde zastupuje operných spevákov, ocitla v konflikte zá·
ujmov. Aké je vaše stanovisko k tejto situácii?
Ako som už spomenula, každý riaditel' si vytvára vlastný tim, takže
otázka zotrvania Evy Slaninkovej v Opere je skôr na riaditeľku Opery. V súčasnej dobe je vo výpovednej lehote.

Hudobný život priniesol v augustovom čísle rozsiahle hodnotenie uply·
nulej sezóny z pera viacerých slovenských operných kritikov. Existuje
v článku téma, ku ktorej by ste sa chceli vyjadriť?
Najpodstatnejší je fakt, že z umeleckého hľadiska bola sezóna hodnotená prevažne pozitívne. A to je pre pohľad na výsledky Opery
SND to najkľúčovejšie.
Ja uplynulú sezónu Opery S D považujem v rámci premiérových
titulov za úspešnú. Na jej začiatku naštudoval hosťujúci režisér Peter
Konwitschny Pucciniho operu Madam a Butterfly. l keď šlo o "prenesenú" inscenáciu, ktorá mala svoju premiéru už v roku 1992 v Grazi,
pre náš súbor bola veľkým umeleckým prínosom.
Pozitívne hodnotím aj návrat režisérky Zuzany Gilhuus, ktorá
v historickej budove naštudovala Donizettiho operu Lucrezia Borgia. Dôkazom kvalít jej inscenácie bola aj nominácia na prestížne
divadelné ocenenia sezóny Dosky, kde sa v rámci kategórie Najlepšia réžia dostala Zuzana Gilhuus do trojice nominovaných. Úspešná
bola aj inscenácia opery Boris Godunov, v titulnej postave ktorej sa
po dvanástich rokoch vrátil do S D svetoznámy sólista Sergej Kopčák. Významným prínosom bolo hudobné naštudovanie inscenácie
renomovaným dirigentom Stefanom Lano. Svoje významné miesto
malo aj uvedenie pôvodnej slovenskej opery Martina Bu riasa Kóma.
Minulú ezónu hodnotím pozitívne aj z pohľadu hosťovania.
Opera S D hosťovala štyrikrát v Prahe (Ariadna na Naxe - 2x,
The Players, Krútňava) a raz v maďarskom Miškolci (Eugen Onegin), čo je podstatne častejšie ako v minulosti. V Prahe sme uviedli
Krútňavu Eugena Suchoňa, s ktorou sme do "Zlatej kapličky" zavítali takmer po 50 rokoch. Zároveň sme na pôde SND hostili po
dve predstavenia Opery pražského Národného divadla, košickej aj
banskobystrickej Opery, čo boli opäť výnimočné udalosti. Opera
SD Košice tak hosťovala v priestoroch SND po dvanástich a Banská Bystrica po šiestich rokoch.
Najpodstatnejšia z môjho pohľadu je však tá skutočnosť, že SND
úspešne zvládlo prvý rok existencie v novej budove. Súbory činohry,
opery a baletu celkovo uviedli 16 premiér, odohrali takmer 680 predstavení, zvýšili návštevnosť aj tržby. Výrazne sa zvýši l počet hosťu
júcich slovenských a zahraničných divadiel na pôde S D. Podarilo
sa nám nastaviť systém a stabilizovať technickú prevádzku v novej
budove a postupne odstraňovať viaceré nedostatky dvadsaťročnej
stavby. Cením si, že sme uzavreli kapitolu novostavby vydaním knihy "Národné", ktorá mapuje príbeh tejto budovy od vzniku projektu
v 70. rokoch minulého storočia až do jej otvorenia.

Na diskusnom fóre sa objavil pozitívny pnldad Štátneho divadla v Ko·
šitiach, ktoré organizuje pravidelne na záver sezóny stretnutia s kritikmi.
Neuvažujete o podobnom modeli, vďaka ktorému by sa niektoré témy sú·
visiace s Operou SND mohli vyriešiť v priamej diskusii?
Model košického divadla je jedným zo spôsobov komunikácie umeleckej inštitúcie s odbornou verejnosťou. Na poslednom rokovaní
Rady S D sme sa dohodli, že v priebehu kalendárneho roka pripravíme diskusné fórum s viacerými témami - umelecké smerovanie
súborov SND, status umelca, optimalizácia technickej prevádzky
a fungovanie troch súborov v novej budove SND, komunikačná
a mediálna stratégia SND. Na realizácii pracujeme.
Zároveň na 29. novembra 2008 pripravujeme pre verejnosť v spolupráci s naším generálnym partnerom Tatrabankou Deň otvorených
dverí. Diváci budú mať možnosť sa v priebehu celého dňa zoznámiť
s priestormi divadla, vidieť niekol'ko predstavení všetkých troch súborov a stretnúť sa s umelcami. Srdečne pozývame.
_j

ZAHRANIČIE

Dráždany
Netradičné avízo vynoveného festivalu
bdržať pozvánku na tlačovú konferenciu podujatia, ktoré ~ bude
konať až o sedem mesiacov, nie
je naozaj zvyčajné. Už tento kro~ nového
personálneho obsadenia Drážďanských
hudobných slávnosti na čele s novým
44-ročným intendantom Janom Voglerom,
popredným vio lončelistom a iniciátorom
medzinárodného Moritzburského festivalu, veštil čosi nové a výnimočné.
Jan Vogler, žijúci v Drážďanoch a v New
Yorku, nepodcenil reklamu, propagáciu
ani manažment a považoval za dôležité
informovať o zmenách a nových ideách
zavčasu. Do luxusného hotela Kempinski
prišiel početný zástup zvedavých novinárov, a to nielen z Drážďan. Celá tlačovka
netrvala ani hodinu. Nikto na nej nepredniesol príhovor vo forme referátu, nikto
nestál v popredí, všetky informácie intendanta, dramaturga, tlačového tajomníka
a zástupcov sponzorov boli prezentované
ako neformálne interview. Takto nekonvenčne získa li prítomní konkrétny obraz
o tom , čo sa na festivale, ktorý bude prebiehať od 20. mája do 7. júna 2008, zmení, čo
bude na festivale nové. Nové je logo festivalu, nová je jednoduchá a moderne graficky upravená programová skladačka (oslovujúca hlavne mladé publikum), novým
je pohľad na funkciu festivalu. Podľa Jana
Voglera má festival zmysel robiť iba vtedy,
keď sa stane vrcholom aj tak už bohatého
hudobného života mesta. Vychádzajúc
z tohtoročného rozpočtu (2,1 milióna eur)
-v podstate minima pre kvalitný festiva l zredukoval nový intendant radikálne počet
podujatí (bude ich iba 39). Umiestnil ich
však výlučne do prestížnych budov mesta
- či už tradičných (napr. Semperova opera,
Frauenkirche) alebo netradičných (napr.
výrobná hala Sklenenej manufaktúry
Volkswagenu). Zaťiaľ čo predošlí intendanti sa už roky sťažova li na nízky rozpočet ,
Jan Vogler zastáva názor, že žalovanie by
nebolo dobrým začiatkom. Jeho doterajšie
s kúsenosti ukázali, že do otvorených dvier
sa dá ľahšie vojsť ako do zavretých. Preto
kvantitu, ktorou sa mnohé festivaly radi
chvália, nahrádza Vogler bezpodmieneč
ne a nekompromisne kvalitou, tak, aby sa
každý večer stal skutočným sviatkom - ako
zápas l. ligy, priťahujúCÍ publikum a sponzorov.
Svetoznáme orchestre a sólisti, ako
Viedenská filharmónia pod taktovkou
Valerija Gergieva, Royal Concertgebouw
Orchestra s Gustavom Dudamelom,
Nikolaus Harnoncourt s Orchestrom
Bavorského
rozhlasu,
domáca
Sächsische Staatskapelle Dresden pod
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vedením Reinharda Goebela, sólisti ako
Anne-Sophie Mutter, Hélene Grimaud,
Jean-Yves Thibaudet či Mark O'Connor
ponúknu rôznorodý program. Dôležitým
aspektom bude kombinácia diel skladateľov jubilujúcich v roku 2009 (Medelssohn ,
Haydn či Händel) s kompozíciami, ktoré
vznikli v USA (Leonard Bernstein, Aaron
Copland, Charles lves ...). Mimoriadnym
dramaturgickým činom bude nepochybne otvorenie festivalu v podaní mladej
generácie interpretov - napr. orchestra
T he Knights za loženého pred dvomi rokmi v New Yorku a pozostávajúceho výluč
ne z mladých hudobníkov, ktorý si svojím
inovatívnym programom urobil okamžite
meno. Z New Yorku zavíta na festival aj
projekt Juilliard Dance, výber najlepších tanečníkov slávnej Juilliard Scho•l.
Nebude chýbať ani globálny hudobný
projekt ponúkajúci premostenie klasickej
hudby s jazzom a rockovou hudbou, ktorý
odznie v interpretácii Drážďanských symfonikov, orchestra pozostávajúceho z čle
nov popredných európskych hudobných
telies. Multimediálny koncert nazvaný
Nový svet v obrazoch, počas ktorého bude
oko počúvať a ucho pozerať, predstaví
gesamtkunstwerk veľkoplošnej digitálnej
projekcie obrazov, Dvorákovej 9. symfónie

a ďalších diel pochádzajúcich z USA . Azda
práve tento projekt inšpiroval nový tím
k festiva lovému mottu "Nový svet" (Neue
Welt).
Za pozornosť nepochybne stojí i sympatická cenová politika vstupeniek, s úrovňou
neprevyšujúcou bežné hudobné podujatia. Pre mladú posluchá čs ku generáciu, na
ktorú je zameraných viacero koncertov, je
určený cenovo výhodný abonentný cyklus.
Ak budú najbližšie Drážďanské hudobné
slávnosti skutočne na takej prvotriednej,
profesionálnej a dynamickej úrovni, ako je
sľúbené, možno očakávať, že každý koncert
festivalu bude senzáciou. O to viac, že jeho
ďalšia existencia bola pred dvomi rokmi
kvôli neriešiteľným finančným problémom
neistá.
Agata SCHINDLER

l ZAHRAN IČ I E

Innsbruck
V znamení starej hudby
nnsbruck, dynamicky pulzujúce hlav- •
né mesto rakúskej spolkovej krajiny
Tirolsko, známe predovšetkým ako stredisko zimných športov a turistiky,jezároveň
jedným z dôležitých rakúskych kultúrnych ,
umeleckých, hospodárskych a vedeckých
centier, ktoré od čias antiky ťa ž ilo zo svojej
polohy ako severo-južnej cezalpskej spojnice. Od 14. do 17. storočia bolo mesto, ležiace v objatí alpských končiarov v širokom
údolí rieky Inn, sídlom habsburských arcivojvodov, ktorí tu prevádzkovali významnú
dvornú kapelu- bohato obsadený orchester
a spevácky zbor. Jej slávnymi kapelníkmi ,
organistami a skladateľmi boli také osobnosti ako Paul Hofhaimer, Jacobus Regnart,
Heinrich lsaac a Antonio Cesti, ktorí v období renesancie a baroka boli garantmi vysokej kvality hudobných produkcií vrátane
veľkolepých hudobnodivadelných podujatí.
a túto bohatú hudobnú tradíciu nadviazali roku 1963 Hradné koncerty na zámku
Ambras a od roku 1979 organizovaný veľ
kolepý medzinárodný letný Festival starej
hudby, v rámci ktorého pravidelne hosťujú
vedúce osobnosti v oblasti interpretácie
európskej hudby minulých storočí. Jedným
z dramaturgických vrcholov každého festivalu sú neraz už legendárne operné produkcie kľúčových skladateľov tohto žánru,
počnúc Monteverdim až po Mozarta, pričomjedným z programových ciel'ov je aj oživenie neprávom zabudnutých hudobnodramatických diel.
Od roku 1997 je umeleckým riaditeľom
festivalu popredný kontratenorista a dirigent René Jacobs. Stredobodom jeho záujmu je voká lny a dramatický repertoár- pre
j e ho realizáciu mu Innsbruck poskytuje
už tradične vynikajúce podmienky. Motto
32. ročníka festiva lu "Cas zázrakov", extrahované z posolstva ústredných hudobnodramatických diel (Händelovho oratória
Belshazzar a Pasquininho oratória ll martirio di Sant' Agnese), osvetlí krátky citát
z festivalových materiálov: " Či ide o staro-

I

zákonnú správu z Babylonu alebo poetický
Dávidov žalm, či o povznášajúcu výpoveď
Sv. Agnešy Rímskej - nábožné texty sa pokúšajú na základe historickej skutočnosti
vysvetli{, že život človeka na zemi, medzi
sklamaním a triumfom, medzi skľúčenosťou
a víziou, nie je ničím iným ako časom zázrakov. " Toto krásne a zároveň flexibilné motto zastrešilo nielen podujatia provokujúce
k zamysleniu, meditácii ale aj tie, určené pre
č íre potešenie, teda celý pestrý festivalový
program, vrátane spoločenských podujatí
s hudbou v prekrásnom prírodnom a historickom prostredí kostolov, siení a parkov
mesta Innsbruck a jeho okolia.
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Popri spomínaných dvoch veľkých produkciách boli na programe rozsiahlevokálnoinštrumentálne koncerty, početné koncerty
menších, aj komorných zoskupení či sólové
vystúpenia. A tak si návštevníci tohtoročné
ho festivalu moh li vypočuť zbory i menšie
voká lne súbory: RIAS Kammerchor Berlin,
Concerto vocale, Cantus Colin, lnjsbruck
Festiva l Chorus, inštrumentálne súbory:
Akademie filr Alte Musik Berlin ,.. moderntimes_ 1800, Capella de la Torre, Concerto
Palatino, Academia Montis Regalis a
Quatuor Mosa·iques, vokálno-inštrumentálne súbory: Ensemble Concordia, Ensemble
Clément Janequin, Ensemble ll Gardellino,
ako aj početných, neraz skvelých vokálnych
sólistov a na dvoch inštrumentálnych recitáloch čembalistu Kennetha Weissa či gambistu Juana Ma nuela Quintanu. Počas svojho pobytu na festivale som mala prí l ežitosť
zúčastniť sa na predvedeniach Händelových
a Caldarových oratórií a na koncerte z voká lnej a inštrumentálnej tvorby Guillauma
Costeleya.
Ústrednou produkciou fes tivalu bolo
scénické predvedenie Händelovho oratória
Belshazzar (Baltazár), pripravené v koprodukcii s Deutsche Staatsoper Unter den
Linden v Berlíne a festiva lom v Aix-enProvence. Verejnosti bolo toto veľkolepé
dielo prezentované ako "politt hriller", rozprávajúci starozákonný príbeh (Daniel 5, 1)
o spravodlivom treste Boha za neukojiteľnú
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túžbu po moci, za absenciu akýchkol'vek
zábran a za ponižovanie celých národov na
jednej strane, ale aj o spravodlivom vyslobodení z tyranie (aj za cenu vraždy) na st rane
druhej, príbeh, ktorý s klada teľovi , rodenému dramatikovi poskytol množstvo príležitostí a podnetov na spracovanie. Jednu
z hlavných úloh (nie po prvýkrát u Händela)
tu zohráva zbo r, striedajúci svoju identitu
medzi komentátoro m, spupnými a zvrhlými Babylončanm i , strohými perzskými
"okupantmi"/osloboditel'mi a utláčanými
Židmi - ich od počiatku evidentná morálna nadradenosť sa napokon ako dôsledok
dramatických udalostí zmení na faktické víťazstvo nad utláčateľom. Túto viacvrstvovú
úlohu hlasovo, štýlovo, intonačne i herecky
majstrovsky zvládol RIAS Ka mmer ch o r
z Berlína, ktorý - azda nepreháňam - bol víťazom celej produkcie. H neď za ním, a vlastne v jednom rade s niektorými vynikajúcimi sólistami, za ujal svojou interpretáciou
berlínsky súbor Akademie ftir Alte Mus ik,
ktorý patri medzi popredné telesá svojho
druhu (založený roku 1972 v bývalej NDR).
Spomedzi sólistov spevácky i hereckým
stvárnením vynikli sopranistka Rosem a r y
Joshua , zosobňujúca zložitú postavu
itocris, matky vládcu a tyrana Baltazára
a Bejun Mehta, jeden z najvýznamnejších
kontratenoristov súčasnost i , stvárňujúci
postavu Cyrusa, múdreho a ľudského kráľa
Peržanov, kto rý vyslobodil Židov z baby-

lonského zajatia. lllavnej a náročnej postavy
zvrhlého Baltazára sa ujal spevácky o poz na nie menej pútavý Ke nneth Ta r ver, réžiou (Christof NeJ) zámerne vedený - zjavne v súlade s rytmickou strohosťou "svojej"
hudby - k akejsi strohej štylizácii, znázorňujúcej jeho odľudštenosť (podobne stroho
pulzujúci je aj rytmus zboru Babylončanov).
Gobrias (Nea l Davies, bas), ktorý sám pocítil krutosť Ba ltazárovu, keď tento zavraždi l
jeho syna, je lyrická postava s múdrosťou
starca; Cyrusov poradca Daniel, židovský prorok ( Kristina Ha mme rstrbm , alt),
pod ktorého vplyvom sa na vieru v pravého
Boha obrátila Nitocris, vylúšti rúhajúcemu
sa Baltazá rovi záhadný a skazonosný nápis
objavujúci sa na múre uprostred najväčších
orgií Babylončanov, pijúcich z posvätných
nádob ukradnutých z jer uzalemského chrámu. " Mene, tekel, ufardim" (zrátaný, zmera ný, rozdelený) zvestuje nastávajúci zá nik
moci tyrana. Scéna Ro la nda Aeschlima nna
s va riabi lnými vysokými stupňov i tými šedými múrmi, znázorňujúcimi pravdepodobne
babylonský vežový chrám, nedáva priestor
mnohým optickým kúzlam a je pre účinku
júcich azda chvíl"ami dosť náročná. Rovnako
triezve boli aj kostýmy ( Bettin a W a lter).
Prudkým kontrastom k tejto zámernej, či
vynútenej jednoduchosti bola lländelova
hudba i jej interpretácia pod vedením René
Jacobsa, ktorý si s účinkujúcimi - napriek
nie príliš jasným dirigentským gestám -
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zrejme vynikajúco rozumel a vyťažil z nich
chovan i krásy a farebnosti zvuku, čoho výmaximum výrazu skrytého v partitúre.
sledkom je plná primeranosť interpretácie
Ďalšou rozsiahlou produkciou festivalu
hudobnej predlohy, znásobená oddanosťou
bolo uvedenie oratória Maddalena ai piedielu a presvedčivou, až nákazlivou radosdi di Cristo (1699, Magdaléna pri nohách
ťou z muzicírovania. Program niekoľkých
Kristových} Antonia Caldaru, kľúčovej
desiatok ďa l ších podujatí, v ktorého záveosobnosti vo vývine tohto žánru. Obsah • re nasledovalo scénické uvedenie ďalšieho
tohto diela nerozpráva nijaký dramatický
hudobnodramatického projektu vo vlastnej
dej, ide v ňom skôr o úvahy a dialógy hriešnej
produkcii festivalu ako jedného z ťažísk
Magdalény, ktorá zhliadnuc Krista bojuje vo
tohtoročnej dramaturgie - Il martirio di
svojom vnútri o prevahu pozemskej a nebesSant 'Agnese od Bernarda Pasquiniho- sľu
kej lásky. Tieto dva póly poskytujú dostatoč
boval ešte d lhý rad podobných zážitkov.
ný priestor pre prudko kontrastné výrazové
Ako sa darí zachovať vysokú úroveň fesroviny vášne a transcendencie, ktoré vyústivalu, ako sa získavajú nové vrstvy poslutia do triumfu nebeskej lásky. Poslucháča
cháčov, ako sa to všetko financuje (nemožno
uchváti predovšetkým nádhera a dramaticna tomto mieste nespomenúť skvelú úroveň
ký nerv hudby, ktorej sa dostalo opäť mimoprogramovej knihy, ktorej náklady tiež nie
riadneho tlmočenia. Jeho východiskom bola
sú zanedbateľné}, to bolo témou krátkeho
partitúra, ktorú z obvykle chabého záznamu
rozhovoru s riaditeľkou festivalu Sa ra h
zrekonštruoval a inštrumentoval sám René
Wilsonovou . Podľa nej je v súčasnosti záJacobs, dirigent predvedenia. Oproti výl uč
kladnou zárukou úspechu umelecký riaditeľ
ne sláčikovému obsadeniu postavil do bovo
René Jacobs, pre ktorého je najdôležitejši
primeraný, no m imo riadne bohatý apa rát
výber kva litných s pevákov, pričom sa súcontinua, ktorý úči nne dokresľoval rozmastreďuje na najmladšiu generáciu neraz ešte
nité výrazové polohy diela. Spolu s čl enmi
neznámyc h vokálnych sólistov, ktorými je
berlínskej Akadém ie starej hudby boli gaobecenstvo fascinované. Ďa lšou osobitosrantom vysokej úrovne predvedenia aj čle
ťou festivalu je podľa Sarah Wilsonovej čas
tý návrat známych interpretov na vyváženie
novia medzinárodného súboru Concerto
početných nových tvárí, pričom sa zámerne
vocale. Spomedzi vynikajúcich sólistov špecializovaných na interpretáciu starej hudby
nevytvára kult niekoľkých spevákov. René
osobitne zaujali vysokou kultúrou spevu i
Jacobs, ktorý je svojou dramaturgickou
mimoriadnou hlasovou virtuozitou najmä
koncepciou zárukou internacionalizmu, je
v náročných da capo á riách Lydia Teu scher
na druhej strane otvorený priamym kon(Maddalena) a obaja altisti - Marie Cla ude
taktom s miestnymi obyvateľmi , ktorí majú
nejednu príležitosť st retn úť ho a p rípadne
Cha ppuis (Amor Terreno) a Lawrence
Zazzo (Amor Celeste).
sa s ním pozhovárať, napríklad v kavia rn i.
Aj v treťom mnou navštívenom koncerJe však zná me, že pre obecenstvo sú príťaž
te jednoznačne dom inovala vokálna zložka
livé aj ve ľké hudobno-spoločenské podujavysokej úrovne v programe výnimočnéh o
t ia fest iva lu, neraz spojené s piknikom či
E nsemble Clém ent J a ne quin . Umeleckým
s dobovými kostýmami. Sa rah Wi lsonová
vedúcim súboru zostaveného z piatich spehrdo pripomenula 90-96% predaných vstuvákov a dvoch inštrumentalistov ( lutna; orpeniek, ktoré v porovnaní s podobnými
gan a citara), zameraného na vokálnu tvorbu
podujatiami nie sú v Innsbrucku d rahé. a
obdobia renesancie, je Dominique Visse
otázku spôsobu financovania prezradila,
(kontratenor), ktorý zostavil celovečer
že festival , ktorý je od roku 2000 spoloč
ný program výlučne z tvorby francúzskeho
nosťou s ručením obmedzeným, získava
s kladateľa 16. storočia, veľmajstra šansonu
z verejných zdrojov (mesto Innsbruck,
Guillauma Costeleya, a to špeciálne ľúbost
spolková krajina Tirolsko a centrálna štátného šansonu, zahŕňajúceho všetky aspekty
na dotácia) 2,2 milióna eur, čo tvorí asi dve
tejto večnej témy, od jemnej lyriky, cez jej
tretiny nákladov, zvyšok sa dopfňa z vlastvtipné až po zrnité erotické uchopenie. Popri
ných príjmov a le n 6-7 % nákladov pokrývysoko profesioná lnej interpretácii plnej
vajú príspevky sponzorov. Na otázku, či
humoru, prirodzenosti a bezprostred nosti
nemôže dochádzať ku kráteniu subvencie
doda l tomuto koncertu osobitné čaro aj priz verejných zdrojov, napríklad pri výmene
meraný priestor jeho konania - nádherná
politického vedenia mesta, spolkovej krajiSpanielska sála veľkolepého renesančného
ny či štátu, Sarah Wilsonová jednoznačne
zámku Ambras, situovaného uprostred rovzdôrazni la, že niečo také nie je možné. Veď
nako nádherného a veľkolepého historickéako členovia rady festivalovej s.r.o. zastuho parku.
pujú politici záujmy festivalu a akékoľvek
Nie je ťažké nájsť spoločného menovakrátenie prostriedkov na jeho realizáciu si
teľa tu stručne charakterizovaných troch
nemôžu dovoliť ani z prestížnych dôvodov.
podujatí Slávnostných týždňov starej hudA možno dodať: ani z dôvodov ekonomicby v Innsbrucku. Bola ním vysoká vokálna
kých, veď návštevníci festivalových poduaj inštrumentálna ku ltúra, vrátane súhrnu
jati sa grupujú nielen z Innsbrucku, ale aj
očakávaných štýlových a technických paracelého Tirolska (asi 60 %), Rakúska (20 %)
i zo zahraničia (20%) .
metrov interpretácie s osobitným akcentom
na zreteľnosť spievaného textu popri zaAlžbeta RAJTE ROVÁ

classiclive.com - priame prenosy
koncertov na internete
Minulý rok vznikol internetový portál symfonických
orchestrov -.dassidive.com ako odpoveď na
potreby symfonických telies, hľadajúcich nové for·
my získavania publika. Prvými participujúcimi telesami boli Symfónia Lahti a Maďarská národná fi l·
harmónia, neskôr sa pre spoluprácu podarilo získať
Rotterdamskú filharmóniu, Bruselskú filharmóniu
a Štokholmskú kráľovskú filharmóniu. Od augusta
tohto roku je členom rozrastajúcej sa rodiny dassiclive aj Slovenská filharmónia a v budúcnosti by
mal portál združiťokolo 15 popredných orchestrov,
ale aj festivaly, baletné spoločnosti a operné domy.
Hlavným obsahom portálu sú videozáznamy
koncertov participujúcich orchestrov, sprostredkovávané najprv on-line, v . priamom prenose",
neskôr zo záznamu v trojtýždňovej lehote (princíp
"live" a .on-demand}. Obraz a zwk su vtelevíznej
a CD kvalite, požiadavkou na technickú výbaw je
internetové pripojenie vl MG-bitovej rýchlosti, reproduktory, resp. slúchadlá (prípadne prepojenie
na systém domáceho videa}. V'ldeozáznarny sú spoplatňované, užívatelia si môžu vybrať z viacerých
časovo ohraničených predplatených kreditov: 24hodinový (cena: 5 eur), týždenný (9 eur), 30-dňo
vý (17 eur), 90-dňový (44 eur) a 180-dňový (80
eur). Každý prenos/záznam koncertu je doplnený
o programový bullletin s informáciami o hraných
dielach a účinkujúcich interpretoch. Dôležitou súčasťou portálu sú aj informácie o partnerských orchestroch - spravodajstw, blogy či tematické videá
sprostredkujúce dianie .vzákulisí".

classicLive

l

Porota diripntskfj sútaie Artln T05alliniho,
ktorá udeltje Cenu Giuseppe Sinopolilo, sa tohto
roku rozhodla neudelit hlavOO cenu. N~
umiestnenie - druhú cenu - získal 29-ročný rodák
zo Singapuru Damll Ang, ktorého v tejto sezóne
čakajú viaceré debuty za dirigentskými pultami európskych orchestrov.

Známy Rossiniho operný festival vPesare, oktorom
HŽ pravidelne informuje,~ v OOYel11bri dve zo
svojich úspešných produkcií doJaponska. Inscenácie
opier Otello a Maometto ll. budú predvedené pod
taktovkou riaditel'a pesarského festivalu a zanieteného propagátora Rossiniho hudby, Alberta Zeddu.

So zaujlrnavou výzvou pri§el nový americký label
pre súčasnú hudbu Voliáonal Music. Vyhlásil súťai,
ktorej víťazi získajú možnost publikovať a nahrať
svoje diela pri pnležitosti lM:denia značky na trh
v budúcom roku. Sút3ž sa týka najmä nových, nepublikovaných kompozícií pre určené obsadenie, ale
aj nových aranžmánov dlloch diel S. Rachmaninova
a J. S. Bacha a llOVátorskej, revolučnej interpretácie
jestvujúcich, už nahrávaných diel. Podrobnosti na
volitionalmusic.com.
(as)

JAZZ

HIROMI: Konečne plnohodnotná. kapela
Peter MOTYČKA
Kto zažil energickú pódiovú prezentácia usmievavej a na pt:vý pohľad plachej Japonky Hiromi Uetiara, musel
byť oHúrený muzikalitou, ako aj mo~orickosťou a živelnou virtuozitou jej hudobného prejavu. Mladá klaviristka
a skladatel'ka si prizvala v minulom roku k rytmickému tandemu svojho tria tvoreného basgitaristom Tonym Creyom
a bubeníkom Martinom Valihorom aj nekonvenčného gitaristu Davida Fiucžynsl(ého: 6. novembra kvarteto Hirotrti's
Sonicbloom už po druhýkrát v tomto roku predstavilo na Slovensku svoj posledný album Beyond Sta,'!dard.
r

Pokiaľ sledujeme napredovanie od debutové·
ho albumu Another Mind (2003) k aktuálnemu
Beyond Standard (2008) - nakoľko sa zmenilo
vaše hudobné zmýnanie počas posledných rokov?

r Doteraz ste na albumoch predkladali výlučne

V poslednom období sa diametrálne menilo
nielen moje zmýšľanie, ale aj vnímanie hudby
a prístup k nej prechádzal obrovskými premenami. V prvom rade sa snažím neopakovať
-každý projekt vnímam ako novú výzvu, ktorú potrebujem uchopiť spôsobom odlišným
od toho predchádzajúceho. Preto som sa po
troch úspešných albumoch s triom rozhodla
pozvať Davida Fiuczynského, ktorý nás ako
celok posunul dopredu. Nielen vďaka novému nástroju- gitare- ponúka Hiromi 's Sonicbloom doteraz nepočutý hudobný rozmer
našej hudby. Myslím si, že s Davidom znieme
konečne ako plnohodnotná kapela.

Myslím si, že spôsob, akým tieto štandardy
hráme, je pomerne neštandardný. (Smiech.)
Skutočne sme ich zásadne pozmenil i prertojením tradičného sveta s novátorským. Nehovoriac o tom, ako vynikajúco znejú v našej
rozšírenej zostave.

konale nepoznáte reakcie l'udského správania
vášho spoluhráča, ťažko dokážete odhadnúť
jeho zámery v hudobnom dianí. Martina a Tonyho poznám natol'ko, že ich dokážem "prekuknúť" takmer so stopercentnou istotou.
(Smiech.) Je to podobné ako s vybudovaným
inštinktom. Nemám problém nechať sa na
pódiu strhnúť jedným alebo druhým, pretože
som siistá, že destinácia, na ktorú ma navigujú, bude tá najlepšia.

r Vaša hudba je komplikovane vystavaná na

r S Tonym Greyom a Martinom Valihorom hráte

prelínajúcich sa metrických pásmach a nepraví·
delných štruktúrach - akým spôsobom komuní·
kujete na pódiu?

spolu päť rokov- je dobré fungovať v nemennom
personálnom obsadení?
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autorský materiál, zatiaľ čo na tom aktuálnom
transformujete jazzové štandardy ako Caravan
alebo My Favourite Things ...

Kľúčom

k zohratosti je intenzita, ktorú venujeme spol očnému hraniu. Predovšetkým
v období príprav nového albumu. Pokia!' do-

Samozrejme, že je to dobré, pretože nemusíte po rokoch vzájomného spoznávania,
budovania komunikácie a vzťahu začínať
odznova.

j' hudobný život
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r Odráža vaša hudba rôznorodosť kultúrnych

že dnes sa nedokážem sústrediť výhradne
na hudbu , pretože potrebujem mať aspoň
~časti dohl'ad nad produkciou, organiNikdy som v rámci hudby nepremýšľala
začnými záležitosťami, chodom kapely...
o národnostiach, rasách a lebo pohlaví.
Ako producent vlastných albumov muPreto nemôžem povedať, že v Tonyho pre·
sim dokázať usmerňovať predovšetkým
jave cítim britské vplyvy, alebo mi nena- • samu seba.
padne hľadať elementy slovenskej hudby
u Martina. V našom prípade ide o mix rôzr Spomínate si na moment, v ktorom ste sa
norodých výrazne individuálnych osobrozhodli pre odklon od klasickej hudby?
ností, ktoré spolu našťastie dokážu komuKlasickú hudbu mám nesmierne rada, no
nikovať a ťahať obrazne povedané za jeden
dnes ju hrávam len pre zábavu. Venovala
povraz.
som sa jej už ako šesťročná , k improvizácii a neskôr k jazzu som začala inklinovať
r Napriek tomu vediete ako líder troch (pri· už po dvoch rokoch. Moja učiteľka klavíra
padne štyroch) chlapov...
bola našťastie jazzovým fanúšikom, takže
Vodcovstvo neznamená podriadenie sa
som pod jej vedením dokázala napredov rámci disciplíny ani to, že vás všetci povať a prestriedavala Mozarta s vol'nejšími
slúchajú. Z mojej strany ide o vytýčenie
skladbami. Ako sedemnásťročná som sa
smerovania a jasnej predstavy ako ďalej.
stretla s Chickom Coreom, neskôr s OscaPrirovnala by som to k úlohe matky v rorom Petersonom, Ahmadom Jamalom.
dine. Presne tam by som chcela dospieť,
Tieto stretnutia ma nesmierne "nakopli"
aj keď som zatiaľ v kapele vnímaná skôr
a po každom z nich sa moje hudobné mysako mladšia sestra, pretože som najmladlenie posunulo dopredu.
ším členom. Predpokladám však, že moju
r Akým spôsobom vás ovplyvnil váš mentor
koncepciu dokázali moji spoluhráči vycítiť
a nevnímajú ju spôsobom, že im rozkazuje
Ah mad Jama!?
baba. (Smiech.)
Veľmi ma ovplyvnil svojim myslením, samotným spôsobom hry, ale aj držaním
r Kedysi ste interpretovali diela Mozarta tela pri hre. Ahmad nebol nikdy spokoja Beethovena - ako vn ímate rozdiel medzi
ný so statusom, ktorý v hudbe dosiahol.
podriadením sa myšlienke skladateľa (dirigen·
Neustále experimentuje s novými prvta) a slobodným rozhodovaním sa vo vlastnom
kami a tým pádom napreduje dokonca
zoskupení?
vo svojich sedemdesiatich rokoch! Je to
So symfonickým orchestrom som hráfantastické a ostáva pre mňa obrovským
va la ako dieťa (napríklad ako štrnásťročpovzbudením.

si dokážeme hudobníkov získavať. Množstvo umelcov spoznáva , že počas japonského turné k nim organizátori nepristupujú
ako k predajnému artiklu, ale ako k hosťom , ktorých si nesmierne vážia a dokážu
im to dať najavo. Japonci napríklad nikdy
nepošlú po umelca na letisko len taxík, ale
tím ľudí, ktorí sa oňho bude starať počas
celého pobytu. Usilujú sa pre umelcov robiť všetko, aby sa v krajine cítili čo najlepšie. Nečudo , že po takýchto skúsenostiach
si hudobníci Japonsko zamilujú a často sa
tam vracajú.

ná s Ceskou filharmóniou, pozn. autora),

r Japonsko predstavuje od 70. rokov minulé·

r Japonská jazzová scéna je pre Európanov

a tento pocit si už pravdupovediac nedokážem vybaviť. Zrejme som to nevníma la
š pecificky, pretože som o svojom smerovaní nemala ani potuchu. Myslím však, že
tieto dva svety sú v mnohom podobné. Ja
s om v úlohe maliara, ktorý sa trápi s detailom, no miestami sa potrebuje povzniesť
a sledovať svoj obraz z odstupu. Len vtedy
dokáže odhadnúť, ako spomínaný detail
zapadne do celku. Ďalším rozdielom je to,

ho storoč ia ,. zasľúbenú krajinu"pre americké
alebo európske rockové a jazzové zoskupenia .
Mnohí umelci koncertujú v Japonsku niekoľ·
kokrát ro č n e, vydávajú tam špeciá lne edície
albumov... Je japonské publikum v niečom
špecifické?

,. backgroundov" členov kapely, premiešava·
nie kultúrnych tradícií ... ?

Určite

to nebude len publikom, ale aj agiljaponských promotérov a vydavatel'ov. Jedným z najdôležitejších aspektov
našej kultúry je pohostinnosť, a práve ňou
nosťou

veľkou

neznámou ...

Jazzová scéna v Japonsku je aktívna napriek tomu, že čoraz viac hudobníkov
odchádza čerpať vplyvy predovšetkým
do USA. Sme ostrovnou krajinou izolovanou od vonkajších vplyvov. To predstavuje príčinu odchodu hudobníkov na
nové miesta. Jednoducho sa potrebujú na vlastné oči presvedčiť, čo sa deje
"vonku".
_j
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Hiromi ajej štandardy
Minuloročný album Time Control
(Te larc/Divyd) japonskej
klaviristky
Hiromi bol majstrovským obratom niekoľko
rokov pôsobiaceho tria smerom k aktuálnejšej a zaujímavejšej kvartetovej kOJlCepcii.
Samotný názov rozšírenej zostavy !!l'iromi's
Sonicbloom (slovná hračka, kto!:.á vznikla
spojením dvojice výrazov sonie boom - aerodynamický tresk pri prekonávaní rýchlosti
zvuku, bloom- rozkvitať) napovedá o nabúravaní dovtedajšej (podľa mnohých miestami stereotypnej) zvukovosti pôvodného tria,
Príchodom nekonvenčného gitaristu Davida "Fuze" Fiuczynského (ročník 1964)
získala Hiromi (ročník 1979) rozhľadenej
šieho partnera, za ktorého explozívnymi novátorským i expanziami stojí univerzálnosť
a žánrová nevyhranenost Tú Fiuczynského
priaznivci roky oceňujú v rámci jeho "jazz-rock-punkových" projektov Screaming
Headless Torsos a Jazz Punk.
Vybočenie z ustálenej normy spracovávania autorského materiálu na albume
Beyond Standard (Telarc/Divyd) sa zdá byť
logickým a potrebným krokom. Minimálne
kvôli neprajníkom považujúcim témy japonskej klaviristky len za artistické stupnicové
cvičenia v bleskurýchlych tempách. Hiromi
tentokrát na pôde chronicky opočúvaných
popevkov (Caravan, My Favourite Things,
!'ve Gat Rhythm) vyťahuje tromfy v podobe (dô)vtipných aranžmánov. Jej pohľad

na štandardy začí na na mieste, na ktorom
naposledy skončil. Predčasne ukončeným
epi lógom minuloročného albumu Time Control boli náznaky figúry Time's Up, ktorá sa

tentokrát stáva rytmickou kostrou Hammersteinovej balady Softly As in a Morning Sunrise. Vynaliezavé metrorytmické premeny
dynamicky exponovanej témy ústia do nápaditého Greyovho basgitarového sóla. Tejto
úvodnej skladbe predchádza krátke klavírne
intro so zašumeným zvukom starých platní.
K vrcholným momentom patria na seba
nadväzujúce nástrojové hlasy v Tizolovom/
Ellingtonovom Caravane. Zastretá neur-

čitosť exotickej témy (a následne dravého
sóla), prednášaná bezpražcovou gitarou,
zvukomalebne evokuje hybrid medzi slide
gitarou a arabskou lutnou oud používanou
v severozápadnej Afrike. Fiuczynský sa rovnako blysne vo výbušnej Led Boots z repertoáru Jeffa Becka, ktorej razantnosť gitarových riffov a líderkinho klavinetu pomkýna
hudbu kvarteta k dravej art-rockovej bezbrehosti alebo postcoreovskému fusion s charakteristickými prekomponovanými plochami a šialenými unisonovými behmi. Dravé
(semiakustické) fusion pôsobí natoľko kompaktne, že prítomnosť špičkového rytmického tandemu Tony Grey a Mar tin Valihora
posl ucháč vníma ako samozrejmosť. Vynal iezavosť prezrádza funkom poznamenaná
verzia japonskej piesne Ue Wo Mu ite A ruka,
ktorá pod názvom Sukiyaki dobyla americké
hitparádové rebríčky, alebo Hammersteinova My Favorite Things. Hi rom i na rozdiel od
legendárnej Coltranovej verzie zvýrazňuje
predovšetkým lyrickosť piesňovej melódie.
Album končí sólovou stride-pianovou poctou / 've Gat Rhythm, venovanou pred rokom
zosnu lému Oscarovi Petersonovi.
Pootvorenie sónického priestoru a kompaktnosť celku štvorčlennej zostavy patria
k devízam Hiromi's Sonicbloom. Tie sa však
omnoho intenzívnejšie ako na albume rozvíjajú počas živelného koncertného prevedenia.
Peter MOTYČKA

Oleg Kireyev
Jazz
FOR SAle dokazuje, že aj z ingrediencií zoskupení krajín V4 (prípadne ich jednotlivých
členov) možno pripraviť netradičnú a rozmanitú ponuku. Každý z trojice sobotných večerov (8. 11.-15. 11.-22. 11.) v priestoroch
Historickej radnice v Košiciach bude patri ť
štvorici zoskupení, z ktorých zážitok sľubu
jú prominentní americkí hostia - gitarista
Lee Ritenour (8. ll.) a klarinetista Benny
Maupin (22. 11.). Maupinova basklarinetová
zvukovosť definovala jazzové míľniky Bitches
Brew, alebo On the Garner Milesa Davisa.
V Košiciach predstaví projekt Early Rejlection
s poľskými hudobníkmi. Bubeník Martin Valihora bude spolu s prvoligovým basgitaristom Anthony J acksonom členom zoskupenia
smooth-jazzového gitaristu Lee Ritenoura.
Ku gitaristom európskeho formátu patrí ďalší
z účinkujúcich - člen kultového progresívneho tria SBB AnthymosApostolis. O rozmanitosti festivalu napovedá jeho multižánrovosť 
od komorného zoskupenia arménsko-maďar
ského akordeonistu Davida Yengibarjana,
po ansámble Nuselský umelecký orchestr a
Modern Art Orchestra.
Viac info na www.forsa .sk

30

Nemenej zaujímavou sa javí slovenská
premiéra zakladateľa a lídra ruskej etnojazzovej scény Olega Kireyeva a jeho
T he Feng Shui J azz Theatre. Saxofonista, ktorého publ icistika označila za "revolucionára spoza Uralu", s neuveriteľnou
ľahkosťou kombinuje jazzové štandardy
s ura lským, baškirským, ruským a ukrajinským folk lórom. Kireyev nahra l viacero
autorských albumov - Song for S anny, alebo Romantyk, na základe ktorých získal
v roku 1994 americké štipendium v škole
saxofonistu Buda Shanka. Umelecký vedúci moskovského klubu Union of Composers dnes patrí k vedúcim postavám
ruského jazzu a ku priekopníkom vyu?Jvania folklórnych postupov.
Svoj aktuálny projekt T he Feng Sh ui
Jazz Theatre (Oleg Kireyev- saxofóny,
klavír, Va lery Panfilov - gitara, Victor
Matoukhin - basgitara, Ildar Nafigov
- bicie) predstaví Kireyev na jedinom
slovenskom koncerte - v stred u 19. 11.
v priestoroch Heineken Tower Stage v
Bratislave.
Viac info na www.bisaudiojazzclub.sk
Peter MOTYČ KA
1 hudobng život
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DEVONPORT JAZZ WEEKEND 2008
24. 7. - 27. 7. Devonport, Tasmánia
Viktor ZAPPNER
Siedmy ročnlk nášho jazzového"'festivalu uprostred tasmánskej"zimy" bol podlá mojich očakávanl opäťúspešný. Svedčl o tom aj
37 koncertov na 18 miestach za účasti množstva hudobnlkov, spevákov a tanečnlkov. S odstupom času by podtitulom tejto úvahy
mohlo byťniečo v zmysle: "Ako organizovaťjazzový festival, neodradiť obecenstvo a nestratiť rešpekt jazzových hudobníkov... ".

K tejto myšlienke ma priviedla epizóda, ktorá
sa stala počas tradičného rozhlasového prenosu na začiatku festivalu. V piatok 25. júla sa do
foyer devonportského Entertainment and Convention Centre "presťahoval" tím ABC Radio
National a v celotasmánskom priamom prenose vysielal rozhovory s vybranými osobnosťami,
ako aj živé hudobné vstupy. Spolu s kontrabasistom Niekom Haywoodom a bubeníkom Allanom Brownom (oficiálna festivalová "rytmika") som sedel v úzadí, pripravený sprevádzať
festivalové "hviezdy". Ku koncu vysielania sa
však do hrania pustila dvojica gitaristov (muž
a žena), ktorých hudba prináležala k jazzu podobne ako cukor k bryndzovým haluškám. Po
nepublikovateľnej reakcii som sa nahlas pýtal
sám seba: "čo ro znamend?" Nick s Allanom
jednohlasne (a trochu sarkasticky) dodali: "Ty
si hudobný riaditeľ!" Niekoľko týždňov po festivale sa k situácii vraciam s pocitom Johna
Wayna, ktorého transport prepadli indiáni. Mal
by som okolo festivalu rovnako postaviť "obranný val" a pripraviť sa na boj? Keď sa klaviristu
George Shearinga pýtali na hudbu, ktorá sa mu
nepáčila, namiesto konštatovania o "zlej hudbe" použil typické anglosaské odmietnutie bez
zbytočnej urážky alebo povýšeneckého postoja:
"It's notmycupoftea. "Pripadne dodal, že aj táto
hudba môže niekomu inému pripadať "božská".
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Bohužiaľ, tento postoj, ktorý sa zhoduje s tým
mojim (po tom, ako som sa celý život venoval aj
hraniu populárnej hudby, by bolo úplné dištancovanie sa nelojálnosťou), nemožno aplikovať
na uvedenú situáciu z jednoduchého dôvodu.
Dvojica spomínaných gitaristov prezentovala
typickú popmusic bez najmenšej stopy po blues
(o swingu ani nehovoriac) priamo na jazzovom
festivale!
Opätovne som vzal do rúk autobiografiu
George Weina* - zakladateľa Newport Jazz
Festivalu -, ktorá môže slúžiť ako učebnica pre
organizátorov podobných podujati. Keď Wein
v roku 1954 otváral prvý ročník festivalu, mal
dlhoročné skúsenosti s hraním ako jazzový klavirista, ale aj ako organizátor Uazzový klub StoryvillevChicagu od r. 1950). Na stránkach jeho
knihy stretnete prakticky všetkých významnýt:h
amerických jazzmanov- od Louisa Armstronga, Charlieho Parkera, Ornetta Colemana, po
Johna Scofielda a Brada Mehldaua. Cítal som
túto autobiografiu ako detektívku, ktorú by bolo
v mnohých prípadoch možné aplikovať na devonportskýfestival. Poučnými úsekmi boli popisy, aké náročné je udržiavanie rovnováhy medzi
komerčnou a umeleckou stránkou (spočiatku
newportského, neskôr ďalších, nielen jazzových
festivalov po celom svete). K zásadám Newport
Jazz Festivalu (NJF) patrila "prezentdciajazzu

vjeho najširšom (no najčistejšom) slova zmysle".
Pred niekoľkými rokmi sme dojedného z klubov angažovali pomerne prijateľnú tasmánsku
jazz rockovú skupinu. Ich hudba sa však postupne menila z rock-jazzu na rock and roll s patrič
nými decibelmi a predpovedatelhým správaním
publika (aj vďaka alkoholu, marihuane...). Mocne vo mne rezonovali úseky, v ktorých George
Wein popisuje NJF 1969. Zoslabnutý "neustdle
sa rozrastajúcou púšťou rockandrollovej kultúry"
sa z komerčných dôvodov rozhodol prezentovať popri jazzových hudobníkoch aj rockové
skupiny. NJF bol v tých časoch považovaný za
najvýznamnejší americký "open-air" festival,
na ktorom sa túžila predstaviť celá rocková
"smotánka". Kvôli zaplnenosti programu odriekol Wein dokonca ponuku Jimiho Hendrixa.
Návštevnosť podujatia- 85 000 poslucháčov
prekonala všetky rekordy, avšak Wein popisuje
svoje pocity nasledovne: "Tiew štyri dni newportského festivalu patria k najhoršim v mojom
živote. Jazz - hudba, ktorú som miloval - bola
otrdvend, pošliapaná a na tejw vražde som nevedomky, ale ochotne spolupracoval... Hanbil som
sa sám za seba. "Po tejto "anarchii" odhlasovala
newportská mestská rada zákaz rock and rollu
na ďalších ročníkoch NJF.
Mnohí sa nazdávajú, že pokiaľ je blues vnímané ako základná a neoddelitelhá súčasť
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dejín jazzu, tak z jeho strany nijaké
a nedorozumenie nehrozia.
Omyl! V roku 1971 chcel Wein poukázať na
univerzálnosť tejto hudby a požiadal Ahmeta
Erteguna- zaklada teľa slávnej Atlantic Record
Company-, aby priviedol menej známu belošskú bluesovú kapelu. Ertegun odporučil All man •
Brothers Band. Predtým však táto kapela odohrala sériu úspešných koncertov vo Fillmore
East a na newportský festival sa ako húf kobyliek vrhli jej nadšení fanúšikovia. Spúšť výdatne
živená alkoholom a drogami bola definitívnou
bodkou za JF, pretože mestská rada ho vyhostila a Wein ho následne premiestnil do New Yorku pod novým názvom Newport Jazz Festival/
Matthew lves Q.uintet [fo10 an:hiV 1
New York.
Adrian Jackson je veľmi schopným a kompetentným umeleckým riaditelom Wangaratta
Songbook a Modem Jazz Standards. Julie O' HaFestival of Jazz- najväčšieho a najdôležitejšieho
ra, Ben Jones a Michael McQuaid boli ideálaustrálskeho jazzového festivalu od čias jeho
nou volbou aj pre koncert The Great American
vzniku v roku 1990. Podobne ako náš devonSongbook. Volba repertoáru len 15 minút pred
portský festival, aj Wangaratta pokračuje v konzačiatkom vystúpenia dodala koncertu správcepcii danej Newportom. Adrian dbá napríklad
ny pocit autenticity. Modern Jazz Standards
o to, aby na pódiu Blues Marquee vystupovali
predstavili v minulom roku klarinetista/saxolen skutočne kvalitní bluesoví hudobníci. Ani
fonista Adrian Cunningham zo Sydney a vibon, podobne ako my v Devonporte, neuvádza
rafonista/klavirista Kelly Ottaway z Hobartu.
v názve festivalu slovo "blues", pretože ho rovAdrian, ktorý v súčasnosti hráva v New Yorku,
nako považuje za samozrejmú a určujúcu časť
je vynikajúcim a všestranným hudobníkom
jazzovej hudby.
a improvizátorom. Kelly bol nedávno jedným
Tento rok som bol konečne spokojný s tým,
zo štyroch finalistov celoaustrálskej súťaže
ako boli na Devonport Jazz Weekend prezeno najlepšiu originálnu jazzovú skladbu pre big
tované korene jazzu (DJW). Prvý večer bol vo
band. K festivalovej rytmike som chcel okrem
vypredanej 450-miestnej Town Hall koncert gospelov a spirituálov. Počas víkendu klaviristka
Kellyho prizvať jeho kolegu z konzervatória,
Jan Preston - "austrálska kráľovná blues, bocoltranovského tenorsaxofonistu Alistaira
ogie woogie a ragtime" -odohrala tri koncerty
Dobsona. Ten, hoci sa na koncert tešil mesiace
s takým úspechom, že by možno naplnila ďalšiu
vopred, musel kvôli inej skupine, ktorej je čle
nom, hrať na inom mieste. Nakoniec zaskakosálu. Skoda len, že sme tento úspech nepredvídali a neodl'ahčili tak nášmu rozpočtu. Randal
val všestranný Michael McQuaid, ktorému sa
Muir z Hobartu priniesol s B3 Hammond orvšak nepodarilo úplne uvol"nit, a "feng šuej" na
ganom nádherný bluesový zvuk, štýl a náladu,
pódiu nebolo tak nákazlivo radostné ako vlani
s Adrianom Cunninghamom. To ale neprekáktoré spolu s ďalšími hudobníkmi rozniesol po
niekol'kých miestach v Devonporte. Jedným
žalo obecenstvu, ktoré nechcelo umelcov pustiť
z pódia a žiadalo prídavok.
z programových bodov festivalu bola pocta
Spomínaná ,jazzová promiskuita" tenhudbe Duka Ellingtona. Pri jeho zostavovaní
to rok spôsobila ešte jedno veľké sklamanie.
som bol viazaný skromným rozpočtom, ako
aj javom, ktorý nazývam "promiskuitný stav
Speváčka Julie O' Hara účinkuje v niekol'kých
skupinách a jedným z jej projektov je Tribute to
jazzovej scény". Pôvodne som do Devonportu
plánoval pozvať skupinu siedmich hudobníAnita O'Day sprevádzaný skupinou výborných
kov zo Sydney, ktorí majú vo svojom repertoári
jazzových hudobníkov z Melbourne. Podobne
Ellingtonove rané orchestrálne skladby, a k nim
ako Anita, býva aj Julie schopná rovnocennépridať výber z jeho populárnych piesní. Nakoho pri radenia sa k inštrumentalistom a jej seat
i vokálne improvizácie sú nesmierne vzrušuniec sa mi podaril len slušný kompromis, pretože spomínaná " promiskuita" - situácia, v ktorej
júce. V čase zostavovania programu nám však
je jeden hudobník zároveň členom viacerých
Julie oznámila, že spomínaný Tribute nemôže
predviesť, pretože niektorí hráči z kapely odformácií - prispela k tomu, že traja z týchto hudobníkov boli na turné za hranicami Austrálie.
chádzajú na zahraničné turné. Namiesto nich
Z kapely som využil len klarinetistu/saxofonispriviedla na festival skupinu svojho životného
partnera - gitaristu Petra Baylora (ďalší potu/ trubkára Michaela McQuaida, ku ktorému
som pripojil populárneho saxofonistu a speváka
tencionálny problém v jazze: rodinní príslušzo Sydney Bena Jonesa, univerzálnu speváčku
níci v jednej kapele). Vystupovali dvakrát, no
ani Juliina charizma a kvalita prejavu nestačili
z Melbourne Julie O' Hara a oficiálnu festivazakryť priemernosť sprievodnej skupiny.
lovú rytmiku. Okrem snahy priblížiť základné
osobnosti jazzového vývoja (v minulom roku
Andrew Bisset napísal v roku 1979 knihu Black Roots, White Flowers** o dejinách
to bol George Gershwin a nabudúce Thelonious Monk) som v programe festivalu vytvoril
jazzu v Austrálii. Zatiaľ čo úvodný festiva dvojicu tematických oblastí - Great American
lový gospelový koncert preze ntoval "Black
nebezpečenstvo

Roots", záverečný Showcasing the Con perfektne ilustroval "White Flowers". V čase
koncertu som našťas tie nemusel nikde hrať,
a tak som bol svedkom brilantného, moderného a originálneho austrálskeho jazzu.
Strnásť hudobníkov - študentov aj učiteľov
Hobartského konzervatória - vytvorilo dve
kapely: fusion-funkový Mathew lves Quintet
a noneto Modern Opera ti ve vedené klaviristom Kellym Ottawayom. Len tak odrazu sa
vTasmánii vynorili dve nové jazzové formácie
-skutočné kapely (na rozdiel od "kto má čas"
zoskupení)- s disciplinovanými a kompetentnými ansámblovými hráčmi, ako aj nadanými
sólist ami. Ich vlastné skladby, aranžmány
a improvizačný štýl demonštrovali, nakol'ko
si títo hudobníci uvedomujú prepojenia moderného jazzu s jeho " Black Roots".
Teraz som opäť ponorený do príprav
programu pre Devonport Jazz Weekend
2009, ale zároveň dúfam, že sa mi postupne
podarí v knihe George Weina nájsť odpoveď
na nasledujúcu nezrovnalosť: austrálska klaviristka Andrea Keller prevzala 19. októbra
už v poradí druhú cenuARIAAwardza najlepší jazzový a lbum roka 2008 (Footprints - the
Wayne Shorter Project); okrem ďa lšej z roku
2002 už dvakrát získala Bell A ward za najlepší
austrálsky a lbum súčasného jazzu. Prečo si ju
na tomto festivale, kde hrala so svojím kvartetom, prišlo vypočuť len 39 na prvom a 21
poslucháčov na druhom koncerte ... ?
_j
George Wein: MyselfAmong Others - A Life in Music,
Da Capo Press, 2003
Andrew Bisset: Black Roots, W hite Flowers:
A History of Jazz in Australia, Golden Press,
Gladesville, 1979
Rozhovor s autorom - jazzovým klavi ristom, psychológom, psychoterapeutom a organizátorom DJW
- sme priniesli v HZ 5 l 2008
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red niekoľkými rokmi som
kúpil ojazdenú fiatku. Keďže
boli prázdniny a chcel som vziať
svojho syna juraja na výlet, prehovoril som violončelistu Romana Harvana, aby sme išli do Talianska. Brali sme gitaru a zopár
perkusií s myšlienkou, že skúsime bez plánovania cestovať ako
potulnf muzikanti, ktorí blúdia
Európou z mesta do mesta, pozorujú život a za pár drobných,
ktoré im stačia na to, aby sa
najedli a presunuli ďalej, môžu
ľuďom na námestiach pri kostoloch rozprávať svoje príbehy, aj
keď im hrozí, že za to dostanú po
papuli, budú perzekvovaní policajtmi alebo ich z mesta navždy
vykážu.
Vyrazili sme na tento letný trip s krásnou predstavou.
Cestou z východného pobrežia
od Raveny do Florencie som
počas nočného presunu pustil
Motúšove pašie od johanna Sebastiana Bacha, a hoci už bolo
po polnoci a juraj na zadnom
sedadle unavený spal, po úvodných tónoch sa prebral, posadil,
naklonil sa až k nám a opýtal sa
rozospatým hlasom: ,. Čo je to zo
krásnu hudbur Spomenul som
si, ako som Bacha púšťal dennodenne pred jeho narodením, ako
v tej hudbe plával vo vypuklom
brušku svojej mamy, ako sme
s johannou vtejto hudbe komunikovali bez
slov a často celú noc nechávali CD s funkciou .,repeat" dokola hrať a zobúdzali sa
ráno do tých istých tónov, pri ktorých sme
zaspávali. To všetko som mu rozprával
a on počúval príbeh, ktorý sa ho týkal, ale
hlavne hudbu, ktorá mu pripomenula to obdobie, kedy o svete
ešte nič nevedel a Bach bol tým,
čím je pre mňa dodnes - kryštalickou informáciou, oázou,
nekonečným, neobmedzujúcim
priestorom, univerzom, krásou
v čistom nepoškvrnenom tvare, pravdou, nehmatateľnou,
a predsa tak jasnou.
A keď sme zastavili na
západnom pobreží, očarení
obrazom pláže s rozbúreným
morom tesne po búrke, keď ru34

z nich ma klame a ktorý otvára
a spôsobuje zmenu vedomia.
Roman Gal, jeden zo zakladajúcich členov Bezmocnej hŕstky pred časom vo
Videodenníkoch rozprával, že
z jednoduchého dôvodu má
zo všetkých umení najradšej
hudbu: najmenej atakuje predstavivosť jednoznačnými významami a človek je pri komunikácii s ňou najslobodnejší. Ak
vezmem do úvahy, že teroristických akcií slova a obrazov na
moju myseľ je v realite naozaj
dosť, potom musím súhlasiť, že
po vypočutí Motúšových pošií,
Radiohead či Milesa Davisa sa
vo mne deje niečo diametrálne
odlišné a neobvyklé. ,.Hudba
je len jedno: dobrá alebo zlá,"
hovorí profesorka spevu lukrécia Bílková. Preto si rád vypočujem každú hudbu, ktorá
prináša silné obrazy.
_j

dia zutekali, sadli sme si na piesok a hrali pesničky, ktoré sa z ničoho nič
zmenil na trubadúra, ktorému stačí, že ho počúva more, kamarát a syn. Potulným muzikantom v pravom slova zmysle
som sa nestal ani na tejto ceste- nezarobili sme ani halier-, ale som presvedčený, že od tejto cesty lepšie rozumiem pesničkárom, ktorí sa snažia
podať o svete aspoň malú správu. Rovnako dokážem lepšie vycítiť, ktorý

začali objavovať a ja som sa

•

Maroš Hečko (1967)- scenárista, básnik, hudobník
a organizátor filmového
festivalu krátkometrážnej
tvorby AZYL. Absolvoval
Filmovú a televlznu fakultu VŠMU, pracoval ako
asistent produkcie vo filmových ateliéroch Koliba.
Ako scenárista filmu No
krásnom modrom Dunaji
(1993) získal spolu s režisérom Štefanom Semjanom druhé miesto v súťaži
Sundance Institute R. Redforda a cenu Francúzskeho
filmového inštitútu v Paríži.
je zakladajúcim členom virtuálneho priestoru Bizarrepublic, audiovizuálneho
servera Azyl, hudobných
formácií Bezmocná hŕstka,
Free Faces a Home Made
Mutant {album a zbierka
básní Pitbu/1 Report, 2005).
V roku 2007 dokončil scenár stredometrážneho filmu SMOG reflektujúceho
24 hodín života hudobníka.

1 hudobny 2ivot
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Everybody's Beethoven
Symphonies No. 4,
No.S&No. 9
The Cleveland Orchestra
and Chorus
Christoph von Dohnányi
2CD Telarc 2008/distribúcia
Dl VYD
Skutočnosť, že spoločnosť Telarc
vydáva v reedícii nahrávky Beethovenových symfónií v atraktívnom
obale a so sloganmi "Beethoven pre
každého- 2 CD, skvelá cenaH, môže
vyvolávať pochybnosti o hodnote takto
ponúkaného produktu_Clevelandský
orchester, ktorý patrí medzi americkú
špičku, pod vedením renomovaného
dirigenta však sľubuje viac ako by sa na
prvý pohľad mohlo zdať_
Ako teda znie Beethoven spoza
oceánu? Ide o interpretáciu v romantickom duchu, s početne obsadenými
sláčikmi a modernými dychovými
nástrojmi, nie historicky poučenú,
akú poznáme z nahrávok Norringtona, Gardinera či Harnoncourta.
Vprípade Beethovenových symfónií,
ktoré sú základným kameňom
symfonického repertoáru, to však
možno pokladať za celkom legitímne_
Sympatickým je, že Beethovenove
diela nezaznievajú v príliš exaltovanej
či patetickej podobe.
Začnem druhým CD, na ktorom sú
zaznamenané symfónie č_ 4 a 8_ Sú si
blízke nielen príbuznosťou základných
tónin, ale aj odlahčeným charakterom,
vďaka ktorému bývajú (nie celkom
spravodlivo) označované za "oddychové" a menej závažné. Vskutočnosti
len ukazujú Beethovena z inej stránky
-menej titanskej a heroickej, ako je
to vjeho symfóniách s nepárnymi
číslami. Symfónia č. 4 B dur na mňa
zapôsobila najbezprostrednejšie.
Vúvodnom Adagiu orchester zaujme
vďaka sýto a farebne znejúcim drevám,
ktoré sú perfektne zladené. Aj zvuk
početnej sláčikovej sekcie je v tejto
netradične koncipovanej introdukcii
mäkký a kompaktný. Sonátové Allegro
ženie Dohnányi v pomerne rýchlom

tempe, no orchester bezproblémovo
jednotne pulzuje a jeho farebnosť
a vyvážený zvuk sa naplno uplatňujú
tak v tutti, ako v sólových pasážach
dychových nástrojov. Pozitívny prúd
energie, ktorý sa valí z prvej časti,
cítiť aj v schtrze a vo finále, a hoci tu
Dohnányi nerešpektuje prednesový
údaj Allegro ma non troppo, negatívny
vplyv na súhru orchestra to nemá.
VSymfónii č. 8 Fdur Gej nahrávka je
najstaršieho dáta) už zvuk orchestra
nie je zaznamenaný tak kvalitne
a v takých živých farbách; v porovnaní
so Štvrtou pôsobí mierne šedivo.
Menej výrazné vysoké polohy a menej
prierazný zvuk huslí je ochudobnením
v krajných častiach. Stredné časti sú
vydarenejšie; Allegro scherzando je
podané delikátne a s vtipom, v Tempo
di Menuetto zase možno obdivovať
zvuk sólového klarinetu a lesných
rohov (Trio).
Deviata má v podaní Cleveland
Orchestra and Chorus viacero silných
momentov, ale aj isté slabiny. Kslabším stránkam patrí nie vždy vyvážený
zvuk orchestra (v prvej časti v istom
momente z tutti orchestra nezmyselne
vytŕčajú klarinety...) a tiež miestami
trochu ťažkopádne frázovanie- predovšetkým v pomalých tempách tretej
časti. Symfónii však nechýba dramatický ťah a napätie, s ktorým Dohnányi
pracuje veľmi účinne. Vokálna zložka
-sólisti Carol Vaness, Janice Taylor,
Siegfried Jerusalem a Robert Lloyd
a zbor pod vedením Roberta Pagea - je
kvalitná a spoľahlivá. Dohnányiho
Beethoven je skôr solídnym mainstreamom ako exkluzívnym titulom pre
fajnšmekrov.
Robert KOLÁR

Everybody's Beethoven
Symphonies No. 3&No. 6
Choral Fantasy
Leonore Overture No. 3
The Cleveland Orchestra
Christoph von Dohnányi
2CD Telarc 2008/distribúcia
Dl VYD
Nahrávka Beethovenovej Tretej
symfónie, ktorú Tela rc ponúkol na
druhom 2CD zo série "Beethoven

pre každého", je z roku 1983, teda
zo začiatku spolupráce Christopha
von Dohnányiho s The Cleveland
Orchestra, ktorému šéfoval v rokoch 1984-2002. Nesie sa v duchu
interpretačnej tradície, ktorú
v tomto orchestri zaviedol jeho
dlhoročný šéfdirigent George Szell
-vecnej, pravidelne a spoľahlivo
pulzujúcej v živých tempách, skôr
mainstreamovej ako novátorskej
či provokatívnej. Umelecký rast
orchestra, jedného z najlepších
v USA, výrazne formovali európske
dirigentské osobnosti (medzi érami
Szella a Dohnányiho to boli Pierre
Bou lez a Lorin Maazel), a tak jeho
zvuk aj celkový prejav nie sú veľmi
vzdialené popredným európskym
telesám. Eroica v ich podaní znie
poslucháčovi odchovanému európskou tradíciou povedome. V l.
časti možno oceniť energickú hru
orchestra, prieraznosť úvodných
akordov, ktorá sa nevytráca ani
neskôr, a mäkkosť a farebnosť veľmi
kvalitne obsadenej sekcie drevených
dychových nástrojov vo vedľajšej
téme. To možno povedať aj o 2. čas
ti, smútočnom pochode, kde zvlášť
upúta úvodné hobojové sólo, a tiež
o svižnom scherze, v pohotových výmenách medzi sláčikovými a dychovým i nástrojmi (obzvlášť krásne a
plno znejú lesné rohy v triu, hoci ide
o moderné ventilové nástroje), kým
finále je už menej zaujímavé. Okrem
symfónie je na CD umiestnená
nahrávka Beethovenovej Fantázie in
Cpre klavír, zbor a orchester op. 80,
príležitostného diela skomponovaného roku 1808 pre záver koncertu,
na ktorom odzneli premiéry Piatej
a Šiestej symfónie. Tá je pôvodne
z cyklu nahrávok Beethovenových
klavírnych koncertov s Rudolfom
Serkinom a Boston Syphony Orchestra pod vedením Seijiho Ozawu, no jej zaradenie za Eroiku nie je
z dramaturgického hľadiska chybou.
Interpretačne ide o kvalitnú, no nie
výnimočnú nahrávku.
Isté pochybnosti o dramaturgii
sa týkajú skôr druhého CD, kde je
pred Šiestu symfóniu zaradená relatívne všedne zahraná predohra Leonora č. 3 op. 72. Na prvom mieste
tu celkom iste mala byť Pastorálna
symfónia. Okrem toho, že je medzi
Beethovenovými symfóniami unikátom z hľadiska formy, jej zdanlivo
jednoduchý harmonický jazyk dáva
vyniknúť zvláštnej repetitívnosti
drobných fragmentárnych melodických štruktúr. Táto kvalita mimoriadne vyniká vďaka Dohnányiho
rytmicky precíznemu taktovaniu, čo

prvej a piatej časti dodáva sviežosť.
Finálna časť je zakončená bez spomalenia; posledné dva akordy zaznejú nečakane rázne a prekvapivo.
Tento sústavný pohyb však nepôsobí
mechanicky, a to vďaka bohatému
dynamickému tvarovaniu. Menšia
výhrada sa týka len Búrky (4. časť),
kde by som privítal viac dramatizmu
a väčšie kontrasty. Zvukovo ma
najviac zaujali opäť dychové nástroje
-jedným príkladom za všetky môže
byť vydarená pasáž s imitáciou vtáčieho spevu (flauta, hoboj, klarinet)
tesne pred záverom 2. časti.
. Beethoven pre každého" zrejme
nebude zaujímavým zberateľským
artiklom -vnútorná dvojstrana
"bookletu" neobsahuje nič okrem
reklamy na ďalšie produkty z tejto
série. Zvuková a interpretačná
kvalita samotných nahrávok však nie
je beznádej ná a môže uspokojiť aj
náročnejšieho poslucháča.

Robert KOLÁR

Everybody's Tchaikovsky
Symphonies No. 4&No. S
Romeo and juliet
Piano Concerto No. l
Baltimore Symphony Orchestra, David Zinman
Royal Philharmonie Orchestra, André Previn
Horacio Gutierréz
2CD Telarc 2008/distribúcia
Dl VYD
Zdá sa, že vydavateľstvo Tela rc
má, čo sa týka klasickej hudby,
aj popularizačné ambície. Ich
výsledkom je edícia Klasika pre
každého (Everybody's Classics),
ktorá ponúka -vždy na dvoch
CD -známe symfonické diela
klasicistických a romantických
skladateľov, ale aj klasikov 20.
storočia, napr. Prokofieva či
Vaughana Williamsa. A možno to
nie je túžba popularizovať, ale iba
šikovný marketingový ťa h, ako
znova predať staršie nahrávky,
ktoré už raz vyšli a sú stále dostupné. V prípade Čajkovského
však platí, že ide o prevažne kvalitné nahrávky.
35
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vytrácal rytmický ťah . Král'ovskí
Na dvoch CD nájdeme notoricky známe Symfónie č. 4 a č. 5,
filharmonici síce dokážu vypro dukovať hudobne zaujímavé mopredohru-fantáziu Rómeo a júlia
menty, nemožno sa však ubrániť
a Prvý klavírny koncert b mol,
pocitu, že Piata symfónia celkovo
s výnimkou Piatej symfónie všetko
vyznieva akosi konštatovane a
v interpretácii Baltimore Symphomierne únavne. S emocionálne
ny Orchestra pod vedením u nás
nevel'mi známeho Davida ZinmaJ.ypätým Mravinským sa nedá
(!osť dobre porovnávať. Skutočne
na. Mal som možnosť porovnávať
nahrávku Štvrtej s Mravinského .. Čajkovskij pre všetkých?
nahrávkami s Leningradskými
Alexander PLATZNER
filharmonikmi a trúfam si poveKnox o·Amot• AG"'- V.ScerrMn
dať, že Zinmanove podanie sa im
""'-"''"_..., A.l· .oN-o.11
.:.W....
0.0~ ' """'
kvalitatívne približuje po technickej, ako aj výrazovej stránke.
Neúnavné nasadenie orchestra,
jeho pozornosť a najmä dokonalá
rytmická presnosť charakterizujú
hru baltimorských symfonikov,
ktorých práve David Zinman
dostal na ich súčasnú technickú
a umeleckú úroveň. Po výrazovej
stránke Zinman diela nepretvára,
D'Amore
zostáva verný vžitej interpretač
nej tradícii a z orchestra dostáva
Garth Knox
Agnes Vesterman
v exaltovaných pasážach zvuk
skoro tak živelný ako Mravinskij,
ECM 2008/distribúcia
hoci jeho prejav zostáva stále
Dl VYD
o niečo menej plastický. To badať
hlavne v agogických nuansách,
V renesancii a baroku vzniklo
množstvo nových hudobných nákde sa Mravinskému len málokto
vyrovná... Štvrtá symfónia je
strojov, z ktorých dodnes prežila
vel'mi dobre výrazovo, zvlášť
len nepatrná časť. Na zjemnenie
dynamicky odtienená, čím si dozvuku gámb im nástrojá ri pridávali
káže udržať pozornosť poslucháča
rezonančné struny, a tak z tenorovej
gamby vznikla viola di bordone, čiže
až do záverečného akordu. Zvuk
orchestra je, najmä vďaka už
barytón, a z altovej gamby- violy da
braccio, viola ďa more, ktorá mala
spomínanej presnosti, pôsobivo
7 črevových a 7 kovových rezoúderný, čo je veľmi účinné najmä
vo finále. Čo sa týka Klavírneho
nančných strún. Podľa Alexandra
koncertu č. lb mol, jedinú závažBuchnera mala viola ďamore starší
nejšiu výčitku mám voči sólistovi.
názov viola da more, čiže maurská
Americký klavirista kubánskeho
viola, čo naznačuje jej orientálny
pôvodu Horacio Gutiérrez dispôvod. Existuje aj anglická verzia
tohto nástroja, violetta, ktorá má
ponuje skvelým ráznym úderom,
dlhší korpus s vlnitým tvarom
ktorý mu - nepochybne aj vďaka
ohl'aduplnosti orchestra - umoža dvojnásobným množstvom
rezonančných strún (14). Violu
ňuje bez väčších ťažkostí vyniknúť
a zostať v popredí i počas hlasnejďa more používal aj J. S. Bach a vo
ších orchestrálnych pasáží. jeho
vrcholnom baroku a rokoku bola
dokonca najobl'úbenejším a najrozhra je skutočne technicky dokonalá a zostáva takou od začiatku
šírenejším sláčikovým nástrojom.
Dnes však už patrí len medzi rarity,
až do konca diela. Problémom je
však istý chlad jeho výrazu. Gutiépreto je nahrávka Gartha Knoxa
rrezova interpretácia môže spoa violončelistky Agnes Vesterman
čiatku pôsobiť sviežo a energicky,
veľmi cenná a zrejme bude patriť- aj
no v priebehu celého koncertu
keď s istými výhradami - do zbierok
fajn šmekrov.
v nej nenastáva žiaden posun a vo
všeobecnosti si zachováva svoj
Spomínané výhrady sa môžu
mechanický ráz. Niekto možno
týkať spôsobu spájania nového so
ocení takúto odosobnenosť sólisstarým v dramaturgii nahrávky,
štýlovosti Knoxových .,doubles"
tu, na mňa to však vel'mi nezapôv Humovej Pavane a za radenia
sobilo. Rovnako na mňa nezaúčin
kovala ani Symfónia č. 5 v podaní
dvoch keltských taneč ných melódií. Violista Garth Knox patrí
Royal Philharmonie Orchestra
pod vedením André Previna,
medzi prominentných interpretov
súčasnej hudby, spolupracoval
z ktorej sa na mnohých miestach
~rtn
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napríklad s Boulezovým Ensemble
lnterContemporain a je členom
Arditti String Quartet. Hoci sa
v Knoxovej biografii spomína aj
improvizácia a stará hudba, tieto
k ťažisku jeho aktivít nepatria.
Každý štýl má široký komplex
interpretač ných zákonitostí, ktoré
obvykle jeden človek nezvládne
s rovnakou dokonalosťou . Výnimkou sú géniovia ako Oistrach,
Rostropovič či Horowitz, pre
ktorých silu umenia akoby štýlové
zákonitosti v istom zmysle neplatili. Stará hudba má ale množstvo
interpretačných pravidiel a aj v improvizácii platia mnohé zákony.
Keby Garth Knox nahral na
CD výhradne skladby súčasných
autorov ako Roland Moser a Klaus
Hu ber, išlo by o úplne unikátny
album. No spojenie starého
a nového je vždy dosť riskantné.
Ak k tomu pridáme ešte tradičné
keltské tanečné melódie, vzniká
podľa mňa nepríliš presvedčivé
spojenie- hoci sa Knox narodil
v Írsku, vyrastal v Škótsku a takouto hudbou bol pravdepodobne
obklopený.
Hu mova Pavana z roku 1605
ešte nesie rysy renesančnej polyfónie. Kno x ju hrá dvakrát za
sebou a potom pridáva nesmierne
komplikované a technicky vel'mi
náročné variácie (doubles), o ktorých štýlovosti by sa dalo polemizovať. Knoxova viola
ďamore má vo všetkých skladbách,
či už moderných alebo starých,
prekrásny a uš ľachtilý tón. Knox
je excelentným violistom s bravúrnou technikou, schopnosťou
hrať čisto dvoj- a troj hmaty
a polyfóniu. Ak si odmyslíme
niekol'ko intona čných zakolísaní
a uvedomíme vel'kú náročnosť
faktúry (Ariosti či Knoxove do ubles v Humovi), je zrejmé, že jeho
hra nie je každodenným zjavom.
Najkrajšími skladbami na CD sú
diela Mosera a Hubera. Knox
tieto invenčné skladby hrá s vynikajúcim zmyslom pre čas, farbu
a afekt. Moserova kompozícia
Manners of Speakipg pozostáva
z pomalej č asti Poem a veselšej
Anecdote, v ktorej humorné ., rozprávanie" vio ly ďamore zakonču
je vtipná pointa. V Poem Moser
použil pizzicata v ľavej ruke, čo
vytvorilo dve polyfónne pásma.
Knox tu hrá tak plasticky, akoby
to boli dvaja hráči. Huberova Plainte na pamiatku Luigiho Nona je
nádherným pomaly plynúcim
žalospevom za veľkým sklada-

teľom .

Vtejto skladbe boli tri
struny na ladené v terciách tak, že
vytvárali akýsi orientálny modus
a umožňovali hrať pizzicata s veľ
kým dozvukom . Akoby kvapkala
voda -tiekli slzy. Kiež by bolo
podobných skladieb viac ...
Vladimír RUSÓ

J. S. Bach

Brandenburské koncerty
Musica Florea, Marek Štryncl
2CD Supraphon 2008

V70. rokoch sme počúvali Brandenburské koncerty v interpretácii
Gewandhaus Orchestra so zatajeným dychom. Bola to vtedy jediná
dostupná nahrávka. Keď počas
normalizácie prenikli spoza železnej
opony nahrávky Harnoncourta,
bol to šok. Prvýkrát sme počul i
také významné dielo na dobových
nástrojoch, v ktorom Harnoncourt
navyše prehodnotil tradíciu interpretácie barokovej hudby. Okamžite
sa rozpútala vlna kritiky. .,Tradicionalisti" vtedy čiastočne oprávnene
argumentovali, že dobové nástroje
trpia v porovnaní s modernými napr.
intonačnými nedostatkami. Čas
plynie a hudobníci dnes ovládajú
staré i moderné nástroje na rovnakej
technickej úrovni. Potvrdzuje to
aj nová nahrávka Bachovho diela.
Štrynclovi hudobníci hrajú virtuózne
a intonujú dokonale. Dirigent zvolil
rýchle tempá, v ktorých do popredia
vystupujú skupiny taktov ako základ
fráz. Výsledkom je koherentný celok
so zvýraznenou metrikou, čo ešte
umocňujú závery senza ritenuto, in
tempo e subito fine (1. koncert: 3.
časť; 3. koncert: 2. čast). Táto nahrávka ukazuje Bacha ako živelného
hudobníka a Štryncl mu drží prst na
tepe. Skupinový koncert stavia pred
dirigenta i zvukového režiséra problém ako v kontrapunktickej faktúre
udržať rovnováhu medzi soli a tutti,
najmä ak sú sólové nástroje zvukovo
nevyrovnané (1. koncert: vi olino
piccolo vs. hoboje a lesné rohy, 2.
koncert: trom ba da caccia vs. husle
a zobcová flauta, 4. koncert: 2 zobcové flauty vs. husle.), Bach tieto
1 hudobny 2ivot
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kombinácie použil s konkrétnym
zámerom. Napríklad v Concerte č. l
akoby lesné rohy s hobojmi vykreslbvali bukolickú scénu s pastierikom
hrajúcim na husličkách, čo skladatera približuje k Vivaldimu, jeho vzoru.
Tempo v l. časti je na hranici hratel'nosti rohov, no i tak zvládnuté bez
technických problémov. V2. časti
(recitatív hoboja a violino piccolo)
hrajú všetky dychové nástroje plným
tónom. Kadencia pred záverom
zaznieva až s osudovo znejúcim ff.
Tento koncert uzatvára menuet s 2
triami a polonézou (vlastne menuet
en rondeau), v ktorom dominujú
rohy so signálnou funkciou . Vl. triu
hrajú hoboje a fagot bez dynamiky,
no flexibilne a fagot krásne frázuje,
v 2. triu hrajú rohy a hoboje plným
tónom. Štryncl tu odvážne búra
konvencie týkajúce sa dynamiky.
Concerto č. 2 robí výnimočným
fantastický zvuk trom by da caccia.
Keď ho hrajú .,tradicionalisti", trúbka
prehlušuje ostatné sólové nástroje
a zobcová flauta býva nahradzovaná
priečnou, podobne ako v 6. kon cer·
te gamby nahrádzajú violončelá.
Pritom kvarteto sólových nástrojov
(trom ba da caccia, hoboj, zobcová
flauta a husle) vytvára nádherné
spektrum farieb, v ktorom prirodzene dominuje trúbka. Tichá zobcová flauta vo vysokej polohe svieti
mäkkým tónom a vytvára protiklad
voči hoboju. Všetko do jedného
celku spájajú husle. Vl. a 3. časti
sú rýchle tempá úplne prirodzené,
umožň ujú hrať koncertujúcim sólistom jasavo a radostne. Kontrastná
stredná časť v galantnom štýle
(Andante), s nádherne nasnímaným
čembalom, je komorným kvintetom
s continuom. Bach tu zapísal aj
frázovanie, ktoré hudobníci citlivo
dodržiavajú. Túto časť možno porovnať s komorným charakterom
a zvukovou pestrosťou Affettuosa
5. koncertu alebo .,Menuetom en
Rondeau" l. koncertu. Bach používa široký diapazón výrazových
prostriedkov, ktoré Musica Florea
reprodukuje vel'mi farebne.
Vsláčikovom Concerte č. 3
Štryncl ešte zdvihol rýchle tempá.
Hlavný motív 2. časti hrajú husle,
violy aj bas bravúrne a opäť potvrdzujú vysokú technickú úroveň
sólistov a tutti. Dve rýchle časti spája
nevel'mi vydarená kadencia čembala.
Radostné Concerto č. 4 interpre·
tuje Musica Florea ukážkovo . .,Trojkoncert" huslí a dvojice zobcových
fláut má zo všetkých 6 koncertov
najpriezračnejšiu faktúru, čo ešte
umocňujú časté postupy fláut

v terciách. Bach sa tu predviedol
ako invenčný a virtuózny huslistatrioly v závratnom tempe (1. časť)
alebo dvaatridsatiny a nasledujúce
tremolo (3. časť) hrá sólistka úplne
freneticky. Vtejto časti sú miesta,
kde hrajú le11 husle a flauty bez continua- husle stálu protivetu a flauty
tému fúgy. Dômyselnú polyfóniu
tlmočí Musica Florea s nevšedným
majstrovstvom. Zobcové flauty
rozjasňujú tok hudby, majú príjemný
okrúhly a sladký tón. Nie náhodou
ich Taliani nazývali fi auto dolce.
Concerto č. S, a zvlášť jeho po·
malá časť plná rokokového pôvabu,
je najviac ovplyvnená galantným štý·
lom. Vtomto .,trojkoncerte" (husle,
priečna flauta a čembalo) dosahuje
Musica Florea rešpektujúc Bachovo
frázovanie mimoriadne uvoľnený
a prirodzený výraz. Bach, sám veľký
čembalista, vedel, že ak chce nechať
tento nástroj vyniknúť, najlepšie je
nechať ho zaznieť sólo, ako to urobil
v l. časti. Po rozsiahlej kadencii
nasleduje už len krátka orchestrálna
dohra, podobne ako v klasicistických
a romantických koncertoch. Zvukovo sú tu krásne miesta, kde hrajú
husle a flauty bez continua.
Bach rešpektoval zvukové limity
rôznych nástrojov, preto v Concerte
č. 6 pre dve gamby a sláčiky nepoužil
husle, ktoré by gamby prekrýva li.
Viola da gamba bývala sólovým ná·
strojom. Bach ju používal v kantátach
a pašiách, kde jej zveroval technicky
vel'mi náročné pasáže. Zámena gamby za violončelo je neadekvátna, lebo
na violončele nemožno zahrať gambový viachlas. Vl. časti hrajú violy,
violončelá a bas tak razantne, že sa
gamby čiastočne strácajú. Keby však
hrali tichšie, tempo by nebolo také
výrazné. Vpomalej časti hrá l. gam·
ba neobvyklým smykom, quasi molto
affetuoso, ako keby hrala dve proti
trom. No má taký plný a nádherný
tón a celok vyznieva tak nádherne,
že sa nad to možno povzniesť. Nepo·
znám nahrávku, ktorá by sa v tejto
časti blížila zvukovosti Musiky Florey.
Rýchle časti majú spád a razantnosť.
Vich zázname možno navyše obdivovať krásny, plný zvuk sláčikov, z kto·
rého cítiť charakter črevových strún.
Ozvučiť dielo s takýmto obsadením
a nástrojovým i špecifikami je umenie,
no výsledok na tomto CD prekonal
všetky očakávania. CD Musiky Florey
je dalším míľnikom v interpretácii
starej hudby. Prináša portrét živelného a zo života tešiaceho sa Bacha,
ktorý intenzívne prežíva a vyjadruje
svoje emócie.
Vladimír RUSÓ

Verdi

Giuseppe Verdi
Luisa Miller

D. Takova, G. Sabbatini,
A. Vinogradov,
A. Kotchinian, D. Salerno
Orchestra and Chorus of
Teatro La Fenice,
dirigent Maurizio Benini,
réžia A. Bernard
NAXOS 2008/distribúcia
DIVY O
Tretia zo štyroch Verdiho opier na
námety Friedricha Schillera vznikla
na objednávku Teatro San Carlo
v Neapole. libretista Salvatore
Cammarano spracoval pôvodnú
sociálnokritickú tragédiu Úklady a
láska do podoby milostnej drámy.
Láske dvoch milujúcich sŕdc sa
postaví do cesty žiarlivosť a intriga.
Vzťah vidiečanky Luisy a grófa
Rodolfa sa stáva hračkou v rukách
zákerného Wurma, ktorý je vo Verdiho tvorbe predchodcom intrigána
Jaga z Otelia. Pri komponovaní
Verdi riešil dodnes aktuálny problém
priority hudby či slova v opere. Po
odvážnych hudobnodramatických
pokusoch v Macbethovi vyhrala v
Luise Miller opäť hudba. Pohybuje
sa skôr na pôde belcantového štýlu
Belliniho opier. Aj tu však nájdeme
rozsiahlejšie scénické plochy, ktoré
vznikli tesnou väzbou expresívnych
recitatívov na spevácke čísla . Predovšetkým v 3. dejstve dosiahol
Verdi silný dramatický účinok, keď
pôsobivo stvárnil jednu zo svojich
obl'úbených tém -lásku medzi otcom
a dcérou. Partitúra celej opery je
pomerne pestrá, obsahuje scény
jednak komorné, lyrické, ale aj monumentálne a dramatické.
Nový záznam inscenácie tejto
obľúbenej opery vyšiel minulý
mesiac na DVD vo vydavateľstve
NAXOS. Bol realizovaný v Teatro
La Fenice v Benátkach. Režisér
predstavenia Arnaud Bernard sa pri
koncepcii vizuálu inšpiroval filmom
Bernarda Bertolucciho 1900 z roku
1976. Vidiecka atmosféra začiatku

20. storočia, tvorená predovšetkým
kostýmami znamenito definujúcimi
sociálne vrstvy a pomerne abstrakt·
ná scéna, na ktorej sa objavovali
fotografie zo spomínaného filmu,
posunuli inscenáciu k Schillerovej
sociálnokritickej predlohe bližšie,
ako to býva pri tradičnom insee·
nova ní tejto opery. Zo speváckych
a hereckých výkonov inscenácii
jednoznačne dominovala bulharská
sopranistka Darina Takova v titulnej
úlohe. Majitel'ka nádherného drama·
tického hlasu a príjemného vzhľadu
podala mimoriadne sústredený a
strhujúci výkon plný vášnivosti a
vrelosti. Jej partnerom bol š pičkový
belcantový tenor Giuseppe Sabba·
ti ni v kultivovanej a štýlovo čistej
kreácii Rodolfa.
Ústrednú štvoricu doplnili vo
výrazne dramatických a plnokrvných
farbách barytonista Alexander Vi·
nogradov ako gróf Walter a basista
Arutjun Kotchinian ako Wurm.
Orchester a zbor Teatra La Fenice v
Benátkach spol'ahlivo dirigoval znalec
verdiovského štýlu Maurizio Benin i.
jozef ČERVENKA

Saxophone Summit

Seraphic Light
Telarc 2008/distribúcia
DIVY O
Genéza .,all-stars" zoskupenia Saxo·
pho ne Summit siaha do polovice 90.
rokov minulého storočia, keď sa tro·
jica výrazných lídrov (ako i vyhladá·
vaných sidemanov) rozhodla spestriť
kariéru účinkovaním v príležitostne
zostavenom ansámbl i. Jednou z
prvotných ideí bolo prezentovanie
baladických kompozícií neskoršieho
obdobia tvorby Johna Coltrana, ako
aj prepája nie odlišných pohl'adov
na tvorbu tohto jazzového velikána.
Pôvodné obsadenie so sólistami Mi·
chaelom Breckerom, Joe Lovanom
a Dave liebmanom zachytávala žia l'
len debutová nahrávka Gathering
of Spirits (Telarc 2004). Po nečaka·
ných odchodoch Michaela Breckera >
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>a duchovnej inšpirátorky zoskupenia
Alice Coltranovej (Brecker zomrel
deň po Coltranovej v januári 2007)
sa členovia rozhodli Saxophone
Summit obnoviť s Coltranovým
synom Ravim.
Pokiaľ sa poslucháč nenechá
odradiť na prvý pohľad lacno pôsobiacim obalom aktuálnej nahrávky
Seraphic Light s trojicou fialových
pierok ,.serafínskych krídel", môže
zhodnotiť zámer nového ,.inscenovania" Coltranovho repertoáru. Trojica
rozdielnych umelcov s vlastným
prejavom, frázovaním a myslením
ponúka viacero paralel a zároveň
odlišností. Na ich konfrontácii,
ako aj istej dávke nablýskanosti a
efektnosti, je projekt Saxophone
Summit vystavaný. Efektnými sú
predovšetkým ansámblové úseky s
exponovanými témami (vynikajúca
úvodná Transitions) a jednotné
unisona, ktoré sa oblúkovito klenú
nad priestorom fixovaným skvelou
rytmickou sekciou klaviristu Phila
Markowitza, kontrabasistu Cecila
McBeeho a bubeníka Billyho Harta.
Trojica sólistov umožňuje spontánne
kombinovanie od početného septeta
(s hosťujúcim trubkárom Randym
Breckerom) po trojicu samostatných

kvartet vedených jednotlivými saxofonistami. Tú to variabilitu, ktorú
využíva zoskupenie predovšetkým
na koncertoch, sledujeme napríklad
v The Thirteenth Floor Raviho Col·
trana. Vnej sa nad výraznou basovou figúrou nabaľuje k Lovanovmu
ostinátnemu motívu hranému na
~ltovom klarinete Coltranov expresívnejší tenorsaxofón a diskantová
zvukovosť Liebmanových fláut. Kým
predchádzajúci album ozvláštňovala
bulharská píšťala kaval (Brecker),
indické píšťaly (Liebman) a tárogató
(Lovano), tentokrát siahli umelci
po viacerých druhoch fláut alebo
aulochróme- špeciálnom dvojitom
sopránsaxofóne. Mierne účelovou
exotickosťou tohoto nástroja v Coltra novej téme Seraphic Light kulminuje gigantický míting saxofónových
hviezd. V záverečnej Cosmos a
známej Expression predkladá trojica
tenorov smršť coltranovských alúzií,
ale aj zaujímavý pohl'ad na aktuálny
status jeho dedičstva. Celok je ako
pocta velikánovi Coltranovi pomerne vydarený, predsa však slobodná
abstrakcia jeho odkazu obsahuje
o čosi menej prvoplánovosti a viac
duchovného odkazu.
Peter MOTYČKA

Kaya Bruel
The Love List

Stunt Records 2008/
distribúcia Hevhetia
Narastajúci zástup viac či menej
pozoruhodných škandinávskych vokal isti ek, ktoré dnes objavuje zvyšok
sveta, akoby nemal konca. Mnohé
z nich sa v rámci európskej scény
predstavili len v posledných rokoch
- Caroline Henderson, Rigmor
Gustafsson, lnger Marie Gundersen
- nezvyčajne pôsobilo jej poňatie
coververzií na minuloročnom
albume By Myself (Stu nt 2007),
Malene Mortensen -jej znamenitý
projekt Date With A Dream (Stu nt
2006) produkoval izraelský kontrabasista Avishai Cohen. Niektoré
možno prirovnať nafúknutej myd-

Edition

3400,-sk
kompletné dielo: 170 CD
symfónie, koncerty, serenády, divertimenti, tance, komorná
hudba, sonáty, sakrálne dielo, koncertné árie, piesne, opery
špičkové svetové orchestre, zbory, dirigenti, speváci a sólisti

Bach

3 900,-Sk

kompletné dielo: 155 CD
orchestrálne dielo, koncerty, komorná hudba, sonáty,
organové dielo, kantáty, sakrálne dielo, vokálna hudba
špičkové svetové orchestre, zbory, dirigenti, speváci a sólisti

Shostakovich Edition
27CD
symfónie, komorné symfónie, jazzové a baletné suity, filmová
hudba, koncerty, komorná hudba, sláčikové kvartetá
špičkové orchestre, dirigenti a sólisti

Beethoven

3 500,· Sk

85 CD + 15 CD s historickými nahrávkami
orchestrálne dielo, koncerty, komorná hudba, sonáty,
sakrálne dielo, piesne, opery
špičkové svetové orchestre, zbory, dirigenti, speváci a sólisti

•

lovej bubline, ako napríklad krásku
Vi kto riu Tolstoyovú (žial'jedine táto
predstavitel'ka mladšej severskej
vokálnej generácie sa v poslednom
období predstavila aj na Bratislavských jazzových dňoch).
Prejav dánskej vokalistky Kayie
Briielovej presvedčivo osciluje na
pomedzí jazzu a odl'ahčenejších
populárnych muzikálových foriem.
Frázovanie vychádzajúce z jazzového prejavu a napätie budované skôr
podl'a vzoru kabaretných vokalistov
-v istom zmysle nezáväzné ,.koketo·
vanie" s divákom - predznamenávajú poslucháčsky zážitok. Naznačuje
to balada My Funny Valentine otvárajúca aktuálny album The Love List,
dedi kovaný speváčkinej starej mame
- jazzovej vokalistke Birgit Briielovej. Vďaka nevtieravému aranžmánu v podobe kontrabasových
akordických rozkladov vyniká citlivé
neteatrálne frázovanie vokalistky.
Album ponúka viacero Briielovej
autorských piesní, z ktorých väčšina
,.odsýpa" v popovejšom duchu.
Badať to na priezračných, miestami
sentimentálnych pesničkách vypÍňa
júcich druhú časť albumu (Fortune
of Love, Feminine Wiles). Najmä
počas nich poslucháč oceňuje vklad

RECENZIE
vynikajúceho tria dánskeho klaviristu jacoba Christoffersena. Prítomnosť neuveritel'ne l'ahko pulzujúceho
zoskupenia (s kontrabasistom jesperom Bodilsenom a bubeníkom Janasom Johansenom) patrí k hlavným
devízam albumu. Pokial'mal niekto
prednedávnom možnosť počuť
priezračnosť nahrávky Christoffersenovho tria pod názvom Facing The
Sun (Stu nt 2005), môže porovnávať
nakol'ko sa títo hudobníci dokázali
prispôsobiť atmosfére predsa len
prostoduchejšieho materiálu.
Vrcholom albumu je dvojica
piesní Toma Waitsa skomponovaných pre muzikálové spracovanie
Bíichnerovho Woyzecka v ko-

daň skom divadle Betty Nan sen
v roku 2000 (réžia Robert Wilson).
Úlohu Marie v tejto inscenácii
predstavovala práve Kaya Bru el.
S krehkou melódiou jej uspávanky
Lullaby kontrastuje ostrá zvukovosť
rezofonicke{gitary hosťujúceho
Ole Kibsgaarda. Naopak A Good
Man Is Hard To Find so šťavnatým
zvukom Christoffersenovho organu
zaznieva ako z odl'ahčenej kabaretnej produkcie. (Mimochodom
piesne z predstavenia nahral Waits
na svoj album Blood Money, Ep itaph 2002). Album The Love List je
príjemným počúvaním, aj keď určite
nepatrí k tomu najzaujímavejšiemu,
čo ponúkla severská vokálna scéna
v posledných rokoch.
Peter MOTYČKA

A- VMIIdi: Koncerty pre dvoje huslí
Giuliano Cannignola
Viktoria Mullova
Venice Baroque Orchestra
Andrea Marcon
Archiv Produktion 2008

Karl Heinrich Ehrenforth
Geschichte der musika·
lischen Bildung.
Schott Musik International,
Mainz 2005

RICHTER- THE MASTER:
11-dielna edicia dvojdiskov
Od Bacha po hudbu 20. storočia
Sviatoslav Richter - klavir
Decca 2007-2008
MUSIC FORUM
Palackiho 2, 811 02 Bratislava
tel.: 02/5443 0998

otrincie hodiny:
Pondelok·Piatolt: 10:00·13:00,
14:00·18:00, Sobota: 09:00·13:00

Hudobná pedagogika ako disciplína hudobnej vedy má svoje najväč
šie vedecké zázemie v nemeckej
jazykovej oblasti. Svoje popredné
postavenie si nemecká hudobná
pedagogika naďalej obhajuje
aj formou vedeckej publikácie,
ktorá vyšla roku 2005 v prestížnom hudobnom vydavatel'stve
Schott. Autor knihy, Karl Heinrich
Ehrenforth, patrí v súčasnosti k
najvýznamnejším hudobným peda·
gógom v Nemecku. Do roku 1993
pôsobil ako profesor na Vysokej
hudobnej škole v Detmolde, zastával celý rad významných štátnych
funkcií v rezorte hudobného
školstva a výchovy a je aktívny aj
v medzinárodnom kontexte. Celoživotné profesné zameranie historika
hudobnej výchovy a vzdelávania
ovplyvnilo jeho primárny záujem
o školské hudobné vyučovanie

(Schulmusik) vo väzbe na filozofiu,
estetiku, históriu, literárne vedy a
tiež teológiu. Veurópskom hudobno-pedagogickom kontexte zatial'
neexistuje podobná publikácia,
ktorá by komplexne mapovala
historický vývoj vrátane obdobia
spred 18. storočia.
Autor vychádza z moderného
poňatia hudobnej pedagogiky
20. storočia. Snaží sa nachádzať
a interpretovať východiská pre
potvrdenie súčasných progresívných názorov na funkciu a praktiky
hudobnej výchovy a vzdelávania.
Ide predovšetkým o uplatnenie
princípu komplexnosti všeobecného
vzdelania s rozhodujúcou funkciou
estetickej a hudobnej výchovy. Východiskom je rešpektovanie mnohotvárnosti funkcie hudby s akcentom
na ústrednú kultovno-náboženskú
funkciu a jej estetické funkcie. Popri
známych historických, estetických,
sociologických a pedagogických
výkladoch všeobecne prezentovaných údajov obsahuje publikácia
i rad nových podnetných faktov,
pohľadov a najmä interpretácií.
Dejiny hudobného vzdelávania
sú vyvrcholením Ehrenforthovej
publikačnej a vedeckej činnosti.
Svoj zámer vytvoriť dejiny hudobno-pedagogického myslenia
realizoval v rozsahu 555 strán v
desiatich kapitolách (napr. Mi-
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moeurópska kultúra pred n. 1.,
Európska antika 1100 pred n. 1.,
ARS a USUS- hudobné vzdelávanie a výchova v stredoveku,
Nástup novej epochy- od Martina
Luthera kj. S. Bachovi, 19. stor.hudobné vzdelávanie medzi ideou
a realitou, Hudobné vzdelávanie
a výchova v 20. stor.). Každú

z nich uvádza prehl'adná časová tabul'ka diferencovaná na jednotlivé
vývojové etapy s vyznačením dôležitých historických medzníkov.
Publikácia je významným
podnetom pre čiastkové výskumné
práce s rešpektovaním Ehrenforthovho filozoficko-teologického
prístupu. Snaha autora uchopiť
problematiku obsahovo v čo
najväčšom rozmere európskeho
priestoru určuje výber faktov,
osobností a koncepcií. Prirodzený
je aj istý germanocentrizmus, ten
je však historicky podložený a
zdôvodnený všade tam, kde vývoj
hudobno-pedagogického myslenia usmerňovali a ovplyvňovali
osobnosti z nemeckého teritória.
Popredné postavenie nemeckej
hudobnej pedagogiky v medzinárodnom kontexte sa nedá poprieť.
Ehrenforthove Dejiny hudobného
vzdelávania by si mali nájsť miesto
najmä v knižniciach hudobnovzdelávacích inštitúcií.
Irena MEDŇANSKÁ
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noty z celého sveta

1

Ponúkame:
• notové materiály všetkých žánrov z českých i zahraničných
vydavateľstiev

• niekol'ko tisíc titulov priamo v našej predajni
• monografie hudobných skladateľov, teoretické publikácie
•
•
•
•

notový papier
špecializované hudobné časopisy
staršie notové materiály v hudobnom antikvariáte
zasielanie objednaných titulov no dobierku {zásielkovú službu)

• internetový obchod z ponukou viac oko 300000 titulov
• kompletný servis pri objednávaní nôt pre organizácie oj
jednotlivcov

l www.hudobniny.com, www.barvic-novotny.cz l
•
•
•
•

Otvorené denne: Pondelok- Sobota 8- 19 hodin, Nedero l 0..19 hodin
Telefón: (+420) 542 215 040, fox: (+420) 542 213 611
e-mail: hudobniny@borvic-novotny.cz
knihkupectví Borvič o Novotný, Česká 13, 602 OO Brno

Tešíme so no vašu návštevu v predajni,
alebo no našich internetových stránkach.
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KAM / KEDY

kamjkedy
Bratislava
Open a Balet SND
nová budova
So 22.11. Suchoň: Svätopluk
Ne 23.11. ŠothfKocáb: Odysseus hosťovanie Baletu ŠD Košice
Pi 28.11. Burlas: Kóma
Pi 5.12. Gluck: Orfeus a Eurydika
-l. premiéra
So 6.12. GI uck: Orfeus a Eurydika
- 2. premiéra
Pi 12.12. Gluck: Orfeus a Eurydika
Pi 19.12. ČajkovskijJNault: Luskáčik
-premiéra
So 20.12. ČajkovskijjNault: Luskáčik
historická budova
Št20.11. Lehár: Veselá vdova
Pi 21.11. Čajkovskij: Eugen Onegin
So 22.11. Mozan/Soth: Svadba podla
Figara - hosťovanie Baletu ŠD Košice
Po 24.11. Donizetti: Dcéra pluku
Ut25.11. Donizetti: Lucrezia Borgia
St26.11. Dubovský: Tajomný klúč
Št27.11. Verdi: Nabucco
Pi 28.11. Lehár: Veselá vdova
So 29.11. RadačovskýfHolováč:
Bolero a viac ...
Ut2.12. Verdi: Don Carlos
Št4.12. Glazunov, čajkovskij, Chang,
Balanchine: Grand pas classique z baletu
Raymonda / Serenáda
Ut 9.12. Verdi: Don Carlos
So 13.12. Koncen k životnému jubileu
1:.. Rybárskej
Po 15.12. Frešo: Manín a slnko
Ut16.12. Operné soirée
Št 18.12. Vianočný koncen
G. Beňačkovej a jej hostí

Detský spevácky zbor Slovenského
rozhlasu, A. Kokoš
E. Šušková, mezzosoprán
P. Cinger, barytón
M. Trávniček, bas

R. Bienik, fujara, gajdy
Žilinský miešaný zbor, Š. Sedlický
Corelli, Bach, Zrunek
Banská Bystrica

Kubička

Štátna opm~
Pi 21.11.
MomfRtUm Musicum
CC O!lltrum Jiráskova
Od Suchoňa, Schneidera-Trnavského
po'flusíka a Bernsteina
Z. Orlická, klavír
A. Klebera, husle
E. Schonhauser, spev
Ut9.12.
Koncenná sieň Slovenskej filharmónie
Vel"ký zbor don ských kozákov
M. Vrábel -organ
lH M. Dudíka
Detský spevácky zbor Slovenského
rozhlasu, A. Kokoš
Tebe poem- Nabucco- Večerný zvon
- Nesiem vám noviny
Hudobné centrum
Nedeľné matiné v Mirbachovom

paláci, 10.30
Ne23.11.
l. Gabrišová·Encingerová, flauta
M. Vrábel, klavfr
Doppler, Vilec, Dutilleux, Debussy,
Reinecke
Koncen sa koná v spolupráci so
Spolkom koncenných umelcov
Ne30.11.
M. Zwie bel, husle
P. Zwiebel, viola
l. Bulla, klavír
Tost, Godár, Albrecht, Malovec,
Holoubek, Podprocký
Koncen sa koná v spolupráci so
Spolkom slovenských skladateľov

Ut25.11. Verdi: Trubadúr
So 29.11. Stein- Bock- Harnick:
Fidlikant na streche
Ut2.12. Strauss ml.: Netopier
Pi 12.12. Lehár: Giuditta - premiéra
So 13.12. Lehár: Giuditta
Ut 16.12. Bizet: Carmen
Št18.12. Stein- Bock- Harnick:
Fidlikant na streche
Košice

škôl a žiakom hudobných škôl, členom
symfonického, komorného orchestra,
dychového súboru, zboru, rockovej
skupiny, jauovej skupiny, speváckej
skupiny a pod.
Info: infos@Jftmu.com, www.ftmu.com
Festival Resonanzen. Hudba medzi
stredovekom a barokom
17.- 25.1.2009
Wiener Konzenhaus, Viedeň, Rakúsko
Info: www.konzenhaus.at
Hudobné bienále Záhreb 2009
Medzinárodný festival súčasnej hudby.
17.- 26. 4. 2009
Záhreb, Chorvátsko
Info: info@Jbiennale·zagreb.hragreb.
hr, biennale-zagreb@Jcantus.hr,
www.mbz.hr

Žilina
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Štátny komorný orchester Žilina
Št20.11.
ŠKO, P. Breiner
T. Dratva, klavír
l. Fábera, hoboj
Piaček, Breiner, Beethoven
Št 27.11.- Pi 28.11.
ŠKO, Ch. Pollack
Žilinský miešaný zbor, (antica
Collegium, š. Sedlický
Mascagni
Ne30.11.
Benefičný Koncen pre anjelov
Hudobné divadlo EDEN a hostia
Hudobná skupina NEW Project
Tanečnici z TK Element
Dievčenský spevácky zbor CANTUS
CANTILENA Turčianske Teplice
Mužská sekcia Žilinského miešaného
zboru
Št4.12.
ŠKO, V. Shmidt-Genenbach
A. Krichel, klavír
Haydn, Mozan, Beethoven
Ne7.12.
Pripravme si Vianoce s hudbou
členovia ŠKO
V. Kulíšek, pantomíma
J. Tarinová, scénar a moderovanie
Št11.12.
l. Gajan, klavfr
Mozan, Schuben, Chopin
St 17.12.- Št 18. 12.- Pi 19.12.
Vianočné konceny ŠKO, P. Breiner
F. Figura, husle
J. Figura, flauta
V. Sýkora, flauta
N. Higano, soprán
Z. Dunajčanová, alt
M. Mikuš, barytón

Medzinárodná klavfrna súťaž Ettore
Pozzoli 2009
15. - 22. 9. 2009
Teatro San Rocco, Seregno, provincia
Milána
Vekový limit: nar. po l. januári 1977
Vstupný poplatok: 80 EUR
Uzávierka: 31. 5. 2009
Info: info@Jconcorsopozzoli.it,
www.concorsopouoli.it

Štátne divadlo Košice

Po 24.11. Kálmán: čardášová
princezná
Ut25.11. Kálmán: Čardášová prin·
ce zná
Pi 28.11. Čajkovskij: Labutie jazero
So 29.11. Donizetti: Nápoj lásky
Ne 30.11. Thomas: Charleyho teta
Ut2.12. Kálmán: Čardášová princezná
St 3.12. Kálmán: čardášová princezná
Pi 5.12. Gounod: Faust a Margaréta
So 6.12. čajkovskij: Luskáčik
Ne 7.12. čajkovskij: Luskáčik
Po 8.12. Čajkovskij: Luskáčik
Po 8.12. Thomas: Charleyho teta
Ut9.12. Thomas: Charleyho teta
Ut9.12. Šoth/Mistrlková: Tristan
a lzolda
St10.12. Verdi: Maškarný bál
Po 15.12. Kocáb: Odysseus
St 17.12. Puccini: Madama Butterfly
Št18.12. Ateliér
Pi 19.12. Thomas: Charleyho teta
So 20.12. Mozan: čarovná flauta

MaerzMusik Berlín 2009
Festival aktuálnej hudby
20. - 29. 3. 2009
Berlín, Nemecko
Info: maerzmusik@Jberlinerfestspiete.de,
www.maerzmusik.de,
www.berlinerfestspiele.de
Musica Nova Helsinky 2009
7. - 14. 2. 2009
Helsinky, Fínsko
Info: musicanova@Jmusicanova.ft,
www.musicanova.ft
Festival novej hudby ECLAT
Stuttgart 2009
5. - 8. 2. 2009
Stuttgan, Nemecko
Info: www.eclat.org
Festival Nuova Consonanza 2008
23. 10.- 15. 12. 2008
Rím, Taliansko
Info: www.nuovaconsonanza.it

Slovenská filhannónia

Po 8.12.
Koncen pre študentov vysokých škôl
Slovenská filharmónia, P. Fera nec
sólisti: poslucháči Vysokej školy múzic·
kých umení
čajkovskij, Boito, Donizetti, Mozan,
Verdi
Št 11.12.- Pi 12.12.
Otváracie konceny 60. koncennej
sezóny
Slovenská filharmónia, P. Fera nec
Slovenský filharmonický zbor,
B. Juhaňäková
A. Kučerová, soprán
V. Chmelo, barytón
Brahms
Ne14.12.
Slovenský komorný orchester Bohdana
Wan:hala, E. Dane!
E. Čermanová, violončelo
Corelli, VIValdi, Hummel, Suk
Po 15.12.
Hudobná akadémia pre školy
Slovenský komorný on:hester Bohdana
Wan:hala, E. Dane!
D. Kurilák, moderátor
Poslucháči Vysokej školy múzických
umení predstavujú sláčikové nástroje
Ut16.12.
Vianočný koncen
Solamente naturali, M. Valent
Zrunek, Cserney
Pi 19.12.
Vianočný koncen
Slovenský komorný on:hester Bohdana
Wan:hala, E. Dane!
Komorný zbor Konzervatória
v Bratislave, D. Bill
Corelli, Ryba
So20.12.
Slovenský komorný orchester Bohdana
Wan:hala, E. Dane!

Medzinárodná hudobná súťaž
Jeunesses Bukurešť 2009
7.- 13. 5. 2009
Bukurešť, Rumunsko
Kategória: husle
Vekový limit: do 10, 14, 18, 30 rokov
Uzávierka: l. 3. 2009
Info: office@JjmEvents.ro,
www.jmEvents.ro

Štátna filhannónia Košice
St20.11.
Koncen v rámci Festivalu sakrálneho
umenia
ŠIK, Z. Muller
A. Čajová, K. Jalovcová, J. Brezina,
M. Gurbal
Collegium technicum, K. Petróczi
Mozan, Poulenc
St 27.11.
Od pesničky kjazzu s M. Čekovským
Šfk, A. Harvan
"Ritro Songs for Children" pre dospelých
St4.12.
ŠIK, T. Gál
Z. Štiasna·Paulechová, V. Lacková,
M. Lapšanský, P. Solárik,
P. Pažický
Mozan, Čajkovskij
Št 18.12. - Pi 19.12.
Vianočné konceny pre mládež
ŠIK, Z. Muller
Bach, Breiner
Št18.12.
Šfk, Z. Muller
Z. Muller, hoboj
M. Potokár, husle
Košický spevácky zbor učiteľov,
M. Potokár
Bach, Ryba

Zahraničné festivaly

Medzinárodný hudobný festival
univerzít Belfort 2009
30. 5. - l. 6. 2009
Belfon, Francúzsko
Určené študentom univerzít, vysokých

Drážďanské dni súčasnej hudby 2008
30. 9.- 12. 12. 2008
Festspielhaus Hellerau, Drážďany,
Nemecko
Hudba+ Film
Info: ticket@Jkunstforumhellerau.de,
info@Jticket2day.de,
www.kunstforumhellerau.de

Jesenný festival v Paríží
13. 9.- 21. 12. 2008
Pariž, Francúzsko
Festival hudby, tanca, performance,
divadla, poézie, výtvarného a filmového umenia
Info: info@Jfestival·automne.com,
www.festival·automne.com
Medzinárodný festival elektroakus·
tickej hudby Konzervatória sv. Cecflie
v Ríme
15.- 20. 12. 2008
Rím, Taliansko
Súčasťou festivalu sú konceny,
konferencie, špeciálne podujatia na
prezentáciu kľúčových diel elektro·
akustickej hudby
Info: www.conservatoriosantacecilia.it
Zahraničné súťaže

Medzinárodná súw mladých sólistov
VSA ARTS 2009
Dvaja vfťazi súťaže získajú 5000 USD
s možnosťou vystúpenia vo
Washington D. C. v roku 2009.
Kategória: sólisti, súbory (vážna
hudba, rock, pop, country, folk,
jazz, r&bjblues, hip hop/rap, latino,
world...)
Vekový limit: do 30 rokov
Uzávierka: l. 12. 2008
Info: info@Jvsans.org, www.vsans.org

Medzinárodná súw sláčikových
nástrojov Júlio Cardona 2009
3. - 9. 4. 2009
Covilhä, Ponugalsko
Kategória: husle, violončelo
Vekový limit: kategória A- do 30
rokov, kategória B- do 18 rokov
Poplatok: 50 EUR
Uzávierka: 31. l. 2009
Info: cjcardona@Jsapo.pt,
www.concursoan:os.no.sapo.pt
Medzinárodná harfová súťaž Izrael
2009
6.- 20. 10. 2009
Tel Aviv, Izrael
Vekový limit: do 35 rokov
k l. októbru 2006
Vstupný poplatok: 250 USD
Uzávierka: l . 4. 2009
Info: harzimco@Jnetvision.net.il,
www.harpcontest-israel.org.il
Medzinárodná klavírna súťaž
Ludwiga van Beethovena 2009
2.- 12. 12. 2009
Bonn, Nemecko
Vekový limit:
nar. medzi rokmi 1977-1989
Poplatok: 50 EUR
Uzávierka: 31. 5. 2009
Info:
info@Jbeethoven-competition-bonn.de,
www.beethoven·competition-bonn.de
Medzinárodná súw George Enescu
2009
30. 8. - 6. 9. 2009
Bukurešť, Rumunsko
Kategória: klavír, husle, skladba
Vekový limit: nar. po l. auguste 1976
Účastnícky poplatok: 100 EUR
Uzávierka: l. 7. 2009
Info: anexim@Jrdslink.ro,
www.festivalenescu.ro
Medzinárodná skladateľská súťaž
pre sláčikové kvarteto v rámci
Miinchengladbach festivalu
20. - 24. 05. 2009
Mônchengladbach, Nemecko
Kategória: skladba pre sláčikové
kvaneto, 3- 20 min.
Viťazné skladby budú uvedené v rám·
ci Festivalu Ensemblia 2009 súborom
Asasello Quanett
Uzávierka: 31. 12. 2008
Info: ensemblia@Jmgmg.de,
www.ensemblia.de
Medzinárodná klavfrna sút'až
Cleveland 2009
28. 07.- 9. 08. 2009
Cleveland, USA
Vekový limit: 18- 30 rokov
k 28. júlu 2009
Uzávierka: l. 12. 2008
Info: info@Jclevelandpiano.org

hudobny 2ivot
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Piatok 14. ll.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
ľ>limoriadny koncert BHS
Filharmónia La Scala
dirigent: Daniele Gatti
~ UniCredit Bank
S. Prokojie1•: Romeo a Júlia, suita č. l asuita č. 2
P. l. čajkovskij: Symfónia č. 5e mol op. 64
Piatok 21. ll.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Slámostné otvorenie
44. ročníka BHS
• r ~ ·• Slovenská filharmónia
~cos
Slovenský filharmonický zbor
dmgent: Peter Feranec
lbormajsterka: Blanka Juhaňäková
sólisti: Vil1or Tretiakov, husle
Michal Lehotský, tenor
}. Brahms: Koncert pre husle a orch. Ddur op. i7
E. Suchorí: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65
Sobota 22. ll.

Pondelok

24. ll.

19.30 Koncertná sieň Sl01·enskej filharmónie
Velký symfonický orchester
P. I. Cajkovského
dirigent: Vladimir Fedosejev
sólista: Alexander Kniazev, 1iolončelo
A. Glazunov: Koncertný valčík č.l Ddur op. 47
N. Miaskovskij:
Koncert pre violončelo a orch. cmol op. 66
P. l. Čajkol'skij: Symfónia č. 4 f mol op. 36
Utorok 25. ll.
17.00 Malá sála Slovenskej filharmónie
Rosamunde Quartett
V. Sill'eslrov, T. Mansurian, D. Šostakovič
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Sinfonia Varsovia
dirigent a sólista: Gábor Boldoczki, trúbka
IV. A. Mozart, A. Vi midi, K. Pertderecki,
}. B. G. Nemda, A. D1·oŕák, G. Plr. Telemamr

Streda 26. ll.

19.30 Koncertna sieň Slovenskej filharmónie
Bruckner Orchester Linz
dirigent: Dennis Russell Davies
sólista: Renaud Capw;on, husle
L. Bernstein: Candide, predohra
Ph. Glass: Koncert pre husle a orchester
}. Brahms: Symfónia č. 4e mol op. 98
rakúske kultúrne fórum~

Nedeľa 30.

Štvrtok 4.

19.30 Koncertná sieň Sl01•enske) filharmónie
Flámska kráľovská filharmónia
dirigent: Philippe Herreweghe
sólista: Martin Helrnchen, kla1·ír
R. Sclurrnamr: Konc. pre klavír aorch. a mol op. 54
L. van Beetlrol'en: Symf. č. 3Es dur "Eroica" op. 55
Piatok S.

ll.

16.00 Zrkadlová sieň Primaciálneho palaca
Ensemble Phoenix Mu nich
um. 1·edúci: Joel Frederiksen, bas
The Eljin Krtigirl - renesančné balady a tance
19.30 Koncertná sieň SJo,·enskej filharmónie
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
dirigent: Alain Lombard
zbormajsterka: Blanka Juhaňákova
sólisti: Adriana Kohútková, soprán
Eva Garajová, mezzosoprán
Tomáš Černý, tenor; Peter Mikuláš. bas

L van Beetlroven: Missa solemnis Ddur op. 123

12.

12.

17.00 Malá sála Slol'enskej filharmónie
Komorní•koncert
Pavel Gililov, klavír
Andrej Bielow, husle; Nicolas Altstaedt, 1~olončelo
Mate Bekavac, klarinet
D. ŠOstakovič Klavírne trio č. 2e mol op. 67
O. Messiaen: Knrteto oa koniec času
20.00 Mala sala Slovenskej filharmónie
Džezový večer
ECCE JAZZ
Pavol Bodnár plus lnterJAZZional Band
Sobota 6.

12.

19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
CoUegium 1704
pražský baroko1ŕ orchester a zbor
dirigent: Václav Luks
evanjelista: Eric Stoklossa
]. S. Baclr: Vianočné oratórium BWV 248

19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Orchestre de Cannes
Pondelok l. 12.
dirigent: Philippe Bender
ŠtaÍny komorný orchester Žilina
20.00 Koncertná sien Sl01·enskej filharmónie
Spevad.ľ zbor Ad un a corda
~~'!:
sólisti: James Galway. flauta
Medzinárodná tribúna mladj·ch interpretov
dtrigent: Peter Breiner
.....
Jean ne Galway. flauta
'ew Talent 2008- Cena Nadácie SPP - finále
Nedeľa 7. 12.
zbormajster: Marián Šipoš
F. Devienne: Sinfonia concertante pre dw flauty
Symfonický
orch. Slovenského rozhlasu
sólisti: Tomas Dratva, klavír
a orchester Gdur op. 76
16.00 Mala sála Slovenskej filharmónie
Andrej Šeban, elekt. gitara, fujara
dirigent: Petr Vronský
}. lbert: Koncert pre flautu aorchester (1934)
Hommage Eugen Suchoň
M. Piaček: dielo na objednávku Fest.1)-boru BHS.
koncert troch finalistov súťaže (v l. časti)
M. Ral'el: Moja matka hus; Couperinov náhrobok
Slovensl-ý komorný orchester B. Warchala
premtera
E. Sucho tí: Malá suita s passacagtiou ESD 48a
Pavana pre mŕtvu infanlku
L. Kožtluh: Koncert pre klavír a orch. č. 4 Adur
um. vedúci a dirigent: Ewald Dane(
,..;
"~~ f
lrnuh liltlltlll
P IV:4
svetova premiéra
E. Suchoň: Symfonietta in D(1927)
Štvrtok 27. ll.
~
1111
~r
•
Sc>.e:likY.wm
A. Šeban: Opus l. pre elek1. gitaru, fujaru a orch.
svetová premiéra
M. Spusta: Tri žalmy kajúcne pre zbor a orchester 17.00 Malá sála Slovenskej filharmónie
Utorok 2. 12.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Nemecká pieseň na Slovensku
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
17.00 Moyzesova sieň
Bieloruská filharmónia
Petra Ch iba, soprán; Petra Noskaiová, alt;
Záverečný koncert 44. ročníka BHS
Projekt
Ján Levoslav BeUa
dirigent: Alexander Anissimov
Ivan Buffa, klavír; Diana Cibuľová, klavír
Slovenská
filharmónia
Solamente natural i
dirigent: Ion Marin
sólisti: Denis Šapovalov, violončelo
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
umelecký 1·edúci: Miloš Valent
sólista: Lars Vogt, kla1~r
Julia Stefanovič, husle
mt Symfonický orchester Savaria
Komorný zbor Konzervatória Bratisla111
}. G/ebo1•: Symfonické skice
·=~ ;: dirigent: Alpaslan Ertiingealp
dirigenti: Andrew Parrott, Dušan Bill }. BraJmrs: Konc. pre klavír aorcb. č. l dmol op. 15
sólistka: Emily Van Evera, soprán
l. Sh'OI'iaskij: Vták ohnil-ák (origmalna l'ernazr. t9l0)
D. Šostakovič: Koncert pre violončelo a orch. č. l
sólisti: Miroslav Kultyšev, klavír
Es dur op. l07
Kristof Barati, husle
19.30 Koncertná sieň Slo1•enskej filharmónie
A. Borodin: Srmfónia č. 2h mol
P./. čajkovskij: Koncert pre husle aorch. Ddur op. 35
Ensemble Orchestral de Paris
~
BHS v Stm·enskom národnom divadle
P.I.Čajko1•skij: Koncert pre klavír a orch. č. l
dirigent: Dmitry Sitkovets"-ľ
b mol op. 23
Nedeľa 23. ll.
sólista: Henri Demarquette, violončelo ,,.,.n
~ nová budova
o 19.00
C. Saint-Saiins:
::::
16.00 Moyzesova sieň
Piatok 28. ll.
22. 11. E. Suchoň - Svätopluk
Koncert pre violončelo a orch. č. l a mol op. 33
Americký večer
23.11 . Host'ovanie Baletu ŠD Košice
17.00 a 20.00 Malá sála Slovenskej filharmónie G. Fauré: Elégia pre violončelo a orch. op. 24
Zwiebelovo kvarteto
O. Šoth, M. Kocáb - Odysseus
Medzinárodná tribúna mladých interpretov
G. Bizet: Symfónia Cdur
spoluúčinlmje: Martin Moso~ak. klarinet
28. 11. M. Burlas - Kóma - v Štúdiu
New Talent 2008 - Cena Nadácie SPP
O. Golijov, S. Reich, G. Crumb
Streda 3. 12.
~" Komorné koncerty l semifinále súťaže
historická budova
Q..J.i.QQ
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie ~
J\aáacu%~ • Sc>.e:likY.wm 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Twin City Orchestra
- ' inulr [hlinA ~r
22.11.
Host'o111nie
Baletu
ŠD
Košice
Cappella Istropolitana
W. A. Mozart, O. Šoth
dirigent: Zdenek Mácal
19.30 Koncertná sien Slovenskej filharmónie
Spevác"-ľ zbor Lúčnica
Svadby podľa Figara (Mozarta)
sólista: Anton Sorokow, husle
Klavírny recitál Da ng Thai Son
dirigent: Kirk Trevor
29.11. M. Radačovský,l. Holováč
Clt't ui;Vwnnd
S'r\tftto.~.. ~ F. i\fompou, A1. Ravel, F. Chopin
zbormajsterka: Elena Matušová
Bolero a viac... balet
t:!! lltAn5LAVA . . ,.,..,.....,
~
sólisti: Radek Baborák, lesný roh
5.12.
Ch.
W. GI uck - Orfeus a Eurydika
Sobota 29. ll.
Katarína Štúrová, soprán; Terézia Kruíliakov-á, alt
L van Beethoven: Egmont, predohra op.84
l. premiéra
Tomáš Juhás, tenor; Gustáv Beláček, bas
}. N. Hummel: Koncert pre husle aorcbester Gdur
16.00 Malá sála Slovenskej filharmónie
6.12. Ch. W. Gluck - Orfeus a Eurydika
IV. A. Mozart: Symfónia č. 41 Cdur
Večer piesní
Franz Schubert a gitara R. Glier: Koncert pre lesný roh aorch. Bdur op. 91
2. premiéra
Emily Van Evera, soprán Martin Krajčo, gitara D. Cimarosa: Rekviem gmol
"Jupiter-Sinfonie" KV 551
16.00

~lovzesova sieň

a

A

