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Rozhovor: Miro Bázlik / Skladba 

mesiaca: Piesne a tance smrti M. P. 

Musorgského / Hudobné divadlo: 

muzikál František z Assisi / o po úva 

Ivan Kadle ík / Jazz: Letný jazz

Joseph Haydn: 
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PIATOK  24. JÚLA2009

17.00 STARÝ ZÁMOK, 

RYTIERSKA SÁLA,

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
SLOVENSKÝCH MALIAROV, 
Adriena Bartošová – spev,

Eugen Prochác – violončelo

20.00 KOSTOL SV. KATARÍNY,

JAZZ AND CLASSIQUE, 
Roland Batik – klavír (AT)

  
SOBOTA 25. JÚLA 2009

11.00 BAROKOVÝ KAŠTIEĽ 

VO SV. ANTONE, KAPLNKA,

Ewa Jaslar – harfa (PL)

20.00 STARÝ ZÁMOK, 

LAPIDÁRIUM,

CAPPELLA ISTROPOLITANA,
Václav Hudeček – husle (CZ),

Juraj Čižmarovič – husle,

Eugen Prochác – violončelo,

Juraj Alexander – violončelo

NEDEĽA 26. JÚLA 2009  
11.00 SKLENÉ TEPLICE, ALTÁNOK,

OPERETNÉ MELÓDIE A VALČÍKY,
Salónny orchester Štefana Reitera

20.00 SV. ANTON, JAZIERKO, 

G. F. HÄNDEL  „VODNÁ HUDBA“,
Slovenský komorný orchester 

B. Warchala

ORGANIZÁTORI: Pekná hudba, www.fph.sk, Mesto Banská Štiavnica 

a Centrum mestskej kultúry Rubigall, Banské múzeum, Múzeum vo Sv. Antone

PREDPREDAJ VSTUPENIEK: Centrum mestskej kultúry Rubigall, www.ticketportal.sk

VSTUPENKY: Dospelí: 7,- €,  Deti, Študenti, Dôchodcovia: 4,- €, 

PERMANENTKY: Dospelí: 20,- €, Deti, študenti a dôchodcovia: 10,- €

Zmena programu vyhradená.

WWW.FPH.SK

OF NICE MUSIC
BANSKÁ ŠTIAVNICA

24.– 26. JÚL. 2009
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Vážení čitatelia,

po uzatvorení Reduty je v sloven-
skom hudobnom živote udalosťou 
uplynulého mesiaca odchod Petra 
Feranca zo Slovenskej filharmónie. 
Náš prvý orchester sa tak v krátkom
čase ocitol nielen bez strechy nad 
hlavou, ale aj bez šéfdirigenta. 
Za zamyslenie stoja dôvody, ktoré 
filharmónia uviedla vo svojom ofi-
ciálnom stanovisku: Peter Feranec 
sa vždy profiloval najmä ako operný
dirigent a riaditeľ, prof. Marián 
Lapšanský, tentokrát prihliadol na 
stanovisko orchestra. Okrem toho
že Feranec bol vždy predovšetkým
človekom opery, paradoxnosť argu-
mentácie dotvára skutočnosť, že keď 
ho riaditeľ SF pred dvomi rokmi prijí-íí
mal, rovnaké stanovisko orchestra
ho nezaujímalo. Bývalý šéfdirigent 
odchádza do Michailského divadla
v Sankt. Peterburgu, veľkou neznámou zatiaľ ostáva jeho
nástupca.

Nositeľom dobrých správ sa tentokrát stala Opera SND,
ktorá koncom mája uviedla premiéru Haydnovej opery Ĺ isolay
disabitata pod taktovkou renomovaného špecialistu na starú
hudbu Andrewa Parrotta. Dielo naštudovala Musica aeter-
na. Účinkovanie súboru, hrajúceho na dobových nástrojoch
a v zmysle tzv. historicky poučenej interpretácie by mohlo byť 
signálom, že aj u nás konečne začína byť zrejmé, aký je rozdiel 
medzi Verdim a Monteverdim. Recenziu predstavenia a esej 
o Haydnových operách od redaktora ORF Johannesa Leopol-
da Mayera si môžete prečítať v aktuálnom čísle. Rozhovory 
s A. Parrottom, režisérkou Andreou Hlinkovou a dirigentom
Mariánom Lejavom zaraďujeme do nasledujúceho dvojčísla.

Hudobné centrum udeľovalo po druhýkrát Cenu Ľudovíta 
Rajtera. Po predchádzajúcom víťazovi – čoraz úspešnejšie 
sa v zahraničí presadzujúcom dirigentovi Jurajovi Valčuhovi 
– získal ocenenie huslista Milan Paľa. Bol som svedkom, ako 
tento hudobník zdvihol minulý rok zo sedadiel auditórium
v Slovenskom rozhlase interpretáciou Suchoňovej Fantázie j
a burlesky pre husle a orchester i keď na festivale Konver-
gencie s bravúrou predviedol jeho Sonátu As dur pre husle 

a klavír. Suchoňovu komornú tvorbu nahral aj srr klaviristom 
Ladislavom Fančovičom pre vydavateľstvo Pavlík Records.
Medzinárodne etablovaný dirigent a charizmatický interpret 
s vyprofilovaným vzťahom k domácej tvorbe. Umelecké sme-
rovanie týchto dvoch osobností perspektívne vymedzilo zmysel 
ocenenia – nie náhodou pomenovaného po veľkom slovenskom
dirigentovi – aj do budúcna. 

Príjemné čítanie praje
Andrej Šuba

Editorial

Peter Kajan
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Slovenská  lharmónia 
... sa s budovou Reduty rozlú ila zádušnou omšou

Je iróniou osudu, že práve 
uprostred druhej polovice jubilej-
nej 60. koncertnej sezóny musela 
Slovenská filharmónia náhle pre-
ruši  prevádzku vo svojom domov-
skom sídle. Motto Oslavujte s nami 
dosýta sa tak ne akane dostalo do 
nových kontextov. Reprezenta né  
priestory bratislavskej Reduty sa 
estetickými i akustickými kvalita-
mi stali neodmyslite nou sú as ou 
umeleckých aktivít Slovenskej fil-
harmónie. Rekonštrukcia budovy, 
ktorá mala pôvodne prebieha  bez 
prerušenia prevádzky, sa podobala 
príbehu bez konca.  Ke  sa po roz-
li ných prie ahoch malo kone ne 
za a   s rekonštrukciou, filharmó-
nia skrátila sezónu o nieko ko me-
siacov a... dva roky sa opä  ni  ne-
dialo. Drastický zákrok – uzavretie 
budovy prakticky zo d a na de  
– bol preto prekvapujúci. Netreba 
sná  ani pripomína , že kombiná-
cia rastúcich nákladov na opravu 

a prebiehajúca hospodárska kríza 
nie sú dobrou kombináciou.  
Zvláštne riadenie osudu spôso-
bilo, že posledným koncertom 
(9. 4.), ktorým sa Slovenská fil-
harmónia s Redutou rozlú ila, 
bolo Mozartovo Rekviem KV 626. 
Joseph Haydn o tomto diele pove-
dal, že keby Mozart okrem slá iko-
vých kvartet a Rekviem nenapísal 
ni  iné, sta ilo by to na jeho nesmr-
te nos . Dnes je už dostato ne zná-
me, že slávna kompozícia je v sku-
to nosti fragmentom (nedokon e-
né asti sa zachovali v štvorhlasnej 
vokálnej sadzbe s organovým ba-
som), z ktorého chýba takmer tre-
tina. Franz Xaver Süssmayr, ktorý 
skladbu kompozi ne i inštrumen-
ta ne dokon il, zanechal v rukopi-
se viacero nezrovnalostí. Tie pod-
nietili viacerých autorov k verziám, 
ktoré sa však neujali.  Výnimkou je 
edícia Rekviem od Franza Beyera 
z roku 1972 pre vydavate stvo 

Eulenburg. Beyer sa nedotkol 
substancie skladby, len zrevido-
val inštrumentáciu pod a vzoru 
Mozartových partitúr z daného 
obdobia a zbavil ju balastu a neštý-
lových zásahov. Beyerova edícia sa 
presadila u mnohých kompetent-
ných znalcov, kritikov a dirigentov 
od Bernsteina po Harnoncourta. 
V Bratislave sa však držíme staré-
ho Breitkopfovho vydania. 
Úvod ve era, ktorý dirigoval Peter 
Feranec, patril Mendelssohnovmu 
Koncertu pre husle a orchester e 
mol op. 64. Vo vz ahu k nasledu-
júcej Mozartovej skladbe  pôsobil 
z dramaturgického h adiska ako 
„päs  na oko“.  Mladý nemecký 
sólista Linus Roth predniesol svoj 
part brilantne a s eleganciou, sú-

asne však tiež s ve kým vibratom 
i „glissandovou“ výmenou polôh, 

o vytváralo kontrast k štýlovejšie-
mu prejavu Slovenskej filharmó-
nie. Mozartovo Rekviem sa u nás 

uvádza pomerne asto. Ferancovo 
naštudovanie možno ozna i  za 
štandardné. Vyzdvihnú  si za-
slúži  Slovenský filharmonický 
zbor, ktorý opä  preukázal svoje 
výnimo né kvality. Prejavili sa už 
v Kyrie, ktoré zaznelo s potrebnou 
dramatickos ou aj pri zachovaní 
zrete nej artikulácie v zna nom 
tempe. Pôsobivé bolo i stvárnenie 
kontrastu strachu zo zatratenia 
a prosby o milos  v Confutatis. 
Kvarteto sólistov (Andrea ajová, 
Terézia Kružliaková-Babjaková, 
Tomáš Juhás, Gustáv Belá ek) sa 
zhostilo partov so snahou o štýlovú 

istotu, len soprán bol výrazovo 
orientovaný skôr na taliansky oper-
ný spev. Ako celok bolo predvede-
nie bohužia  pozna ené ur itou ru-
tinou, ktorá prevládla nad snahou 
o výrazovú h bku.

Pavol POLÁK

Nové trio chce oživova  zabudnutú hudbu
Na slovenskej hudobnej scéne 

sa objavilo nové zoskupenie. Trio 
v zložení Ivan Danko (hoboj), 
Róbert Lakatos (viola) a Ladislav 
Fan ovi  (klavír) je prvým telesom 
svojho druhu na Slovensku, a to 
nielen v aka nástrojovému obsa-
deniu. Netradi ná je najmä jeho 
repertoárová orientácia. Tá sa sú-
stre uje prednostne na hudbu skla-

date ov postihnutých nacistickou 
perzekúciou, iže predovšetkým 
skladate ov židovského pôvodu, 
ktorí sa bu  stali obe ami zlo inec-
kého režimu, alebo v lepšom prí-
pade pred ním utiekli (naj astejšie 
do USA) a ich hudba sa vytratila zo 
všeobecného povedomia. Jedným 
z nich bol aj Hugo Kauder, ktorého 
meno nesie novozaložené trio. Prvé 
vystúpenie Hugo Kauder Tria sa 
konalo v utorok 12. 5. v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca v Brati-
slave.

Je zrejmé, že pre zoskupenie s ta-
kýmto špecifickým zložením exis-
tuje len málo pôvodnej tvorby a že 
jeho repertoár budú do zna nej 
miery tvori  skladby pre kombiná-
cie hoboj – klavír, resp. viola – kla-
vír i klavír sólo. Druhou možnos-
ou je objednávanie diel „šitých na 

mieru“ u sú asných skladate ov. 
To sa už vlastne deje a myslím, že 

zvuková konštelácia spomenutých 
troch nástrojov je pre sú asného 
skladate a zaujímavou výzvou.
Na svojom prvom koncerte trio 
vystúpilo výhradne s kompozícia-
mi vytvorenými pre kompletné ob-
sadenie. Rámec programu tvorili 
diela zabudnutých – Schilflieder pre 
hoboj, violu a klavír op. 28 z roku 
1872 od Augusta Klughardta a Trio 
pre hoboj, violu a klavír (1916) 
Huga Kaudera. Medzi nimi zazne-
la premiéra skladby Surmounting 
od Jevgenija Iršaia. Oživovanie 

zabudnutej hudby ako základný 
motív udávajúci zmysel existencie 
tria môže by  nosnou ideou, ale aj 
problémom. Závisí to od toho, i 
takéto oživenie znamená prínos 
po kvalitatívnej stránke, i jeho vý-
sledkom bude umelecká alebo len 

isto historická hodnota, v prípade 
prenasledovaných autorov možno 
s charakterom pietneho aktu. Mu-
sím prizna , že na tomto koncerte 
platilo skôr to druhé. Schilflieder 
s podtitulom Pä  fantazijných kusov 
pod a básní Nikolausa Lenaua ne-
meckého skladate a Augusta Klu-
ghardta (1847–1902), príslušníka 
generácie ajkovského, Griega i 
Dvo áka, boli „peknou“ salónnou 
hudbou bez výraznejšej individua-
lity. Brahms? Liszt? Reger? ažko 
poveda ; pekné, dobové, bezvý-
znamné... Originálnejší bol záve-
re ný Hugo Kauder, no s tvrdením 
Ivana Danka o jeho „prekvapujúcej 
originalite“ by som – aspo  pokia  
ide o uvedené Trio – asi celkom ne-
súhlasil. Výraznejším momentom, 
ktorý mi z prúdu eklektickej hudby 
tohto vo Viedni pôsobiaceho rodá-
ka z Tova ova (žil v rokoch 1888–
1972) utkvel v pamäti, bola as  
s nepravidelnými rytmami, blízka 
dvo ákovským štylizáciám udové-
ho furianta. Kto inklinuje k hudbe 
tohto typu, mohol by  spokojný; 
profesionálna zdatnos  a skúsenos-
ti všetkých troch lenov tria boli zá-
rukou spo ahlivého a hodnotného 

interpreta ného výkonu a verím, že 
s alšími koncertmi sa táto kvalita 
bude ešte zvyšova . Najzaujímavej-
ším íslom programu bola pre m a 
jednozna ne skladba Jevgenija Ir-
šaia Surmounting, napísaná na ob-
jednávku tria. Iršaiov dramatizmus 
šostakovi ovského razenia, vsade-
ný do kontextu neskorej romantiky 
ostatných dvoch diel, akoby tvoril 
mostík medzi hudobnou realitou 
19. storo ia a tou sú asnou, siaha-
júcou po netradi ných technikách 
hry a sónických možnostiach zú-

astnených nástrojov. Táto skladba, 
aj v aka tradi nej oblúkovitej for-
movej výstavbe, logicky tvorila dra-
maturgický vrchol celého koncertu. 
Možno aj to spôsobilo, že závere né 
Kauderovo Trio mi pripadalo tro-
chu zd havé.
Zatia  je ažké odhadnú , akým 
smerom sa bude ubera  dramatur-
gia alších koncertov. Dúfam však, 
že medzi prenasledovanými a za-
budnutými sú aj skladatelia s inou 
ako len neskororomantickou este-
tickou orientáciou. Hugo Kauder 
Trio stojí na za iatku svojej cesty 
a entuziazmus jeho lenom (zvláš  
umeleckému vedúcemu Ivanovi 
Dankovi) rozhodne nechýba. Uvi-
díme teda, i budúcnos  prinesie 
skôr uš achtilé salónne muzicíro-
vanie alebo aj osi hlbšie. Dúfam 
v druhú možnos ...

Robert KOLÁ

SPRAVODAJSTVO, KONCERTY

2 6    2009

Hugo Kauder Trio foto: archív HKT
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Prvé marcové matiné v Mirbacho-
vom paláci (1. 3.) patrilo violon elis-
tovi Jozefovi Podhoranskému a jeho 
po etným žiakom (Angelika Bére-
sová, Lujza urišová, Irena Moci-
ráková, Jozefína Severová, Marieta 
Rybáriková, Yuremitso Uehara, 
Branislav Bielik, Yuki Inada). Mladí 
interpreti sa so svojím u ite om pred-
stavili ako sólisti i komorní hrá i. Sku-
pinu deviatich hudobníkov charakte-
rizovali vyrovnaná súhra, vzájomná 
komunikácia, istá intonácia, presný 
rytmus i nástupy a kvalita tónu. Tá sa 

asom akiste u mladých violon elistov 
stane menej závislou na svojom peda-
gógovi. 
Z programu najviac vynikli Pachel-
belov Kánon v aranžmáne A. Pejt-
sika, Bourreé I a II zo Suity C dur 

BWV 1009 pre sólové violon elo J. S. 
Bacha a Haydnove Dueto G dur pre 
dve violon elá. 
S komorným zoskupením flauty (Sil-
via Stašková), harfy (Adriana An-
talová) a violon ela (Katarína Kle-
inová) sa posluchá  na koncertoch 
nestretne každý de . Neobvyklos  
zoskupenia, ktoré sa predstavilo 8. 3., 
dop ala atraktívnos  dramaturgie, 

o potvrdilo už úvodné Trio Jeana-Mi-
chela Damaseho (1928), skladate a 
známeho aj ako dirigenta a klaviristu. 
Dielo patrí k jeho najlepším komor-
ným kompozíciám, o potvrdilo aj 
zodpovedné a kvalitné naštudovanie. 
Jemným humorom a kompozi ným 
dôvtipom upútali Tri tance pre harfu 
Ilju Hurníka, aj ke  duchaplnos  bola 
v tomto prípade viac itate ná v no-
tovom zápise než v interpretácii. Sú-

as ou vydareného koncertu bola aj 
preméra Troch akvarelov pre sólovú 

harfu Miloslava Linhu. 

Nede né matiné v Mirbachovom paláci
alšie matiné patrilo Klavírnemu duu 

Ludmila Kojanová — Pavel Novotný 
(15. 3.). Dvojica hudobníkov má za 
sebou už vyše 40-ro nú úspešnú ume-
leckú kariéru, o v tomto prípade nie 
je len formálnym konštatovaním. Duo 
pôsobí ako jeden interpret, vrátane 
spôsobu úderu. Len príležitostne mož-
no zaznamena  odlišnosti umeleckého 
naturelu, výraznejšieho u Kojanovej. 
Jej partner však okamžite reaguje na 
každý tón. Sonáta F dur Leopolda 
Koželuha vyznela napriek istej kom-
pozi nej schematickosti hudobne ve -
mi sympaticky. Ve mi bezprostredne 
a s ve korysým tónom zapôsobili aj 

. 2 a . 6 zo Souvenier de la Russie 
op. 151 J. Brahmsa, ako aj Tarantella 

D dur A. P. Borodina a Fúga na udovú 

piese  „O du lieber Augustin“ F. Buso-

niho, ktoré sa vyzna ovali dokonalou 
súhrou. V Eine kleine Waltzmusik 
Norberta Bodnára, pôvabnej a vtipnej 
skladbe, sa Kojanovci úspešne vyhli 
triviálnosti, ku ktorej by toto v sku-
to nosti pomerne rafinované dielko 
zvádzalo. 
Predposledný marcový víkend (22. 3.) 
vystúpil Ivan Gajan, skúsený a sebais-
tý klavirista. Jeho recitál bol venovaný 
výhradne tvorbe F. Chopina (Polonéza 

cis mol op. 26 . 1, Nokturno Fis dur 

op. 15 . 2, Fantázia-Impromptu cis 

mol op. 66, Scherzo b mol . 2 op. 31, 
Sonáta h mol . 3 op. 58). Gajanova 
interpretácia pôsobí racionálnym 
a premysleným dojmom. Prílišná raci-
onalita v Chopinovi nemusí vždy vzbu-
dzova  sympatie posluchá ov, ktorí 
majú najmä v prípade tohto skladate a 
zafixované ur ité interpreta né stere-
otypy. Gajan sa však v hudbe necháva 
neomylne vies  faktúrou a hudobnou 
formou. A aj ke  je jeho tón miestami 

tvrdý, celok pôsobí sympaticky vec-
ne a nanajvýš muzikálne. Moderné a 
triezve uchopenie Chopina. 
Zaujímavým stretnutím bolo aj vy-
stúpenie dvojice Peter Šaray (husle) 
a Jana Nagy-Juhász (klavír) 19. 4. 
Interpreti si evidentne navzájom vy-
hovujú, zvláš  v prípade Nagyovej-Ju-
hászovej možno namiesto sprievodu 
použi  slovo klavírna spolupráca. 
Z koncertu bolo zrejmé, že ide o 
ideálnu partnerku na komornú hudbu. 
Hra huslistu zapôsobila istotou, plným 
tónom a presved ivým rytmickým cíte-
ním. Šaray je temperamentný, umelec-
ky dobre pripravený huslista, ktorému 
azda ob as chýba vä šia disciplína, o 
sa prejavilo v skladbách Eugèna Ysaÿa 
(Sonáta . 3 d mol op. 27/3 pre sólové 
husle a Poème élégiaque op. 12 pre 

husle a klavír), kde sa výrazne preja-
vil jeho sklon k virtuozite. V koncepcii 
interpretovaných diel však bola vždy 
zrete ná Šarayova hudobná inteligen-
cia. Tá sa naplno ukázala v Debussyho 
Sonáte g mol op. 104 a v Brahmsovej 
Sonáte d mol op. 108 . 3, ktoré zazneli 
štýlovo a bez zbyto ného pátosu. 
Na matiné 26. 4. sa predstavili mez-
zosopranistka Zuzana Dunaj anová 
a basbarytonista Richard Šveda spo-
lu s klaviristom Brankom Ladi om. 
Vo ve mi peknej interpretácii Dunaj-

anovej zaznel cyklus Severné noci 

op. 4 J. K i ku a dve piesne z cyklu 
Nové slovenské piesne B. Martin . 
Dramatizmus a potrebnú dávku teat-
rálnosti preukázal Šveda pri interpre-
tácii Štyroch piesní P. I. ajkovského, 
schopnos  kultivovanej štylizácie 
v pies ach M. Schneidra-Trnavského, 
kde opä  potvrdil dojem inteligentné-
ho sólistu s peknou farbou hlasu. 

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Peter Feranec od augusta kon í 
na poste šéfdirigenta Slovenskej 
 lharmónie, kde pred dvomi 

rokmi nahradil eského dirigenta 
Vladimíra Válka. V tla ovej správe 
Slovenskej  lharmónie sa uvádza, 
že Feranec získal miesto s ve kou 
podporou generálneho riadite a 
Slovenskej  lharmónie prof. 
Mariana Lapšanského a proti vôli 
vä šej asti orchestra. Jeho leno-
via aj teraz vyjadrili hlasovaním 
nesúhlas s jeho pokra ovaním vo 
funkcii. Po as svojho pôsobenia 
nenavrhol inštitúcii Peter Feranec 
žiadne organiza né zmeny ani nové 
dramaturgické vízie, píše sa alej v 
správe. Odchádzajúci šéfdirigent, 
ktorému bol ponúknutý post stále-
ho hos ujúceho dirigenta, sa s ažuje 
na nedostatok komunikácie. Od 
1. 6. nastupuje P. Feranec na miesto 
šéfdirigenta a umeleckého riadite a 
Michailského divadla v Sankt Peter-
burgu. asté zahrani né hos ovania 
a renomé operného dirigenta boli 
pod a tla ovej správy alšími dô-
vodmi na ukon enie spolupráce. 

(sf, hž)

Slovenská  lharmónia a Slovenský 
 lharmonický zbor (zbormajsterka 

Blanka Juha áková) vystúpili 24. 
a 30. 5. v rámci 20. ro níka  festi-
valu Richard Wagner Festival Wels 

2009 v rakúskom meste Welse 
pod taktovkou rakúskeho diri-
genta Ralfa Weikerta v produkcii  
Wagnerovej  opery Lohengrin. 
V hlavnej úlohe Wagnerovho 
diela sa predstavil britský tenorista 
Christopher Ventris, part Elsy von 

Brabant naštudovala Petra Maria 
Schnitzer.

(sf)

lenovia Slovenského  lharmonic-
kého zboru s hlavnou zbormajster-
kou B. Juha ákovou odcestovali 
21. 6. na Kanárske ostrovy, kde 
po mesa nom skúšobnom období  
uvedú s orchestrom Filharmonica 
de Gran Canaria,  sólistami (Evelyn 
Herlizius, Stephen Gould, Ricar-
da Merbeth, Reinhard Hagen, 
Jan Buchwald, Gustavo Peña) a 
španielskym dirigentom Pedrom 
Hallfterom premiéru Wagnerovej 
opery Tannhäuser. Režisérkou 
predstavenia je pravnu ka Richar-
da Wagnera,  Katharina Wagner, 
ktorá od minulého roku vedie 
festival v Bayreuthe. Predstavenia 
sa uskuto nia v divadle Teatro 
Pérez Gáldos 11., 14. a 17. 7.

(sf)

P. Feranec foto: archív
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Gitara si v mirbachovskom cykle ko-
morných koncertov vždy našla svoje miesto. 
V máji zaznela hne  dvakrát. Na koncerte 
10. 5. vystúpil Pavel Steidl, jeden z naj-
uznávanejších svetových gitaristov dneška, 
o ktorom sa vyjadrujú v superlatívoch nie-
len kritici, ale aj gitarové legendy ako Leo 
Brouwer i John Williams.  Pre 
bratislavské publikum si zvolil 
diela romantických autorov J. 
K. Mertza, N. Paganiniho, N. 
Costeho a F. Sora. (Jeho tri CD 
s tvorbou prvých troch meno-
vaných skladate ov mali ve mi 
priaznivé ohlasy v renomova-
ných asopisoch.) Hral na kópii 
romantickej gitary pod a J. A. 
Staufera od Bernda Kresseho. 
Koncert uviedol tromi skladba-
mi z Mertzovej zbierky Barden-

klänge op. 13, nasledoval výber 
z Paganiniho Sonát a Ghiribizzi. 
Po vypo utí Steidla možno 
lepšie pochopi  dobové výroky 
sú asníkov hodnotiacich Paga-
niniho hru slovami „rozprával, 

plakal, spieval“ alebo svedectvo 
Paganiniho „vibrácie mojich 

strún všetkých rozplakali“. 
Steidl, obdarený prirodzeným 
„šoumenstvom“ ako Paganini, 
dokázal hne  v úvode nadviaza  
kontakt s publikom a sálou viac-
krát zaznel spontánny smiech. 
V Andantine zo Sonáty MS 84 

. 33 ukázal emócie hlbokého 
smútku a nostalgie. Paganiniho 
okorenil brilantnými legátovými 
behmi v rozsahu celého nástro-
ja, sledmi  ažoletových akordov 
a inými virtuóznymi vsuvkami à 
la Liszt (v súlade s dobovou pra-
xou, pretože gitaristi radi pred-
vádzali svoju virtuozitu, hoci 
neraz boli nútení vydavate mi 
zjednodušova  notový part kvôli 
predajnosti) alebo hral melódiu 
pizzicato, prípadne ju zámerne 
deformoval nadmieru ostrou 
farbou, i opakované úseky 
sviežo a efektne obmie al nepa-
trnými artikula nými nuansami. 
Po as celého koncertu gitara 
pod jeho rukami doslova spie-
vala (a neraz s ou i interpret). 
Melódie, stredné hlasy i basové 
linky boli zrozumite né a skve-
lo sa „niesli“ i v aka výbornej 
akustike historického priestoru 
paláca. Steidlovo majstrovstvo rozospieva  
gitaru sa dostáva do zaujímavej roviny na 
pozadí dobových názorov na prí inu pokle-
su záujmu o gitaru po roku 1840 vo Viedni 
(kde vä šinu svojho života strávil prešporský 
rodák Mertz) a v Paríži (pôsobisko Costeho 
a Sora) – predtým jedného z najob úbenej-
ších a najrozšírenejších nástrojov –, ktorú vi-
del hudobný kritik Hanslick a jeho sú asníci 
o. i. v neschopnosti gitary tvori  spevný tón 
„cantabile“. Existuje málo interpretov s ta-
kou h bkou pocitov, ktoré vkladajú do hud-
by, aké vyžaruje Steidlova hra. Jeho narába-
nie s hudbou a asom nemá len vonkajšiu 

znejúcu polohu, rešpektujúcu interpreta né 
špeci  ká hudobného štýlu príslušného his-
torického obdobia a miesta vzniku skladby, 
ale žiari zo samého vnútra melódie a har-
mónie. Steidlova gitarová interpretácia má 
nad asovú hodnotu a bude inšpiratívna i pre 
nasledujúce generácie aj napriek meniacemu 

sa interpreta nému vkusu, novým poh adom 
v interpretácii historických prame ov a pod.   
Na koncerte 24. 5. sa predstavil náš popred-
ný komorný súbor Bratislavské gitarové 
kvarteto, ktorý patrí medzi absolútnu špi ku 
gitarových zoskupení v európskom meradle. 
Jeho lenovia Miloš Slobodník, Miloš To-
mašovi , Radka Kraj ová a Martin Kraj o 
sú absolventmi VŠMU v Bratislave z triedy 
Jozefa Zsapku. Kvarteto bolo založené už 
v roku 1995, o dva roky sa jeho lenom stal 
Martin Kraj o. Súbor v om získal nielen 
vynikajúceho hudobníka, aktívneho sólovo 
i v komornej hre rôzneho obsadenia, ale 

aj zdatného aranžéra, ktorý obohacuje re-
pertoár súboru vlastnými prepismi. Prejav 
štvorice hudobníkov je typický nadštandard-
nou hudobnou komunikáciou a pohodou 
pri hraní, prenášajúcou sa z pódia aj na po-
sluchá ov. Hrá i sa poznajú aj i z hry v duu 
– manželia Kraj ovci (pred tromi rokmi im 

vyšlo spolo né CD s tvorbou J. 
K. Mertza), ako aj Tomašovi  
a Slobodník, ktorí hrali spolu 
v minulosti. Atraktívny program 
koncertu tvorili ukážky roman-
tickej gitary, brazílskej gitary, 
ako aj melódie jednej z naj as-
tejšie hraných opier na svete 
– Carmen, Faurého populárna 
Pavana i dve efektné skladby 
Taliana Domeniconiho. Diela 
zazneli v slovenskej premiére, 
okrem skladieb autorov Carulli-
ho a Domeniconiho. Úvod patril 
Sonáte op. 21 . 1 F. Carulliho, 
ktorá bola pôvodne napísaná 
pre sólovú gitaru. Transkrip-
cia pre gitarové kvarteto je od 
H. Alberta (1870—1950), ktorý 
sa snažil priblíži  zvuku slá iko-
vého kvarteta. Prvé dve gitary 
hrali s kapodastrom v 3. polo-
he (v súlade s predvádzacou 
praxou 19. storo ia, kedy bolo 
bežné použi  takto upravenú 
gitaru namiesto tercovej gitary 
využívanej v komornej hudbe, 
ladenej o malú terciu vyššie ako 
gitara). Melódia bola asto písa-
ná vo vysokých polohách prvej 
gitary, zatia  o ostatné hlasy 
tvorili akordický sprievod. Dob-
re tak vynikla skvelá zvuková 
kompaktnos  kvarteta, ktorá sa 
po as celého koncertu ukázala 
ako silná zbra  telesa. V stred-
nej asti (Andantino) si v nád-
hernom dialógu preberali tému 
Kraj ovci, v závere nom Ronde 
si M. Kraj o vychutnával jednot-
livé frázy s použitím širokej škály 
artikula ných, farebných a dy-
namických nuansí. V skladbách 
Bailão de Gude a A Furiosa od 
popredného brazílskeho sklada-
te a Paula Bellinatiho sa naplno 
rozozneli štyri nástroje už v 
typicky gitarovej sadzbe, obo-
hatenej o rôzne druhy poklepov 
a rytmických i zvukových efek-
tov. Vystriedali výbornú Kraj o-
vu transkripciu Faurého Pavany. 

Mäkké pizzicato v jej úvode vytvorilo krásnu 
intímnu a komornú atmosféru, umocnenú 
komorným priestorom paláca, ktorá dýchala 
z celej skladby a silne zarezonovala v publiku. 
Koncert vygradoval technicky brilantnou 
Carmen Suite z roku 2001 od Williama Ka-
nengisera, lena legendárneho Los Angeles 
Guitar Quartet, vystavanou z materiálu Bi-
zetovej opery Carmen. Škoda, že zrejme pre 
asovú krátkos  prípravy nevynikli niektoré 
asti inšpirované živelnou hrou tónovo 

ostrejšej  amencovej gitary. Táto vydarená 
kompozícia tvorila efektný záver koncertu.

Ela VACULOVÁ

Cenu udovíta Rajtera získal 
Milan Pa a

Huslista Milan Pa a získal Cenu 
udovíta Rajtera, ude ovanú 

Hudobným centrom mladej osob-
nosti slovenskej hudby. Cenu mu 
odovzdajú na festivale sú asnej 
hudby Melos-Étos, ktorý sa koná 
v novembri. Hudobné centrum 
udelilo Rajterovu cenu po troch 
rokoch, prvýkrát ju v roku 2006 
získal dirigent Juraj Val uha.
Vo finále bolo tento rok osem 
nominantov – tenorista Pavol 
Bršlík, klaviristi Ivan Buffa 
a Jakub ižmarovi , huslisti 
Dalibor Karvay a Milan Pa a, 
kontrabasista Roman Patkoló, 
dirigent Marián Lejava a Zwiebe-
lovo kvarteto. Do užšieho výberu 
napokon postúpili Bršlík, Patkoló 
a Pa a, ktorý cenu získal.
Odbornú komisiu, ktorú vymeno-
vala riadite ka Hudobného centra 
O ga Smetanová, tvorili šéfdra-
maturg Opery SND Slavomír 
Jakubek, dirigent Symfonického 
orchestra Slovenského rozhlasu 
Mário Košik, violon elista Jozef 
Lupták, muzikológ Adrian Rajter 
a hudobný publicista Andrej 
Šuba.
Cena udovíta Rajtera sa ude uje 
interpretovi alebo komornému 
súboru vo veku do 30 rokov 
pre interpretov a 35 pre diri-
gentov. Základným kritériom 
udelenia ceny je výnimo ná 
kvalita interpreta ného výkonu a 
aktívne prispievanie k rozvoju a 
prezentácii slovenskej hudobnej 
kultúry. V prípade Pa u zavážili 
o. i. interpreta né výkony v Su-
cho ovej Fantázii a Burleske so 
Symfonickým orchestrom Sloven-
ského rozhlasu a Sonáta As dur 

pre husle a klavír od toho istého 
autora predvedená na festivale 
Konvergencie. Pa a spolu s kla-
viristom Ladislavom Fan ovi om 
vydali vo vydavate stve Pavlik 
Records komornú tvorbu E. Su-
cho a aj na CD nosi i.  

(hc)
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P. Steidl foto: www.pavelsteidl.com

Bratislavské gitarové kvarteto foto: archív BGK

M. Pa a foto: archív M. Pa u
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Kedy si za al hra  na fagote?
K hudbe som mal vz ah odmali ka, hoci v mojej 
rodine sa jej nikto nevenuje profesionálne. Ke  
som mal šes  rokov, na koncerte v Žiline som 
prvýkrát po ul fagot a ve mi ma oslovil jeho 
zvuk. Vtedy som sa vlastne rozhodol. Potom 
som prišiel do ZUŠ, kde mi dali do rúk zobco-
vú  autu, z oho som bol ve mi sklamaný. Na 
fagot sa vä šinou prestupuje z iného nástroja 
až vo vyššom veku, pretože hra na  je fyzicky 
pomerne náro ná. Ja som mal však š astie, pre-
tože môj u ite  bol fagotista a v aka nemu som 
prešiel na fagot ešte na ZUŠ.

Hrá ov na fagote nie je ve a – bola cesta k pro-
fesii jednoduchšia?
Ur ite nie. Fagotistov je v sú asnosti oraz me-
nej a súvisí to s mnohými faktormi. Cesta k pro-
fesii je zložitá, pretože fagot je nielen „ ažký“, 
ale tiež náro ný po technickej stránke. Cvi enie 
na  je namáhavé aj fyzicky.

Po as štúdia na VŠMU si sa stal prvým sólo 
fagotistom Slovenskej  lharmónie. Ako to 
zmenilo tvoj profesijný život?
Úplne od základu. Dosta  sa v sú asnosti do SF 
alebo iného slovenského orchestra je pre fago-
tistu takmer nemožné, pretože na pozíciách sú 
dnes zvä ša mladí hrá i. Uvo nenie miesta prvé-
ho sólo fagotu bola v podstate náhoda. Pôsobi  
v orchestri je pre každého hrá a zásadnou zme-
nou v spôsobe hrania, prispôsobovania sa spo-
luhrá om. Tieto veci sa lovek nau í až v praxi.

Fagot ako sólový nástroj má svojich kritikov 
i zástancov. Ako ho vnímaš v kontexte s ostat-
nými sólovými nástrojmi?
Aj sólové nástroje majú hierarchiu a v tej sa 
fagot nachádza, bohužia , na posledných 
miestach. Napriek množstvu výrazových polôh 
a nástrojových farieb má jednu nevýhodu – pri 
hre so symfonickým orchestrom ho jednoducho 
nepo u . Vo svete je množstvo sólových fago-
tistov na špi kovej úrovni, ale ani tí najlepší sa 
neživia len sólovým hraním.

Tradícia sólových výstupov je u nás pomerne 
krátka. Vnímaš dlh v rámci koncertného živo-
ta na Slovensku vo i fagotu ako sólo nástro-
ju?
Myslím si, že situácia sa v tomto smere u nás 
vyvíja prirodzene. Koncerty závisia od spolo-

enskej objednávky a preto sa ne udujem, že 
tých sólových je málo – nie je o ne ve ký záujem. 
Je to možno aj na nás hudobníkoch, aby sme 
kvalitnými výkonmi pritiahli udí a pokúsili sa 
o zmenu. Situácia vo svete je v tomto oh ade 
priaznivejšia, hoci aj tam sa v posledných ro-
koch zhoršuje.

minipro  l

svojej muzikality a reali-
zova  sa omnoho viac ako 
v orchestri.

Pôsobíš aj pedagogicky – 
akú radu by si dal za ína-
júcemu hrá ovi na fagote?
Ve a trpezlivosti, preto-
že tej potrebuje najviac. 
(Smiech.) A samozrejme 
dobrého u ite a. Po svo-
jich skúsenostiach môžem 
poveda , že vies  mladého 

loveka k hre na fagote 
je zodpovedná a náro ná 
úloha.

o pre teba znamená oce-
nenie Slovenskej spori-
te ne Zlatá nota, ktoré si 
nedávno získal?
Je to sympatické ocenenie 
mojej doterajšej práce a zá-
rove  stimul do budúcnos-
ti. Som rád, že si komer ná 
banka všíma mladých hu-
dobníkov a ude uje ocene-
nie, ktoré je z môjho poh a-
du hlavne vyznamenaním 
morálnym. Je to jediné 
ocenenie svojho druhu na 
Slovensku ude ované mla-
dým umelcom v symfonic-
kých orchestroch a mám 
ve kú rados , že som ho 
získal.

Možno poveda , že si na 
domácej scéne dosiahol 
maximum – aké sú tvoje 

alšie profesionálne am-
bície?
Na Slovensku sa mi pá i 
– nie som typ, ktorý by sa 
potreboval presadi  vo 
svete. Mám tu rodinu a 
malého syn eka, takže na 
Slovensku žijem rád. Chcel 
by som zosta  v orchestri 
Slovenskej filharmónie 
a o sa týka mojej profesio-
nálnej budúcnosti – chcem 
ve a cvi i  a nestrati  mo-
tiváciu; to potom loveka 
ženie vpred automaticky.

Pripravila 
Janka KUBANDOVÁ

5

Akú motiváciu má orchestrálny hrá  venova  sa popri hre 
v orchestri i komornej hudbe?
Komorná hra je pre každého orchestrálneho hrá a nevyhnutnou, 
pretože o is uje. Zjednodušene povedané v symfonickom orchestri 
sa hrá  na dychovom nástroji nachádza v „hluku“ a v dychovom kvin-
tete je toho „hluku“ menej. Hudobníci sa lepšie po ujú a môžu sa 
navzájom viac kontrolova , vy is uje sa register – farebne aj intona -
ne. Repertoár komornej hudby obsahuje na druhej strane množstvo 
nádherných skladieb, v ktorých môže hrá  uplatni  alšie stránky 

fagot
Štúdiá: 1994–2000 Štátne konzervatórium v Bratislave (M. Hla-
va ka), 2000–2005 VŠMU v Bratislave (J. Martanovi ), 2006–2009 
doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici 
(J. Martanovi )

Majstrovské kurzy: G. Janota (Raach, Rakúsko, 2002)

Sú aže: Sú až študentov slovenských konzervatórií (Bratislava, Ži-
lina) – absolútny ví az (1998, 2000), Medzinárodná fagotová sú až 
L. Weidingera, Pécs, Ma arsko – zvláštna cena poroty (1998, 
2000), Pražská jar, eská republika (2002), Medzinárodná sú až 
dychových kvintet, Marseille, Francúzsko (2003), Zlatá nota – 
ocenenie Slovenskej sporite ne za rok 2008 

Spolupráca: prvý sólo fagotista SF (od roku 2004); sólistická spo-
lupráca – Cappella Istropolitana, ŠfK, SKO B. Warchala; komorná 
spolupráca – Melos Ethos Ensemble, Ostravská banda, Slovenské 
dychové kvinteto; orchestrálna spolupráca – Cappella Istropolitana, 
ŠKO Žilina, SKO, Metropolitný orchester Bratislava

PETER KAJAN (1980)

[foto: archív P. Kajana] 
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O tom, že ŠKO Žilina si dokáže vybe-
ra  dirigentov, presvied a každým alším 
koncertom. Ke  som po as minulých se-
zón zažila výsledky spolupráce orchestra 
s mladým slovenským dirigentom Mar-
tinom Leginusom, bolo mi jasné, že ide 
o š astné tvorivé stretnutie. Aj koncert 
7. 5. mi tento názor opätovne potvrdil. 
Pódium Domu umenia Fatra okrem neho 
hostilo hne  dve sólistky, domácu klari-
netistku Bibianu Bienikovú a klaviristku 

Jordanu Palovi ovú. Úvodná Sonatína 

pre klarinet a orchester op. 4 od Jána Le-
voslava Bellu je verziou odvodenou z pô-
vodného obsadenia pre troje huslí. Naj-
skôr zaujala skladate a Vladimíra Bokesa, 
ktorý skladbu prepracoval pre husle a kla-
vír. O premiérovú podobu, ktorá zaznela 
na žilinskom koncerte, sa postaral Bohu-
mil Urban. Pravdu povediac, v hudbe So-

natíny, hoci koncipovanej profesionálne, 
umne a sviežo, som prílišnú originalitu 
nenašla. Zaujal zdatný, muzikálny výkon 
B. Bienikovej, ktorý gradoval až k brisknej 
pointe v závere nom Allegre.
Chopinove koncerty, méta azda každého 

Štátny komorný orchester Žilina
klaviristu, sú uvádzané dos  frekventova-
ne, preto aj percep né nároky posluchá ov 
sú zna né. Koncert . 2 f mol si J. Palovi o-
vá zvolila optimálne. Je kreatívna, technic-
ky suverénna, decentná a komunikatívna 
so sprevádzajúcimi partnermi aj auditó-
riom. Jej predstavy a realizácia diela mi im-
ponovali. Dištancovala sa od preromanti-
zovaného pátosu, línie „zvecnila“, ustrážila 
nosnos  v rubátach, nestratila však zmysel 
pre vrúcnos  a h bku Chopinovej hudobnej 

poézie. Jej interpretácia s dávkou subtíl-
nosti a inteligencie bola skvelo podporená 
orchestrom a dirigentom, ktorý, podobne 
ako v úvodnom Bellovi, viedol so sólistkou 
partnerský dialóg. Leginusova tvorivos  
a gesto naplno vyzneli v závere koncertu, 
v Symfónii D dur . 104 Hob. I:104 od Jose-
pha Haydna. V prípade Haydnovej hudby 
platí azda ešte markantnejšie osobnostný 
interpreta ný vklad, imaginácia, štylistická 
optika.  Mladý dirigent formuloval štvor-
as ový celok neoby ajne zrelo, s vedomím 

štýlu, intelektom vedeným hierarchizova-
ním, prepájaním fráz a línií. Takáto podoba 
Haydnovej hudby vskutku poteší.

Zámer ucti  si skladate a pôsobiaceho 
celý profesionálny život v Žiline bol nao-
zaj pozitívnym vkladom do dramaturgie 
35. koncertnej sezóny ŠKO. erstvý šes de-
siatnik Pavol Krška  stál vždy viac v úzadí, 
nevyh adávaný, ale ani sám nevyh adávajú-
ci výslnie. V „centre“ hudobného života  sa 
zvy ajne sprítomnil na skladate ských pre-
hliadkach solídnou kompozíciou – a znova 
„vycúval“. Vzorkou z jeho aktuálnej tvorby 
bol program koncertu 21. 5. Koncert pre 

pozaunu a slá ikový orchester patrí do 
autorovej h ada skej sféry. Aj ke  nástroj 
nepatrí k sólistickým atrakciám, autor sa 
koncentroval na využitie jeho nevšedných 
a neobvyklých technických možností, „od-
tajnil“ skryté farby a odtiene. Skladbu na-
študoval a predviedol náš elitný pozaunista 
Albert Hrubov ák. Napriek tomu vo mne 
skladba zanechala dos  matný dojem. Zrej-
me viac k svojej identite sa Krška priblížil 
v Symfónii.  Pevne, klasicky koncipovaný 
štvor as ový rozvrh s konzistentnou štruk-
túrou prezrádza autorove kompozi né a  -
nity, odvolávajúc sa na tradi né aj folklórne 
inšpirácie, rovnako hovorí o jeho imaginácii 

v oblasti orchestrálnej koloristiky a schop-
nosti dôrazne exponova  a rozvíja  motivic-
ké centrá. Iniciátorom zrodu Symfónie bol 
mladý ambiciózny dirigent Karol Kevický, 
navigujúci hudobný dej celého ve era. Zdá 
sa, že vedome tlmiac svoj živelný tempe-
rament dozrieva do typologicky zrete nej 
umeleckej osobnosti. ažiskovým bodom 
programu bolo jednozna ne Rekviem 

pre sóla (Irena Luká ová – soprán, Erika 
Šporerová – mezzosoprán, Ján Vaculík – 
tenor, Martin Mikuš – barytón), dva zbory 
(Žilinský miešaný zbor, zbormajster Šte-
fan Sedlický) a organ (Marián Muška). 
Monumentálna kompozícia, vybudovaná 
na princípe tradi ného ordinária zádušnej 
omše, vznikla ako reakcia autora na ve -
mi silný emocionálny impulz. Duchovná 
hudba je terén, v ktorom sa Krška pohy-
buje o ividne zainteresovane, presved ivo 
a úprimne.  Z interpreta ného aparátu 
hodno vyzdvihnú  najmä kvalitný výkon 
zboru, solídne „sekundujúci“ orchester 
a dirigenta, menej výrazné boli vstupy só-
listov, chví ami s nepriliehavým dramatizu-
júcim výrazom (tenor). Requiem sa stretlo 
u žilinského publika s porozumením, vrúc-
nou až frenetickou odozvou.

Americký dirigent chorvátskeho pôvodu 
Zvonimir Ha ko, ktorého curriculum 
vitae dekorujú zvu né mená, predstúpil 
pred ŠKO 28. 5. po prvýkrát. Ak za nem 
od konca, bilancovaním a hodnotením 
celkového dojmu z po utého a zažitého, je 
mi jasné, že dirigent a orchester  sú nala-
dení na iné frekvencie. Azda najpriaznivejší 
výsledok ich mierne strnulej komunikácie 
bolo – paradoxne – predvedenie suity 
pre malý orchester Gli uccelli (Vtáci) od 
Ottorina Respighiho. Vtipná kompozícia, 
odvolávajúca sa na adaptácie embalo-
vých miniatúr autorov 17. a 18. storo ia, 
poskytla hrá om orchestra množstvo 
v a ných, pestro sólisticky po atých prí-
ležitostí, v ktorých sa evidentne vyžívali. 
(Ur ite viac ako v dialógu s dirigentom.) 
Skvelý eský hobojista Jan Adamus mal 
priestor v sólovo exponovanom parte Kon-

certu pre hoboj a malý orchester H 353 

od Bohuslava Martin . Uvažovala som, 
pre o ma skladba autora, ktorého ochotne 
vyh adávam, nechala chladnou... Primárne 
som h adala dôvod v možno nevyváženej 
konštrukcii samotnej kompozície, v ktorej 
prízna ná skladate ova iskra a elegancia 
sú trocha v úzadí, uvažovala som aj o miere 
angažovanosti sólistu. Tomu však bolo sot-
va o vytknú  a za „parádne“ modelovanú 
druhú as  (Poco andante) by si zaslúžil 
skôr aplauz. Nazdávam sa, že „problém“ 
spo íval v stupni porozumenia a komu-
nikácie všetkých zainteresovaných. Ani 
interpretácia Beethovenovej Symfónie . 4 

B dur op. 60 nebola, žia , výhrou. Chýbala 
jej rétorická koncíznos , priamo iaros , 
kompaktnos . Partitúra bola vcelku korekt-
ne tlmo ená, hudbe však chýbala aureola, 
požehnanie tvorivého príspevku.
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Presne 40 rokov uplynulo 16. 4. od 
prvého koncertu novozaloženej Štát-
nej filharmónie Košice. o už môže 
by  vhodnejšou príležitos ou na spo-
mínanie ako slávnostný koncert? Ke  
v roku 1969 orchester vznikal, jeho 
perspektívy a existenciu spochyb o-
vali mnohé skeptické hlasy. ŠfK však 
v aka solídnemu vedeniu ve mi skoro 
preukázala svoju životaschopnos  
a profesionálnu úrove , priebežne 
potvrdzovanú mnohými domácimi aj 

zahrani nými triumfmi, nahrávkami, 
hos ovaním zahrani ných renomova-
ných dirigentov a sólistov. 
Slávnostný koncert poctili prítomnos-
ou viacerí estní hostia, ale aj plejá-

da doterajších riadite ov inštitúcie, 
vrátane prvého šéfdirigenta Bystríka 
Režuchu... Oba koncerty nespájala 
iba symbolika v totožnosti dátumu, 
ale aj dôvtipná dramaturgická kon-
štelácia. Na tom prvom zneli pod 
taktovkou B. Režuchu skladby Cikke-
ra, Liszta, Haydna, Beethovena, na 
aktuálnom diela tých istých autorov, 
teraz pod taktovkou hos ujúceho Pet-
ra Altrichtera. Dirigentova charizma, 
sugestívne vyžarovanie a muzikantský 

Slávnostný koncert k jubileu 
Štátnej  lharmónie Košice

náboj orchestru o ividne konvenujú – 
reflektoval to neoby ajne kompletný 
umelecký rezultát. 
Trochu vágna, nie celkom reprezenta-
tívna cikkerovská kompozi ná vzorka,   
Talianska baletná hudba z opery Juro 

Jánošík už v úvode predznamenala 
to, o v priebehu koncertu gradovalo: 
vzájomný empatický dialóg orchestra 
s lídrom, jeho koncep ná zdatnos , 
koncentrovaný prienik do osobitostí 
skladate ských poetík. Ako pozitívne 

prekvapenie vyznela Lisztova Legenda 

. 1 o Svätom Františkovi z Assisi. Na 
koncertných pódiách viac frekventova-
ná v klavírnej verzii, zaznela tentokrát 
v o arujúcej orchestrálnej podobe. Al-
trichterovo jasné, miestami teatrálne 
gesto skvele hierarchizovalo frázy, epi-
zódy, farby partitúry, spo ahlivo kon-
túrovalo epizódy a ur ovalo kontrasty 
a výrazové roviny. Z dobre disponova-
ného orchestra v tomto opuse (a nielen 
v om) patrí osobitý aplauz sekcii dre-
vených dychov s exponovanými sólami 
najmä v onomatopojických „vtá ích“ 
pasážach. Viac než š astná bola aj 
vo ba sólistu ve era Juraja ižmaro-
vi a. Svoj vz ah k orchestru, potvrde-

ný mnohými návratmi, vyznal umelec 
nielen verbálne, ale najmä výkonom 
v Haydnovom Koncerte pre husle a or-

chester C dur. Duchovná prepojenos , 
tvorivá harmónia, noblesa, okorene-
ná pôvabom exhibície, to sú stru né 
epitetá vlastné dialógu a zrejmý fun-
dament oboch perfektne kooperujú-
cich umelcov. Skvelý, stále vrcholnou 
technikou, preh adom a iskrivou inte-
ligenciou vládnuci ižmarovi  ovládol 
auditórium. Ako bonus s vizitkou svoj-

ho humoru pridal Kupkovi ov briskný 
Souvenir.
Slávnostný koncert korunovala 
Beethovenova Symfónia . 3 Es dur 

op. 55 „Eroica“. A to bolo vskutku 
interpreta né Maestoso.  Orchester 
hral takmer bezchybne, sústredene, 
jeho zvuk bol plastický, pohybujúci 
a orientujúci sa v spleti možných nu-
ansí. Dirigentov rozvrh mal doslova 
psychologický rozmer, logiku, komen-
tár, velebnos  aj vtip. Bol to koncert 
nielen slávnostný, ale aj sviato ný. 
K narodeninám možno pria  orchestru 
do budúcnosti o najviac podobných 
produkcií.

Lýdia DOHNALOVÁ

Narodeniny 
Detského speváckeho zboru 
Slovenského rozhlasu 

Piate výro ie znovuzaloženia 
Detského speváckeho zboru Slo-
venského rozhlasu sa  6. 5. stalo 
dôvodom na slávnostný narodeni-
nový koncert. Okrem „oslávencov“ 
sa vo Ve kom koncertnom štúdiu 
SRo predstavili aj Detský spevác-
ky zbor Dúha, miešaný zbor Ad 
una corda a sólisti Miriam Gara-
jová a Dušan Jarjabek s klavírnym 
sprievodom Daniely Pa ovej 
a Branka Ladi a. Sú as ou ve era, 
na ktorom zazneli skladby od 
Mozarta po sú asnos , bol aj krst 
nového CD zboru Paleta tónov s 
dielami pre deti od slovenských 
autorov.
Detský spevácky zbor SRo, kto-
rého zakladate om bol skladate  
a dirigent Ondrej Francisci (zboru 
sa venovali o. i. aj Marián Vach a 
Mirko Kraj i), pôsobí na sloven-
skej hudobnej scéne vyše 55 rokov. 
Od svojho založenia nahral viac 
ako 500 piesní, rozhlasové cykly, 
nieko ko CD a vychoval množstvo 
popredných umelcov. Zú astnil 
sa tiež na po etných zahrani ných 
festivaloch a medzinárodných 
sú ažiach. V roku 2003 zanikol, 
tvorcom novej etapy jeho exis-
tencie sa o rok neskôr stal mladý 
dirigent Adrian Kokoš. Odvtedy 
sa zbor pravidelne zú ast uje na 
kultúrnych podujatiach, hudob-
ných a divadelných festivaloch. 
Teleso pravidelne nahráva a uvá-
dza premiéry diel slovenských 
i svetových skladate ov. V roku 
2006 uviedol zbor v Slovenskej 
 lharmónii cyklus piesní na auten-

tické detské texty Deti píšu Bohu 
Juraja Hatríka, v roku 2007 naštu-
doval so Symfonickým orchestrom 
Slov. rozhlasu svetovú premiéru 
detskej opery Betlehem Ví azosla-
va Kubi ku. V júli 2008 úspešne 
debutoval na medzinárodnom 
hudobnom festivale Summa Cum 
Laude vo Viedenskej  lharmónii. 
Medzi nedávne aktivity patrí 
koncertné turné po Slovensku na 
po es  Milana Rúfusa s názvom 
Deti spievajú básnikovi.  

Rút VESELOVÁ 
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trabas, embalo, 2 hoboje). Václav 
Luks, umelecký vedúci a embalis-
ta súboru, si pre vystúpenie zvolil 
program z diel majstrov barokovej 
hudby, ktorí žili a tvorili v 18. sto-
ro í v Dráž anoch. Pôsobil tu aj 
Wilhelm Friedemann Bach, prav-
depodobne autor Ouvertúry g mol, 
„predtým pripisovanej jeho otcovi 
J. S. Bachovi“ (V. Luks). Skladba 
v Bachovom zozname diel uvede-
ná ako BWV 1070  nesie skuto ne 
štýlové charakteristiky nasledujú-
cej generácie. Na úvod zaznelo dy-
namicky odstup ované Larghetto, 
ktoré vystriedala veselá až rozmar-
ná tane nos  asti Torneo. Zauja-
la lyrika Árie, konverzácia huslí 
s embalom v Triu po Menuete i zá-

vere né Capriccio v rýchlom tempe. 
Všetko v sústredenom, historicky 
štýlovom a technicky bezchybnom 
prednese. Dominantou ve era boli 
skladby Jana Dismasa Zelenku, v 
ktorých spoluú inkoval brniansky 
barytonista Tomáš Král. Nádherný 
110. žalm Confitebor tibi Domine 
ZWV 71 potvrdil, že jeho autor je 
jedným z vrcholných predstavi-
te ov barokovej hudby. Nemenej 
zaujímavý bol aj virtuózny Koncert 
pre embalo a slá iky J. A. Bendu. 
Vyvrcholením ve era sa však sta-
li Zelenkove Lamentácie proroka 
Jeremiáša na Zelený štvrtok ZWV 
203. V interpretácii vyniklo neoby-

ajné dynamické a tónové rozpätie 
hlasu nad dynamicky i zvukovo 
prepracovaným inštrumentálnym 
sprievodom s viacerými medzihra-
mi. Repríza úvodu vo vyššom tempe 
ešte umocnila ú inok závere ného 
Jeruzalema. Vynikajúci eský súbor 
by mohol by  na Slovensku astej-
ším hos om. 

Aj alší komorný koncert, tentokrát 
vo foyeri Domu umenia, zaznel v  
podaní eských interpretov. Pred-
stavili sa na om lenovia Kvarteta 
Martin  (L. Havlák, I. Herajno-
vá, J. Jíša a „zaskakujúci“ violista 
K. Ultrmiller). Prvá z uvedených 
skladieb, Slá ikové kvarteto . 2 Bo-
huslava Martin , patrí k najhranej-
ším a azda aj k najkrajším  dielam, 
ktoré vznikli pred jeho emigráciou. 
Vyzna uje sa bohatstvom tém a 
pre skladate a charakteristickými 
rytmami. Pomalá as  s dominujú-
cim partom violy zaujala vyzdvih-
nutím farebnosti.Druhá skladba 
ve era, Dvo ákovo Slá ikové kvar-
teto As dur . 14, je poslednou ko-
mornou skladbou autora. Napriek 

zábleskom dramatickosti z nej cí-
ti  š astie, pohodu, azda aj miernu 
únavu. Vynikajúci eský súbor sa 
postaral o príjemný ve er, ktorý 
patril k hodnotným stretnutiam 
s komornou hudbou na festivale.

Festivalový debut Komorného 
orchestra ŠfK

Komorný orchester Štátnej fil-
harmónie Košice (12. 5.) s umelec-
kým vedúcim a sólistom Karolom 
Petróczim koncertuje pri rôznych 
príležitostiach, na Košickej hudob-
nej jari sa však predstavil prvýkrát. 
Jeho umelecký výkon možno aj 
napriek tradi nejšiemu repertoáru 
hodnoti  najvyššími umeleckými 
kritériami. Teleso, ktoré sa venu-
je hudbe baroka, klasicizmu i 20. 
storo ia, pozostáva zo špi kových 
slá ikárov Štátnej filharmónie Ko-
šice. Kostol Najsvätejšej Trojice 
poskytol už mnohokrát vhodné 
prostredie na komorné, ba aj sym-

fonicko-vokálne koncerty. Corel-
liho Concerto grosso g mol  znelo 
vo všetkých astiach vyrovnane, 
priezra ne a suverénne. Najmä zá-
vere né Vivace a Allegro presved ili 
o kompaktnosti súboru. Dynamic-
kou razanciou upútala skladba Be-
nedetta Marcella. Hoci stredná as  
trpela istými intona nými nepres-
nos ami, celkovej kráse a štýlovosti 
výkonu neublížili. Závere né Pre-
sto zaznelo s ahkos ou a rytmickou 
vyrovnanos ou. Vivaldiho Koncert 
pre dvoje huslí a slá iky a mol so só-
listami Karolom Petróczim a Ma-
rošom Potokárom zaznel napriek 
rýchlym tempám úplne bezchyb-
ne. Komornému orchestru slúži 
ku cti aj naštudovanie Janá kovej 

Suity pre slá ikový orchester op. 
3, v ktorej zasvietili tóny slá ikov, 
vyspievané témy violon ela i  krás-
ny tón kontrabasu. Nadšený ohlas 
vyvolala aj Simple Symphony op. 4 
B. Brittena, no najmä  skladba u nás 
málo známeho autora anglického 
baroka Mathewa Lockeho (1621—
1677), ktorú skomponoval k Sha-
kespearovmu dielu Búrka.

Symfonické koncerty

Orchestrálne koncerty boli tema-
ticky a žánrovo diferencované, 
dramaturgicky a interpreta ne pes-
tré. Bolo ich síce oproti minulosti 
menej, no dokázali upúta  vä šiu 
pozornos . Po úspešnom otvára-
com koncerte (30. 4.), ktorého 
dramaturgia ostala verná tradíciám 
(zaradenie  premiéry slovenskej 
skladby na úvod festivalu, diela 
reprezentanta klasicizmu, kon-
certnej skladby a symfónie z dielne 
romantikov), nasledoval ve er Od 

klezmeru k Piazzollovi so Štátnou 
filharmóniou Košice pod taktov-
kou dirigenta a klaviristu Petra 
Breinera s hos ujúcim klarinetis-
tom Giorom Feidmanom (7. 5.). 
Úspech vystúpenia oboch umelcov 
z marca minulého roku, na ktorom 
zaznela premiéra Breinerovho Con-
certo sinfonico pre Gioru, podnietil 
organizátorov k tomu, aby ich po-
zvali znova. Koncert, ktorý zazna-
menal rekordnú návštevnos , pri-
ahoval záujem hudbou izraelských 

skladate ov, kvalitami G. Feidmana 
a osobnos ou P. Breinera. Ten sa 
predstavil ako dirigent, klavirista, 
moderátor a autor inštrumentácie 
Musorgského Obrázkov z výsta-
vy, uvedených v tejto podobe vo 

svetovej premiére. Musorgského 
Kartinky vznikli pôvodne pre kla-
vír a je zrejmé, že k inštrumentácii 
lákajú aj dnes. (Programový bulle-
tin uvádza 30 existujúcich úprav.) 
Na objednávku  vydavate stva 
Naxos vytvoril P. Breiner vlastnú 
inštrumentáciu Kartiniek so sna-
hou zabudnú  na všetko, o po-
známe z geniálnej inštrumentácie 
M. Ravela. Po jednom vypo utí je 
takmer nemožné detailne hodnoti  
Breinerov vklad. V každom prípade 
v zásade zachoval  Musorgského 
hudobno-dramatické predstavy a 
nálady v promenádach a nasledujú-
cich scénach. Promenádu však cítil 
viac lyricky, komornejšie (harfa 
a slá iky), v jednotlivých obrazoch 
nechal vyznie  farby jednotlivých 
nástrojových skupín, asto plechy 
v protiklade k slá ikom. Niektoré 
témy dostali novú farbu i význam. 
Starému zámku, Tuileries, Bydlu 
a Tancu kuriatok chýbala vä šia 
dynamika, odvaha v orchestrálnom 

SPRAVODAJSTVO, FESTIVALY

P. Breiner [foto: J. Mar inský]G. Feidman [foto: J. Mar inský]

9

spravodajstvo_festivaly.indd   3 16. 7. 2009   11:59:08



stvárnení. Interpreta ne najvyda-
renejšie boli Samuel Goldenberg 
a Schmuyle, ako aj  Trh v Limoges, 
kým  v Katakombách sa žiadala ta-
jomnejšia nálada. Ani v závere nej 
Ve kej bráne kyjevskej som uspoko-
jivo necítila širokodychý staroruský 
hudobný monument, dynamika 
bola budovaná skôr terasovito než 
monumentálne. K ve mi úspešné-
mu prijatiu koncertu u posluchá ov 
prispel výkon orchestra, ktorý na-
plnil všetky dirigentove požiadavky 
a predstavy o diele. Giora Feidman 
vstúpil do druhej asti ve era sklad-
bou Together izraelskej autorky 
Ora Bat Chaimovej. Navodil ou 
mystickú náladu a predstavil svoje 
schopnosti i vlastnosti výnimo -
ného nástroja – prekrásne piano 
i preduchovnelý výraz. Podobne 
tomu bolo aj v alších skladbách od 
Sergeja Abira, Gila Adema a . Na 
záver vystúpenia zaznelo Piazzollo-
vo Libertango.
Celkom odlišný bol koncert z tvor-
by Arva Pärta a Gustava Mahlera 
s hos ujúcim estónskym dirigen-
tom Tönom Kaljustem. (14. 5.) 
Bez zvláštnej propagácie jeho 
kvalít sa v sále Domu umenia zi-
šiel bohužia  celkovo najmenší 
po et záujemcov. Pärtova hudba 
nie je v Košiciach všeobecne zná-
ma, sklamaním bol aj avizovaný, 
no napokon neprítomný estónsky 
zbor a Pärtovo Te Deum. Skladby 
Silouans Song pre slá ikový orches-
ter, Cantus in memory of Benjamin 
Britten pre slá ikový orchester 
a zvony a La Sindone pre orches-
ter a perkusie presved ili nalieha-
vos ou výrazu pri použití minima 
hudobného materiálu a svojou du-

chovnos ou o nevšednosti Pärtovho 
hudobného myslenia. Mahlerova 
Symfónia . 1 D dur „Titan“ naplno 
odkryla potenciál orchestra, ktorý 
pod vedením dirigenta podal mimo-
riadny umelecký výkon. Kaljuste je 
mágom taktovky. Nesta í ho len po-

úva , uchvacuje každé jeho gesto a 
ponor do hudby, ktorým odkrýva 

genialitu skladate a. Prvú as  doká-
zal zdramatizova  bez prehnaných 
dynamických zvratov, presved ivo 
pôsobili aj radostný kompaktný 
záver a Scherzo s vhodne zvoleným 
tempom. V grotesknej 3. asti s na-
sledujúcim smúto ným pochodom 

možno zámerne v pomalšom tempe 
prechádzal do dramatického finále, 
v ktorom sa dirigentovi podarilo 
z orchestra doslova vyrva  „výkrik 
raneného srdca“! Tento umelecký 
výkon bol nezabudnute ným vrcho-
lom festivalu. 
Koncert nazvaný Opera gala bol 

alším nevydareným pokusom 
nadviaza  bližšie kontakty s po -

ským mestom Rzeszów prostredníc-
tvom jeho Symfonického orches-
tra Filharmónie A. Malawskeho 
a Zboru Univerzity v Rzeszówe. 
Hos ujúcim dirigentom bol Vladi-
mír Kiradjiev z Rakúska, sólistami 
Hjördis Thébault (soprán) a Pier-
re-Yves Pruvot (barytón) z Fran-
cúzska. Zazneli skladby Verdiho, 

Ponchielliho, Leoncavalla, Giorda-
na, Bizeta a Pucciniho. Orchester 
sa predstavil v Straussovej symfo-
nickej básni Don Juan. Mládežníc-
ky spevácky zbor mal k profesiona-
lite aleko, navyše zborové party 
v Aide zneli po po sky. Žiadalo sa 

po u  viac mäkkosti a hlavne istej-
šiu intonáciu. Sólisti boli zrejme za 
zenitom svojich možností, najmä 
technika barytonistu bola nedo-
stato ná. Spieval ne isto a v jednej 
dynamickej hladine. Kiradjiev síce 
dosiahol s orchestrom oproti minu-
lým rokom zna ný pokrok, Straus-
sova orchestrálna skladba ale tiež 
príliš nepresved ila.

Verdiho Rekviem ako impozantný 
záver

Závere ný koncert festivalu patril 
monumentálnemu Verdiho Rekviem. 
Hos ujúci  Ma arský národný  lhar-
monický zbor (Mátyás Antal), ktorý 
už v Košiciach viackrát  presved il vy-
sokou profesionalitou, prilákal po etné 

publikum. Sólové party spievali Mária 
Kobielska (nebola ohlásená zmena 
oproti programu, kde  gurovala A. 
Kohútková), Jolana Fogašová, Tomáš 

erný a Zden k Plech. Orchester ŠfK 
dirigoval šéfdirigent Zbyn k Müller. 
Toto Verdiho dielo zaznelo na Košic-

kej hudobnej jari už viackrát s ve kým 
ohlasom, tentokrát si okrem mimoriad-
neho výkonu speváckeho zboru získali 
uznanie sólisti, najmä ich ženská as ; 
soprán s mezzosopránom vždy ladili a 
vytvárali atmosféru duchovna. Vynik-
li farbou a dramatickým až operným 
prejavom v astiach Recordare a Agnus 
Dei, no rovnako zaujali i tenorové a ba-
sové party. Vyvrcholením diela bol zá-

vere ný sopránový recitatív a žalospev 
Libera me. Dirigent svojou koncepciou 
vytvoril kompaktný celok a obsah diela 
pretlmo il presved ivo. Orchester sa 
síce nevyhol drobným kolíziám, celkovo 
však možno závere ný koncert zaradi  
k výnimo ným podujatiam aktuálneho 
ro níka.

Lýdia URBAN ÍKOVÁ
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T. Kaljuste [foto: archív]

M. Kobielska, J. Fogašová, Z. Müller, T. erný, Z. Plech [foto: J. Mar inský]

spravodajstvo_festivaly.indd   4 16. 7. 2009   11:59:38 spravodajstvo_festivaly.indd   5 16. 7. 2009   14:45:24



SPRAVODAJSTVO, KONCERTY

11

Po ro nej prestávke vynútenej opra-
vami hlavnej prešovskej koncertnej sály 
PKO – ierny orol v jej priestoroch opä  
zaznela hudba. Jubilejný ro ník prešov-
ských jarných hudobných slávností pri-
niesol celkovo sedem koncertov rôzneho 
žánrového zamerania, od komornej a 
symfonickej hudby až po swing. Je pote-
šite né, že priestor dostali aj jubilujúce in-
štitúcie a umelecké telesá. Žia , pracovné 
povinnosti mi neumožnili navštívi   prvé 
tri podujatia (Komorný orchester Štát-
nej  lharmónie Košice, koncert  amen-
ca a vystúpenie žiakov a u ite ov ZUŠ 
J. Pöschla). 
Na komornom koncerte 13. 5. sa  pred-
stavila dvojica mladých umelcov – klari-
netista Branislav Dugovi  a klavirista, 
prešovský rodák Kamil Mihalov. Sympa-
tickou stránkou ich koncertu bola drama-
turgia, ktorá sa opierala o diela hudby 20. 
storo ia, s ažiskom na slovenskej tvorbe. 
Po úvodných Troch fantazijných kusoch 
op. 73 pre klarinet a klavír (Zart und 

mit Ausdruck – Lebhaft, leicht – Rasch 

und mit Feuer) od Roberta Schumanna 
zazneli diela slovenských skladate ov 
Prelúdium pre sólový klarinet Antona 
Steineckera, Sonata – Variations pre 

klarinet a klavír (1998) Mariána Lejavu 
a výber zo Sucho ových Metamorfóz. 
Obaja umelci sa predstavili ako výrazne 
vypro  lované umelecké osobnosti, ktoré 
si v komornom muzicírovaní dokonale 
rozumejú. Klarinetista Branislav Dugovi  
vládne dokonalou nástrojovou techni-
kou, má krásny tvárny tón a vyzna uje sa 
mimoriadnou schopnos ou diferenciácie 
nálad jednotlivých skladieb. Kamil Miha-
lov sa uviedol ako citlivý komorný hrá , 
ale aj sólista: vynikajúci Sucho  zaznel s 
neomylnou technikou a v plastickej zvu-
kovej predstavivosti. Závere ná skladba 
ve era Sonáta pre klarinet a klavír op. 

184 od Francisa Poulenca potvrdila všet-
ky umelecké postuláty oboch protagonis-
tov vydareného ve era. Ich predvedenie 
troch astí Poulencovej Sonáty – Allegro 

tristamente (Allegretto – Très calme 

– Tempo allegretto) – Romanza (Très 

calme) – Allegro con fuoco (Très animé) 

vyvolalo zaslúžené ovácie prítomného 
publika.
Koncert 15. 5. bol venovaný významné-
mu jubileu prešovského hudobného živo-
ta – 150. výro iu existencie hudobného 
školstva v tomto meste. Vzh adom na to, 
že za nástupcu školských hudobných tra-
dícií sa považuje celkom oprávnene ZUŠ 
Mikuláša Moyzesa, mala táto vzdeláva-
cia inštitúcia oslavy plne vo svojej réžii. 
V dramaturgii koncertu bol venovaný 
priestor nielen sú asným talentom – drži-
te om mnohých ocenení z domácich a za-
hrani ných sú aží, ktoré tu vzh adom na 
rozsah príspevku nemôžeme všetky me-
nova , ale aj vynikajúcim absolventom, 
pôsobiacich v profesionálnych orches-

Prešovská hudobná jar
50. ro ník, 29. apríla—27. mája, PKO – ierny orol, Prešov

troch i študujúcich na vysokých školách 
doma a v zahrani í: . Kamenský – trúb-
ka, M. Rahlová – klavír, K. Ver imáková – 
 auta, J. Šišková – violon elo. Ur ite tro-

chu symbolicky zazneli v úvodnom bloku 
diela dvoch skladateliek, odchovanký  
prešovskej ZUŠ M. Moyzesa J. Kmi ovej 
Mala som ja rukávce a I. Szeghyovej 
Bolo to tak a na záver predohra Mikuláša 
Moyzesa Naše Slovensko. Uvedenie tejto 
skladby bolo nesporne vrcholom celého 
ve era. Zahral ju strhujúcim spôsobom 
Symfonický orchester ZUŠ M. Moyzesa 
pod taktovkou J. Kakaš íka, zložený zo 
žiakov a u ite ov tejto školy. Dúfajme, 
že toto ambiciózne, s chu ou a elánom 
hrajúce teleso oživí tradície orchestrálnej 
hudby v Prešove, takmer stotisícovom 
meste, ktoré administratívnym zásahom 
po rozpustení spevohry Divadla Jonáša 
Záborského prišlo o možnos  pravidelné-
ho kontaktu s orchestrálnou hudbou.
Po dlhšom ase sa na prešovskom kon-
certnom pódiu opä  objavil symfonický 
orchester. Na koncerte 20. 5. vystúpil 
Severoma arský symfonický orchester 
Miškolc s dirigentom Lászlóom Kovác-
som. Ma arskí hostia sa predstavili ako 
zvukovo vyrovnaný, technicky vyspelý or-
chester expresívneho výrazu. Teleso má 
vo svojich radoch výborných muzikantov 
(prví hrá i v dychovej sekcii: lesný roh, 
 auta, hoboj, klarinet, fagot), ktorí hrali 

so zjavnou chu ou, pri om sa ich prejav 
vyzna oval ve kou dynamickou škálou 
a plným muzikantským nasadením. Or-
chester predviedol program výlu ne z diel 
ma arských skladate ov, ktorý má zjavne 

zažitý a overený pozitívnymi reakciami 
publika. Evidentne v nich tiež má priestor 
ukáza  svoje kvality, o bolo aj dirigento-
vým zámerom. Úvodná Festive Overture 

Ferenca Erkela slúžila orchestru zjavne na 
rozohranie sa, aby v nasledujúcich Tan-

coch z Galanty Zoltána Kodálya mohol 
ukáza  svoje schopnosti. Romanticky dý-

chajúce Verona Sketches Gyulu Orbána, 
z ktorých zazneli štyri asti, erpajú so 
známeho príbehu veronských milencov 
a priam lákajú k baletnému dotvoreniu. 
Nesporným vrcholom vydareného ve era 
bola symfonická báse  Franza Liszta Les 

Préludes, po stavebnej a zvukovej strán-
ke premyslene vystavané dielo, ktorému 
možno, pod a môjho názoru, chýbalo 
viac expresie zo strany dirigenta. Nad-
šené publikum bolo odmenené dvomi 
prídavkami v podobe Uhorských tancov 
J. Brahmsa.
Závere ný koncert (27. 5.) patril swingu. 
Ve er s T. O. P. Big Band sa niesol v du-
chu 20. výro ia vzniku orchestra, ktoré-
ho umeleckým vedúcim je v sú asnosti 
saxofonista, aranžér a dirigent Adrián 
Harvan. Teleso po as svojej existencie 
zaznamenalo po etné úspechy doma 
a v zahrani í – ú inkovalo na pódiách 
vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku. 
V pestrom programe s ažiskom na swin-
gových skladbách, ktoré má Big Band 
štýlovo a technicky dokonale zažité, sa 
predstavili sólisti a hostia, ktorí dotvorili 
jeho koncertný umelecký obraz – speváci 
(Silvia Majorošová, František Biroš, He-
lena Okresová, Peter „Armstrong“ On-
dria) i inštrumentalisti (Marek Majoroš, 
Antonín Horkel – trúbka, Viliam Stanek 
– xylofón, Adrián Harvan – altsaxofón, 
Marián Sabol ík – tenorsaxofón, Peter 
Ontko – gitara, Matúš Pavlík – klavír, 
skupina Chiki liki tu-a). Po etné pub-
likum sa výborne zabávalo a odmenilo 
jubilujúce teleso zaslúženými ováciami.
Jubilejná 50. Prešovská hudobná jar pri-

pravila viacero zaujímavých a umelecky 
hodnotných koncertov. Po úspešnom 
zapojení sa PKO do grantového systé-
mu Ministerstva kultúry SR by však bola 
šanca kvalitatívnu a kvantitatívnu úrove  
prešovského koncertného života ešte 
zvýši .
 Karol MED ANSKÝ

Symfonický orchester ZUŠ M. Moyzesa s dirigentom J. Kakaš íkom 
pri uvedení predohry M. Moyzesa Naše Slovensko [foto: A. Žižka] 

Ví azom kategórie B do 33 rokov 
a absolútnym ví azom 5. ro níka 
Medzinárodnej speváckej sú aže 
duchovnej a koncertnej hudby, 
ktorú v d och 21. – 23. 5. uspo-
riadalo Konzervato  Evangelické 
akademie v Olomouci, sa stal 
slovenský spevák Tomáš Šelc (kla-
vírna spolupráca Mgr. art. Dana 
Hajóssyová, ktorej bola na tejto 
sú aži udelená Cena za mimoriad-
nu klavírnu spoluprácu). T. Šelc, 
ktorý je v sú asnosti študentom 
6. ro níka Konzervatória v 
Bratislave v triede Mgr. art. 
Alžbety Michálkovej, získal nie-
ko ko ocenení aj po as 11. ro níka 
Medzinárodnej speváckej sú aže 
Imricha Godina Iuventus Canti 
(Vráble, 21. – 24. 4.): 1. miesto 
v kategórii Muži do 33 rokov, 
interpreta nú cenu Hudobného 
centra v Bratislave a interpreta nú 
cenu agentúry Instituciji promociji 
i upowszechniania muziky Silesia. 

(su) 

Spolo ným koncertom s nieko -
konásobným laureátom Grammy, 
skupinou Klezmatics, ukon ilo v  
klube Le Poisson Rouge (http://
www.lepoissonrouge.com) svoje 
newyorské turné americko-slo-
venské trio Triango (Stano Palúch 
– husle, Peter Breiner – klavír 
a Boris Lenko – akordeón). Na 
šiestich júnových koncertoch, 
z ktorých boli štyri vypredané, 
predviedli americkému publiku 
ukážky zo svojho debutového 
CD i niektoré nové skladby. Aj na 
základe úspešných ohlasov dostalo 
Triango napr.  ponuku vystúpi  
v New Yorku vo februári 2010, 
medziiným aj na koncerte pre 
sponzorov Metropolitan Museum 
of Art, ako aj nato i  CD pre 
americký label First Impression 
(http://www.fimpression.com ).

(hž)

Rabín Baruch Myers, violon e-
lista Jozef Lupták, huslista Miloš 
Valent a akordeonista Boris 
Lenko sa v rámci letnej asti fes-
tivalu Konvergencie predstavili s 
projektom Chasidských piesní na 
koncertoch v Žiline (Stanica – Zá-
rie ie), Dolnom Kubíne, Prešove 
a  Prahe (v rámci festivalu 9 bran).  
Hudobníci s týmto programom 
vystúpia aj na letnom festivale 
Pohoda v Tren íne. 

(hž)

Chasidské piesne [foto: archív] 
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Pripravil Martin MOJŽIŠ

Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu na Karlovej univerzite v Prahe, kompozíciu u Jána Cikkera na 
VŠMU a klavír u Anny Kafendovej a Ivana Moravca. Odvtedy komponuje, hrá a u í matematiku. Slovenský 
rozhlas mu nedávno vydal 2CD s názvom Piedestál, na ktorom možno nájs  známe elektroakustické kompozície 
Simple Electronic Symphony a Spektrá. S výrazným predstavite om silnej skladate skej generácie 60. rokov sa 
o racionalite a emocionalite v hudbe rozprával teoretický fyzik  a vysokoškolský pedagóg Martin Mojžiš. 

Neokázalý 
piedestál 
Mira Bázlika

M. Bázlik foto: archív M. Bázlika
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 Pre o Piedestál?
Je to trochu aj pamiatka na cenu, ktorú som dostal 
od krá ovnej Márie José. To bola posledná talian-
ska krá ovná pred vyhlásením republiky. Cena sa 
ude ovala v Ženeve každé dva roky, ja som ju do-
stal v sedemdesiatom štvrtom. Práve v tom ase 
som bol na dvojmesa nom pobyte v Zürichu – na 
ten som dostal štipendium za kompozíciu Spek-

trá. A zo švaj iarskych televíznych správ som sa 
dozvedel, že som získal tú cenu.

 A za o vlastne bola tá cena?
Samotná cena sa ude ovala za kompozíciu a zís-
kal som ju za orchestrálnu skladbu, ktorá je zhu-
dobnením 43. žalmu. Mojej mame sa v júni roku 
1968, asi tri mesiace pred jej smr ou, sníval sen, 
v ktorom videla písmeno Ž s íslom 43 obkolesené 
vavrínovým vencom. Poslala ma po Bibliu a požia-
dala ma, aby som jej pre ítal štyridsiaty tretí žalm. 
Ale nijako zvláš  ju to neoslovilo. Po vstupe vojsk 
som si uvedomil, že v texte toho žalmu ako keby 
bola okupácia predpovedaná. Niekedy za iatkom 
roku 1969 som pocítil, že mame v nejakom zmys-
le dlhujem zhudobnenie tohto žalmu. Išlo mi to 
ve mi ažko, trápil som sa s tým a dokon il som 
to až po dvoch rokoch. Skladba sa mala spieva  
v bibli tine, t.j. staro eštine, ale partitúra musela 
by  prepísaná a nahraná bez slov. Ke  mi ju potom 
v Ženeve hrali, žiadal som ich, aby to zahrali kom-
pletne aj so spevom, ale oni povedali, že to vyhralo 
cenu bez slov, tak to budú hra  bez slov.

 Moment. Dokážem pochopi , že ti komunisti 
nedovolili nahra  skladbu s biblickým textom. 
Ale tomu, že Švaj iari akceptovali toto okýpte-
nie skladby, celkom nerozumiem.
Mal som pocit, že politike sa dos  vyhýbali. V Züri-
chu som napríklad po ul besedu so Solženicynom, 
na ktorej on chcel stále prejs  k politike, ale oni sa 
ho pýtali, kto je jeho najob úbenejší spisovate , na 
akej literatúre vyrástol a podobne. Mal som vtedy 
pocit, že tá švaj iarska neutralita, snaha by  s kaž-
dým zadobre, je trochu smiešna.

 Tá cena sa po krá ovnej len volala alebo ju 
krá ovná aj ude ovala?
Ude ovala ju medzinárodná porota, krá ovná ju 
odovzdávala. A potom sa so mnou rozprávala, se-
deli sme na takej seda ke, na akej sedia prezidenti 
pri diplomatických návštevách. Ja som mal k dis-
pozícii lámanú francúzštinu, lámanú angli tinu 
a trošku lepšiu nem inu. A ona vedela po anglic-
ky a francúzsky, po nemecky skoro vôbec. Takže 
to bol celkom zvláštny rozhovor. A pýtala sa ma 
na všeli o. Od osobných vecí až po môj názor na 
ruskú modernú hudbu.

 iže názov Piedestál odkazuje ur itým spô-
sobom na prvú skladbu nového dvojalbumu, 
ktorá je venovaná krá ovnej Márii José?
Simple symphony electronic z roku 1975 som 
naozaj venoval krá ovnej a základným hudobným 
materiálom tejto symfónie sú niektoré asti sklad-
by Canticum 43, za ktorú  som dostal spomínanú 
cenu. Ale názov Piedestál neodkazuje len k tejto 
skladbe. Je spolo ným menovate om všetkých 
troch skladieb na tomto CD. Epoché II je skladba 

venovaná Georgovi Orwellovi a jeho románu 
1984, v ktorom vykreslil negatívny piedestál to-
talitnej moci. A námetom Zmierenia je posledný 
súd – tam je motív piedestálu tiež evidentne prí-
tomný.

 Celý dvojalbum sa nachádza na jednom dis-
ku, ktorý je z jednej strany CD a z druhej DVD. 
Pre o je to takto?
Z technických dôvodov. Obsahom DVD sú Spek-

trá II, o je elektronická hudba. Pri jej skladaní 
som mal možnos  vytvára  nielen stereo verziu, 
ale aj takzvanú 4 + 1 verziu, v ktorej je priesto-
rové vnímanie zvuku ešte umocnené. Najmä 
kontrapunkty sú v priestorovej verzii bohatšie, 

o bolo pre m a ve mi dôležité, pretože v tých-
to skladbách som robil v podstate kontrapunkt 
z kontrapunktu, akýsi kontrapunkt na druhú.

 Spektrá II sú – podobne ako predtým Spek-
trá – akýmisi sofistikovanými variáciami na 
témy z Temperovaného klavíra. V súvislosti s 
nahrávkou tohto Bachovho ve diela si nedávno 
dostal cenu Sebastian. ím a tak pri ahuje prá-
ve Temperovaný klavír?
Idea Temperovaného klavíra ma sprevádza celý 
život v tom, že sa vo svojich 
skladbách skoro vždy snažím 
prejs  všetkými stupnicami. A to 
nielen harmonicky, harmónia 
je obohatená rôznymi vecami, 
pri om vychádzam aj zo Schön-
berga, ke že používam dva-
nás tónové témy. Ale na rozdiel 
od Schönberga som hne  od 
za iatku moduloval. Schönberg 
ako keby zabudol, že harmónia 
je predovšetkým v modulácii a že 
v harmónii sa môžeme posunú  
do inej polohy, do inej tóniny. To 
je nie o, ako meni  fyzikálne pole. 
Podstata hudby je – aspo  pre 
v m a – v tom, že v harmonickom 
poli sú rôzne tvary, ktoré na seba 
upútavajú hudobnú myse . Prin-
cípom hudby je princíp variácie 
– stále to isté, ale vždy s nejakým 
malým posunom, prípadne naraz 
ve ký posun a potom zas menší, 
a tak alej. Keby som to mal vy-
jadri  matematicky, tak je v tom 
nejaká metrika alebo topológia. 
Blízkos  a vzdialenos  tam hrajú ve kú úlohu.

 Metrika je matematickým nástrojom na 
uchopenie pojmu vzdialenosti, topológia je 
zasa nástrojom na uchopenie pojmu nekone nej 
blízkosti. Ke  spomínaš tieto alebo iné matema-
tické pojmy v súvislosti s hudbou, máš na mysli 
nejakú formálnu súvislos , alebo to chápeš len 
ako ur itú vo nú inšpiráciu?
Nie je to len vo ná súvislos . Ako príklad uve-
diem Spektrá II. Pre m a bol úplne rozhodujú-
ci moment, ke  som objavil matematickú vetu 
o mýtických íslach. Pod a tejto vety, ktorú som 
sám sformuloval a dokázal, má ur itá konkrétna 
dyofantická rovnica práve tri riešenia a týmito 

riešeniami sú mýtické ísla 3, 7 a 13. Zo štruktúry 
tejto rovnice vyplývajú akási zásluhovos  mýtic-
kých ísiel a akási hierarchia, z h adiska ktorej 
sú tie mýtické ísla výnimo né. A táto hierarchia 
podvedome funguje aj u om, ktorí nerozumejú 
matematike, pretože ísla sú všeobecne uznávané 
ako mýtické ísla.

 Teraz neviem, i tomu rozumiem. Naozaj si 
myslíš, že astý výskyt ísiel 3, 7 a 13 v mýtoch 
a rozprávkach je odrazom riešení nejakej rovni-
ce?
Možno už trochu básnim, ale v rovnici ide o aké-
si vystúpenie z jedného radu prvo ísiel do iného 
radu, o akúsi transcendenciu. Ako keby prvo ísla 
boli tí charakterní, silní a zložené ísla sú akoby 
so slabším charakterom. A tí charakterní nejako 
dvíhajú všetkých ostatných. Zaujímavé je, že sa dá 
urobi  aj alšia transcendencia, pri ktorej vypad-
ne trinástka a zostanú len trojka a sedmi ka. Ke  
sa ide do akéhosi druhého neba, tak trinástka sa 
musí vráti  na zem. To je nie o ako diabol, ktorý 
sa sprotivil Bohu a musel sa vráti  na zem. Takže 
na mýtickej úrovni všetko funguje. A sú to logické 
zákonitosti, je to v matematike. A toto celé ma po-
silnilo v myšlienke aplikova  prvo ísla na Bachove 

fúgy. Ke  sa aj mýty musia skloni  pred zákonitos-
ami prvo ísiel, pri om mýty sú duchovný výtvor 

a spomenuté zákonitosti sú prírodnými zákonmi, 
povedal som si, že aj s iným duchovným výtvorom, 
napríklad hudobným, sa musí da  dosiahnu , aby 
sa poklonil prvo íslam.

 A ako si to teda robil? Ako si sk bil Bacha 
s prvo íslami?  
Za al som s Fúgou gis-mol, ktorá má 143 taktov. 
Posledný takt som zobral dvakrát, aby som dospel 
k íslu 144, ktoré má pripomína  stoštyridsa šty-
ritisíc spravodlivých zo Zjavenia svätého Jána. 
Potom som fúgu rozdelil na ur ité úseky a každý 
z úsekov sa nieko kokrát opakuje, pri om po et 
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Miro Bázlik (1931) – vyštudoval hudbu na 
Konzervatóriu v Bratislave (klavír u A. Ka-
fendovej) a matematickú analýzu na Mate-
maticko-fyzikálnej fakulte Karlovej univer-
zity v Prahe. Po súkromnom štúdiu skladby  
(J. Eliáš) a klavíra (I. Moravec, F. Rauch) 

-
kej škole technickej a na Matematicko-fyzi-
kálnej fakulte UK. 

-
nenia – cyklus Spektrá (Metamorfózy a 

komentáre k 1. dielu Temperovaného kla-

víra J. S. Bacha

uznaním v Boswile (1974), za vokálno-
Canticum 43 (na text 43. 

riadených zvukových más, získal 1. cenu 

oratórium  a cena na Prix de mu-
sique folklorique de Radio Bratislava (1977, 
1983) za Pastiersku baladu a -

giu. Bázlikova tvorba, vychádzajúca z tradí-

-

klavirista uviedol diela Mozarta a Beetho-
Temperovaný klavír  

-
Piedestál

-
cie Simple Electronic Symphony, Epoché II., 

Zmierenie  a Spektrá. 

Zdroj: www.hc.sk

-
selným radom.

-

-

-

Spektrá II.

-
-

Spektier IIII
Piedestáll -

-
novaní Epoché III

-

Spektier III

-

-

 okrem uvede-
-

-

-

-

intuitívne – Galois mi tam zrazu tak zasvietil. Je to 
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
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„Tá tupá hlupa a smr  kosí bez rozmýš ania, bez oh adu na to, i má jej prekliata návšteva nejaký zmysel.“  Slová, ktoré Modest 
Musorgskij napísal v júli roku 18731, krátko po smrti architekta Viktora Gartmana (Hartmana), dokonale vystihujú atmosféru bez-
mocnosti, obopínajúcej skladate a necelých osem rokov pred jeho vlastným skonom. Náhly odchod jedného z najbližších priate ov 
vnímal Musorgskij ve mi bolestne aj preto, že sa to stalo v ase, ke  sa obaja umelci nachádzali na vrchole tvorivých síl a mali pred 
sebou ambiciózne plány. Motív smrti za ína od tohto obdobia máta  v Musorgského hudbe oraz astejšie...

Robert KOLÁ

Modest Petrovi  Musorgskij (1839–1881)

Piesne a tance smrti 
Cyklus piesní na slová Arsenija Goleniš eva-Kutuzova (1875–1877)

Na vrchole

Polovica 70. rokov 19. storo ia bola pre Musorgského prelomovým obdobím. 
Skladate  po 35. roku života našiel vlastný, nezamenite ný spôsob hudobné-
ho vyjadrovania a zložil diela, ktoré mu zabezpe ili nesmrte nos . V rokoch 
1871–1872 vytvoril druhú verziu Borisa Godunova a premiéra tejto opery 
v roku 1874 znamenala pre Musorgského triumf a ve ké zados u inenie, hoci 
ju neminuli škrty a oso ovanie v tla i. V lete toho istého roku skladate  doslo-
va vychrlil Obrázky z výstavy, jeden z najpozoruhodnejších klavírnych cyklov 
v hudbe 19. storo ia. Okrem toho za al pracova  na dvoch – námetom celkom 

odlišných – operných projektoch, ve kej historickej dráme Chovan ina a tro-
chu neskôr aj úsmevnom Soro inskom jarmoku pod a Gogo a. Je prízna né, 
že na oboch operách pracoval s prestávkami do konca života a ani jednu ne-
dokon il.
Škoda, že moment umeleckého dozretia tejto svojráznej skladate skej osob-
nosti nenastal v priaznivejšom období. „Zlaté“ 60. roky, ktoré za vlády Ale-
xandra II. – po ukon ení Krymskej vojny a zrušení nevo níctva – priniesli 
Rusku všeobecný rozkvet, boli minulos ou; vyprchalo aj mladícke nadšenie 
skladate ov-amatérov združených okolo Balakireva. Krúžok, ktorý sa stal 
známy pod názvom „Mocná h stka“, už prakticky neexistoval. Rimskij-
Korsakov sa priklonil k akademickým pozíciám a k prijatiu európskej klasic-
kej tradície a Balakirev, u ite , ktorého Musorgskij tak obdivoval, otvorene 
prejavoval nezáujem o Borisa a z dôvodu za ínajúcej dlhodobej duševnej 
krízy sa od krúžku vzdialil. Pretrhnutie stykov so skupinou, ktorá mu posky-
tovala tvorivé stimuly a pôdu na výmenu názorov a skúseností (výnimkou 
bol len na alej pretrvávajúci intenzívny kontakt s Vladimirom Stasovom), 
doliehal na samotársky žijúceho Musorgského obzvláš  ažko. Povzbudenie 
a útechu nemohol h ada  v kruhu vlastnej rodiny. Aj ke  miloval deti (jeho 
pies ový cyklus Detská izbi ka z rokov 1868–1872, ktorý tak nadchol Liszta 
a neskôr Debussyho, je dôkazom mimoriadne citlivého prieniku do detské-
ho sveta, ale pravdepodobne aj vyjadrením vlastnej túžby po rodi ovstve...), 
radosti rodinného života mu ostali odopreté.
„Pocity prázdnoty“, ako ich opisuje v liste Stasovovi roku 18722, sa v Musorg-
ského korešpondencii objavovali popri zvolaniach, ktoré sa stali akýmsi ume-
leckým krédom – Smelo! K novým brehom. Úzkos  a prázdnota mali aj alšie 
prí iny. Jednou z nich bola nenávidená a otupná úradnícka práca na lesnej 
správe, alšou, závažnejšou ( i je to skôr dôsledok ako prí ina?), bol sklada-
te ov alkoholizmus, postupne prerastajúci do beznádejnej a nekontrolovate -
nej závislosti. Táto váše  napokon spôsobila jeho tragický pred asný koniec 
v Nikolajevskej nemocnici len nieko ko dní po jeho 42. narodeninách...
Kritické obdobie od polovice 70. po za iatok 80. rokov je teda asom fyzického 
úpadku skladate a, no zárove  prináša to najsilnejšie, o jeho nevšedný talent 
– prirodzený a neusmer ovaný akademickým vzdelaním – po sebe zanechal. 
Je to obdobie intenzívnej spolupráce s jedným z dlhoro ných priate ov, bás-
nikom Arsenijom Goleniš evom-Kutuzovom. Musorgského intelekt a spolo-

enská povaha si vždy žiadali spolo nos  podobne založených a zmýš ajúcich 
udí. Tak tomu bolo v období jeho života v tzv. „komúne“ so skupinou mladých 

intelektuálov v rokoch 1863–65, na stretnutiach „Mocnej h stky“ a u udmily 
Šestakovej, Glinkovej sestry; ako aj pri spolužití s Hartmanom a neskôr s Go-
leniš evom-Kutuzovom. Potreboval týchto udí, aby si s nimi mohol vymie a  
postrehy a plánova  spolo né umelecké projekty. V súvislosti s Kutuzovom 
píše Stasovovi: „...práve zrodený básnik, gróf Arsenij Goleniš ev-Kutuzov, sa mi 
nato ko pá i svojou umeleckou podstatou a svojím mozgom, že som sa rozhodol 
umožni  mu stretnutie s Vami. [...] Po Puškinovi a Lermontovovi som sa nestre-
tol s tým, o som našiel u Kutuzova. Nie je to vyumelkovaný básnik ako Nekra-
sov, ani k ovitý ako Mej (Mejovi dávam prednos  pred Nekrasovom). Kutuzov 
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takmer všade iskrí úprimnos ou, takmer všade vonia sviežim ránom, pri om má 
neporovnate nú techniku. Znamenité je to, že [...] sa náš mladý básnik (je vskut-
ku ve mi mladý) nenadchol pre civilné motívy, t. j. nenapodob oval módu ani 
sa nepretvaroval ako chameleón pod a Nekrasovových grimás...“3 Z dnešného 
poh adu sa nám môže skladate ov opis Arsenija Kutuzova (a najmä porovná-
vanie s Puškinom a Lermontovom) javi  ako ve mi nadnesený, pravdou však 
ostáva, že Kutuzov Musorgskému poskytol texty pre viaceré diela vrcholného 
obdobia – baladu Zabudnutý (1874) a pies ové cykly Bez slnka (1874) a Pies-
ne a tance smrti (1875–77). Tie patria k tomu najcennejšiemu, o vzišlo z ich 

spolupráce a najlepšiemu zo závere nej fázy skladate ovej tvorby vôbec. V Ku-
tuzovovi našiel básnika, ktorý mu dokázal poskytnú  texty, aké potreboval. 
Kutuzovove verše v spojení s Musorgského hudbou tvoria zvláštnu jednotu, 
v aka ktorej nastáva akoby ideálny stav, kedy hudba nie je otrocky podriadená 
textu ani text nie je násilne prispôsobovaný toku hudby.

Slovo a hudba

Vä šina Musorgského tvorby je vokálno-inštrumentálna. isto inštru-
mentálne skladby ako Obrázky z výstavy, Intermezzo in modo classico 
alebo Scherzo B dur sú skôr výnimkami. Jednozna ne dominujú piesne 
s klavírnym sprievodom a opera. Mnohí skladate ovi sú asníci sa zhodu-
jú v konštatovaní, že bol vynikajúcim interpretom vlastných piesní, ale aj 
cudzích vokálnych kompozícií (naj astejšie operných fragmentov), ktoré 
s ob ubou a na ve kú rados  svojich posluchá ov jedine ným spôsobom 
karikoval: „Pri klavíri bol Musorgskij nenapodobite ným rozpráva om hu-
morných príhod, pri om sa vždy tváril úplne vážne, o ešte viac zosil ovalo 
jeho humor. [...] Najprv zazneli karikatúry spevá ok talianskej opery a hoci 
sa to zdá zvláštne, vysoká  stula Musorgského, trepotajúca sa v Adio del 
pisati [sic!], pripomínala slávnu Boisovú. Sopránová ária bola náhle pre-
rušená a celkom neo akávane zaznel Petrovov bas, spievajúci so silným 
nosovým prízvukom svoju poslednú áriu z Ivana Susanina.“4 K tomu treba 
priráta  aj jeho schopnosti ve mi zru ného klaviristu a pohotového im-
provizátora. Musorgského satirické úšk abky najlepšie zachytávajú jeho 

piesne ako Seminarista, vynikajúca, štip avá Piese  o blche pod a Goethe-
ho alebo celkom ojedinelý hudobný pam  et nazvaný Divadielko (Rajok), 
v ktorom si skladate  vybavuje ú ty s petrohradskými kritikmi. Jeho 
predvádzanie vyvolávalo vo svojej dobe u zainteresovaných (dokonca aj 
u tých, o sa v om spoznali) výbuchy smiechu a aj dnes, hoci nemusíme 
pozna  jeho pôvodný kontext, dokáže pobavi .
Nevšedný pozorovací talent a schopnos  hudobne stvárni  rozli né 
duševné stavy predur ovali Musorgského k tomu, aby komponoval vo-
kálnu hudbu. Jeho cit pre zhudob ovanie slova, zmysel pre prirodzenú 
deklamáciu, pre rytmus a intonáciu hovorenej re i, je mimoriadny. Sa-
mozrejme, neplatí to len o paródiách a žartíkoch. Ako aživo až brutál-
ne realisticky môžu zapôsobi  monológy Borisa Godunova stíhaného 
chorobnými víziami a ažkými vý itkami svedomia. Tento ú inok by sa 
pravdepodobne ve mi oslabil, keby boli slovo a hudba vnímané oddele-
ne. V ich jednote spo íva podstata onej zvláštnej apelatívnosti Musorg-
ského hudby, a to najmä v Borisovi a v pies ach, ktoré vznikli po tomto 
prelomovom diele.

Osamotenie, prázdnota, smr ...

Jedným z básnických vzorov Goleniš eva-Kutuzova bol Afanasij Fet. Ten-
to Baudelairov sú asník a jeden z posledných predstavite ov tzv. „zlatého 
veku“ ruskej literatúry sa vo svojej poézii venoval pomerne konven ným 
témam (neopätovaná láska, osamelos  at .), no jeho básnické obrazy 
a spôsob narábania s jazykom boli originálne a pre generáciu ruských bás-
nikov narodených okolo polovice 19. storo ia, ku ktorej patril aj Kutuzov, 
zaujímavé a aktuálne. Re  ektovali totiž vlnu šíriaceho sa symbolizmu a de-
kadencie, reagovali na to, o sa dialo v poézii vo Francúzsku, presadzovali 
ideu l’art pour l’art. Fet prekladal Schopenhauera a v jeho tvorbe možno 
nájs  spolo né motívy s Baudelairom a do istej miery aj motívy typické pre 
E. A. Poea (napr. báse  Nikogda z r. 1891). Nechýbajú motívy temnoty 
a smrti (napr. v bás ach nazvaných Smr  alebo Smrti), ktorým dal zvláštnu 
podobu, nazerajúc na ne optikou ruského loveka 19. storo ia.
V 70. rokoch tieto motívy prenikajú aj do Musorgského hudby a stávajú 
sa absolútne dominantným predmetom jeho umeleckej výpovede. K najsil-
nejším momentom Borisa Godunova patria už spomínané monológy cára 
zmietaného pocitom viny a predtuchami vlastnej smrti. To platí aj o inštru-
mentálnej hudbe – Katakomby a S m tvymi jazykom m tvych z Kartiniek 
svojimi prudkými disonanciami a tichým tremolom vo vysokom registri 
dokonale evokujú úzkos  a stiesnenos  aj bez slov. Musorgského zaujatie 
tematikou prázdnoty a smrti pokra uje v cykle Bez slnka, v piesni na vlastný 
text Zlá smr  (1874), v Pies ach a tancoch smrti a rade piesní na slová A. K. 
Tolstého z roku 1877.
Pies ový cyklus Bez slnka na slová Goleniš eva-Kutuzova vznikal v lete 
1874, teda súbežne s Kartinkami. V okruhu tvorby skladate ov „Mocnej 
h stky“ ide o celkom ojedinelé dielo, i už vo bou námetov, alebo hudobnou 
re ou. Musorgskij v týchto šiestich, pomerne krátkych pies ach, jedine ne 
priamo hovorí o pocitoch prázdnoty, o letmo zachytenom poh ade bývalej 
lásky, ktorá ho však už nespoznáva, o monotónnej ennui (Sku aj), o pre-
márnenom živote i o odovzdanosti osudu. Po hudobnej stránke sa piesne 
vyzna ujú nezvy ajne delikátnou klavírnou faktúrou, harmóniou, z ktorej 
bude erpa  Debussy, statickými ostinátnymi plochami. Intimita a osobný 
charakter výpovede v Detskej izbi ke a Bez slnka tak ve mi odde ujú svet 
Musorgského od sveta jeho kolegov „ku kistov“ a sú v podstate neopako-
vate né. Napriek asovej blízkosti vzniku a rovnakému autorovi textov sú 
Bez slnka a Piesne a tance smrti dva charakterom ve mi odlišné cykly.
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Príklad . 2: Uspávanka, takty 41–42

skladba_mesiaca.indd   3 16. 7. 2009   12:52:06



Danse macabre a žánrové obrázky

Cyklus Piesne a tance smrti obsahuje štyri piesne: Uspávanka, Serenáda, 
Trepak a Vojvodca. Boli napísané v prvej polovici roku 1875, okrem poslednej, 
ktorú Musorgskij za al, no dokon ená bola až o dva roky neskôr. Spája ich 
námet magického okamihu zjavenia smrti v rôznych situáciách – smr  kolíše 
choré die a, spieva serenádu chorej diev ine, tancuje s opitým sedliakom, kto-
rý zablúdil v zamrznutom lese, a napokon sa zjavuje na bojovom poli po bit-
ke. Stavba verša sa v priebehu každej z básní mení, o súvisí s osobami, ktoré 
prehovárajú. Vždy tu najprv osoba rozpráva a uvedie krátky opis situácie (vo 
všetkých štyroch prípadoch prichádza smr  v noci; objavujú sa rekvizity ako 
mesiac, no ná hmla, udoprázdno, dohárajúca svieca) a hne  nato prehovára 
smr  – vo forme monológu smerovaného k objektu svojho záujmu, s výnimkou 
prvej piesne, kde vedie dialóg s matkou. Smr  je personi  kovaná – v súlade so 
slovanskou tradíciou – ako žena; aj ke  sa v dvoch prípadoch zjavuje v prestro-
jení za mužské postavy, rytiera a vojvodcu, hovorí vždy v ženskom rode.5

Názvy piesní nazna ujú, že z hudobného h adiska pôjde o žánrové skladby, 
teda isté ustálené a univerzálne typy – uspávanku, serenádu (resp. baladu), 
udový tanec a v poslednej piesni „concitato“ a pochod. To do istej miery pla-

tí, no tieto žánrové obrazy sú vsadené do rámca vytvoreného prítomnos ou 
rozpráva a a objavujú sa skôr ako fragmenty, než aby tvorili piese  ako takú. 
Tieto fragmenty sú výrazne oddelené básnickými aj hudobnými prostriedkami 

(sú napríklad rytmicky pravidelnejšie a tonálne jednozna nejšie, na rozdiel od 
vo nejšie koncipovaných introduk ných pasáží), ím piesne prekra ujú rámec 
svojho žánru a stávajú sa akýmisi malými dramatickými scénami.
Musorgskij reagoval okrem iného aj na skladby s názvom Danse macabre 
(Lisztovu a Saint-Saënsovu; prvú obdivoval, druhou otvorene poh dal6) a na 
módu citova  sekvenciu Dies irae. Sám piesne nazýval týmto menom a vo fran-
cúzskej verzii svojej autobiogra  ckej rty ich uviedol ako Danses macabres rus-
ses.7 Musorgskij tu naplnil svoju potrebu umelecky sa vyrovna  s fenoménom 
smrti, podobne ako napr. Schubert v kvartete Smr  a diev a, Chopin v Sonáte 
b mol alebo Dvo ák v sérii symfonických básní na motívy Erbenových balád. 
Rozdiel je v tom, že tu je smr , aj ke  si zachováva svoj desivý majestát, prijíma-
ná s odovzdanos ou, ako utešite ka, ako zmierenie a vyslobodenie z utrpenia 
a prázdnoty života.

Uspávanka

Žáner uspávanky sa v Musorgského tvorbe objavuje asto. Spi, usni sedliacky 
syn (1865) a Uspávanka pre Jeromušku (na Nekrasovov text, 1868) sú vyjadre-
ním zúfalstva nad bezútešnou budúcnos ou, ktorá aká die a v kolíske. V tomto 
zmysle je žáner uspávanky zakorenený v ruskom folklóre; asto je die a uko-
lísané k „ve nému spánku“. Druhá zo spomenutých piesní svojou náladou 
a hudobnovyjadrovacími prostriedkami (kolísavý rytmus, typické baju-baj) 
pripomína prvú z Piesní a tancov smrti.
V introdukcii sa objavuje motív v osminových hodnotách, obsahujúci 9 tónov 
(his-cis-d-dis-e-eis-  s-gis-a). Spo iatku sa zdajú by  všetky rovnoprávne, bez 
toho, aby sa niektorý z nich chcel sta  základným tónom. Až spev, ktorý má 
zatia  recitatívny charakter, nazna uje okolie tóniny  s mol (príklad .1). Len 

o sa zjaví smr , nastáva vzrušený dialóg. Uspávanka je jedinou pies ou cyk-
lu, v ktorej sa objavuje moment vzdoru. Tu sa však vzdorujúca matka nestáva 
obe ou; smr  prichádza po jej choré die a. Dialogické vstupy dvoch postáv sú 
navzájom jasne odlíšené. Matkin spev je vzrušeným agitatom vo  s mol, pod-
porený tremolami a prudkými dynamickými kontrastmi v klavírnom parte. 
Smr  prednáša svoje repliky pokojne, s priam obradnou vyrovnanos ou, v kon-

kuren nej tónine a mol. V sprievode prevládajú akordická sadzba a ležiace pe-
dálové tóny. Tieto pasáže sú z h adiska žánru samotnou uspávankou a zjavujú 
sa tu vo funkcii statického, neúprosného refrénu s typickým bajuški, baju, baju. 
Jej charakter dokres uje monotónny triolový pohyb, po iato ný interval tritónu 
(interval smrte ného zvonenia v Borisovi) i frygický akord pred závere nou to-
nikou a mol, ktorá napokon v „súboji“ dvoch tónin ví azí (príklad . 2).

Serenáda

Piese  otvára introdukcia v 2/4 takte so šestnástinovým ostinatom v pravej 
ruke. Alterované akordy plynúce v pianissime a mäkko znejúce disonancie 
evokujú atmosféru jarného ve era v prostredí talianskeho stredovekého hradu, 
kde pod oknom mladej a chorej diev iny spieva serenádu smr  v prestrojení 
za rytiera. Táto „kulisa“ sa u Musorgského objavuje aj v Kartinkách, v asti 
ozna enej talianskym názvom Il vecchio castello. Samotná serenáda – mono-
lóg smrti – tu má ve mi podobný charakter (monotónny 6/8 rytmus, ostinato 
v base) a podobne výraznú melodickú linku. Tónina je v tomto prípade es mol, 
„tónina smrti“, ústredná tónina Musorgského Chovan iny. Dramaturgicky ide 
o najmenej komplikovanú piese  cyklu; vrchol serenády je v samom závere – 
v oktávovom skoku, symbolizujúcom objatie smrti so slovami Ty moja!

Trepak

Je najstaršou a najznámejšou pies ou cyklu. Introdukcia nasto uje tóninu F 
dur, no harmonický pohyb oskoro inklinuje k paralelnej d mol, hlavnej tónine 
piesne. Prázdne kvinty, tremolo a názvuky Dies irae ticho hrmiace v basovom 
registri klavíra pripravujú samotný tanec smrti, udový trepak, ktorý tancuje 
smr  so starým opitým sedliakom. Motorický tane ný rytmus výborne pod iar-
kuje text. astý výskyt zdrobnenín (Och, muži ok, stari ok ubogoj...), daktylsko-
trochejský verš a združený rým nazna ujú udový tanec. Ruština je pomerne 
 exibilný jazyk pokia  ide o d žku slabík a prízvuky, takže výrazné akcentovanie 

poslednej slabiky v slove na tomto mieste pôsobí celkom prirodzene, dokonca 
to dodáva monológu smrti 
mierne ironický nádych. 
Melodická línia má typicky 
ruský charakter, pri om 
obsahuje úryvky Dies irae 
(príklad . 3).
Typickou rtou piesne je 

asté striedanie 4/4 a 3/2 
taktu, kontrasty v ryt-
mickom lenení, tempe 
a faktúre sprievodu. Motív 
trepaku sa cyklicky vracia 
a ako memento (svojím 
šestnástinovým pohybom 
a „démonickou“ zostupnou 
chromatikou v stredných 

hlasoch evokuje zimomriavky i akýsi hrkot kostlivca) prerušuje úbožiakovo 
delírium, v ktorom mu smr  vytvára ilúziu leta, tepla a budúceho š astia. Teresa 
Malecka toto cyklické opakovanie prirovnáva k stredovekému rituálnemu tan-
cu okolo rakvy m tveho.8

Vojvodca

Posledná a najrozsiahlejšia piese  cyklu v sebe spája dva typy žánrových ob-
razov: v úvodnom concitate ilustratívne zobrazuje bitku, záver tvorí ví azný 
pochod smrti. V programovej ilustratívnosti, ako aj v patetickom závere nom 
monológu je Musorgskij trochu konven ný, možno až príliš poplatný operným 
konvenciám. Piese  však má expresívne silné miesta, najmä v momente zja-
venia smrti (príklad . 4) v podobe kostlivca na koni, ktorý obchádza bojisko 
a zvoláva svoje šíky m tvych. Skon ená je bitka! Všetkých som porazila! Všetci 
sa predo mnou zmierili, bojovníci! Tu Musorgskij majstrovsky stup uje napätie 
a tvorí plynulý prechod medzi dvomi široko klenutými dynamickými oblúkmi 
piesne. Po slávnostnom pochode (fortissimo v d mol, hutná akordická sadzba 
v sprievode) sa objavuje tane ný pohyb charakteristický pre predošlú piese , 
dokonca v rovnakej tónine. Posledná strofa totiž zobrazuje samotný danse ma-

SKLADBA MESIACA

18 6    2009

Príklad . 3: Trepak, takty 17–18

Príklad . 4: Vojvodca, takty 40–41
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Poznámky:
1. V liste P. S. Stasovovej z 26. 7. 
1873, MUSORGSKIJ, str. 166; 
cit. Pod a: MALECKA, str. 30 (vi  
zoznam použitej literatúry)
2. MUSORGSKIJ, str. 149
3. List z 19. 6. 1873, tamtiež, str. 
156
4. Zo spomienok N. I. Kompanej-
ského a J. F. Platonovovej, MU-
SORGSKIJ, str. 218, 233; prav-
depodobne ide o áriu Addio, del 
passato z Verdiho Traviaty.
5. Celý cyklus sa mal pôvodne vo-
la  Ona ( iže smr ).
6. List Stasovovi z 23. 11. 1875, 
tamtiež, str. 189
7. Tamtiež, str. 209
8. MALECKA, str. 81
9. „Táto romanca, tiež úchvatná 
svojou krásou a hlbokým dramatiz-
mom, raz tak mocne zapôsobila na 
jednu z posluchá ok, mladú matku, 
že omdlela“ STASOV, str. 105

Literatúra:
BROWN, D.: Musorgsky: His Life and Works. New York: Oxford Univer-
sity Press, 2002
FRAJLICH, A.: The Legacy of Ancient Rome in the Russian Silver Age. 
Amsterdam, New York: Rodopi, 2007
MALECKA, T.: S owo, obraz i dźwi k w twórczo ci Modesta Musorgskie-
go. Krakov: Akademia muzyczna w Krakowie, 1996
MUSORGSKIJ, M. P.: Hudba života. Praha: SNKLHU, 1959
STASOV, V. V.: O Musorgskom. Bratislava: Slovenské vydavate stvo krás-
nej literatúry, 1956

cabre v pôvodnom zmysle, teda tanec nad hrobom. 
Smr  svojím tancom udupáva zem, v ktorej ležia kosti 
m tvych, aby už nikdy nemohli vsta . Ostáva ich jedi-
nou útechou, jedinou, ktorá na nich nezabudne...

Recepcia, interpretácie

Piesne a tance smrti boli prvýkrát uvedené súkromne 
a pod a Stasovovho svedectva vyvolali ve mi silný ú inok, 
najmä Uspávanka.9 Skladate  nešpecifikoval, pre aký 
hlasový odbor sú ur ené. Vyžadujú hlas v rozsahu dvoch 
oktáv (a – a2) a aj ke  bývajú interpretované ženami, 
po tom, ako Trepak do svojho repertoáru zaradili Osip 
Petrov a Fjodor Ša apin, stali sa takmer výhradne zále-
žitos ou basbarytónu. Odvtedy sa nimi prezentujú ve ké 
mená vokálneho umenia, predovšetkým ruského. Za 
všetky treba spomenú  vynikajúce interpretácie Jevgeni-
ja Nesterenka i Vladimira Kraineva pre firmu Melodia; 
z novších nahrávok najmä Sergeja Larina (v transpozícii 
do vyššej polohy, vhodnej pre tenor) a obzvláš  presved-

ivého Dmitrija Chvorostovského. Zo ženských inter-
pretácií treba spomenú  nahrávku Iriny Archipovovej 
a z mimoruských podaní napr. nahrávku fenomenálne-
ho Borisa Christoffa, ale aj nášho Sergeja Kop áka.
Klavírny sprievod piesní je traktovaný vyslovene symfonicky a už samotný Mu-
sorgskij pomýš al na jeho inštrumentáciu. Krátko po jeho smrti to za ho urobili 
Rimskij-Korsakov s Glazunovom a roku 1882 vyšla partitúra tla ou. Túto verziu 
ponúka Christoffova nahrávka pre spolo nos  EMI. Najznámejšou úpravou je 
však orchestrálna verzia Dmitrija Šostakovi a z roku 1962 pre sopranistku Galinu 
Višnevskú. Túto verziu interpretuje napr. Dmitrij Chvorostovskij na nahrávke pre 
spolo nos  Philips. Z novších úprav treba spomenú  orchestrálnu verziu fínskeho 
skladate a Kaleviho Aha (1949) z roku 1984 alebo menej tradi nú úpravu Alexeja 
Larina (1954) pre sóla, zbor, dva klavíry a bicie nástroje z roku 1989. Zdá sa, že dielo 
skladate a-vizionára neprestáva fascinova  hudobných tvorcov ani na sklonku 20. 
storo ia.
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MESTO SKALICA BACHOVA SPOLOČNOSŤ
NA SLOVENSKU

IV. ročník medzinárodného festivalu chrámovej a organovej hudby
Pod záštitou Ing. Stanislava Chovanca, primátora mesta Skalica

Nedeľa, 5. júl / 16.00 h. – Farský kostol sv. Michala
Smíšený pěvecký sbor města Hodonín
Josef Ilčík - zbormajster
Jitka Maradová - organ, klavír
Tomáš Balák - spev
Jiří Holešinský - trúbka
Josef Ilčík - trúbka
ČESKÁ REPUBLIKA
K. Hecyrus, H. L. Hasler, C. Monteverdi, E. Schumera,
S. Rachmaninov, C. Franck, Z. Lukáš, V. Miškinis

Nedeľa, 19. júl / 16.00 h. – Jezuitský kostol
Ervin Schoenhauser - spev
Zuzana Šebestová - spev
Stanislav Palúch - husle
Stanislav Šurin - organ, klavír
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Na židovskú nôtu

Nedeľa, 2. august / 16.00 h. – Farský kostol sv. Michala
Ján Vladimír Michalko
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
In memoriam Ivan Sokol
N. Bruhns, J. S. Bach, J. Ch. H. Rinck, G. Valerj, F. Mendelssohn

Nedeľa, 16. august / 16.00 h. – Evanjelický a. v. kostol
Wladyslaw Szymanski
POĽSKÁ REPUBLIKA 
J. S. Bach, F. Mendelssohn
V spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave

Nedeľa, 23. august / 16.00 h. – Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Massimo Nosetti 
TALIANSKO 
G. Meyerbeer, C. Franck, F. Capocci, M. E. Bossi, F. Mendelssohn,
O. Ravanello, S. Burtonwood, A. G. Ritter

Vstup voľný! • Zmena programu vyhradená!
Mesto Skalica • Nám. Slobody 10 • 909 01 Skalica • Tel.: 034 664 4885 • koutna@mesto.skalica.sk • www.skalica.sk
Bachova spoločnosť na Slovensku • Tel.: 033 544 7537, 0905 26 99 71 • office@bachsociety.sk • www.bachosciety.sk
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Arsenij Goleniš ev-Kutuzov [foto: archív]
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L´isola disabitata !

Sídlo v Eszterháze bolo nazývané aj „uhorským Versailles“ 



22 6    2009

Prive a zábavy na opustenom ostrove
J. Haydn: L´isola disabitata (Opustený ostrov) / réžia: A. Hlinková / hudobné naštudovanie a dirigent: A. Parrott / 
scénogra  a: M. Struhárová / premiéra: 29. mája,   SND Bratislava (v spolupráci s Centrom starej hudby a Nadáciou 
Esterházyovcov)

Aké sú naozaj Haydnove opery? Rozšíre-

ným názorom je, že patria k tomu menej 

zaujímavému v skladateľovom diele. Naj-

častejšie uvádzanými dôvodmi sú proble-

matické libretá a nedostatočná dramatic-

kosť. Takmer všetky vznikli počas služby 

u kniežaťa Esterházyho a Haydn sa o ne 

z rozličných príčin neskôr príliš nezaují-

mal. Ani autori dobových biografií (vrá-

tane Haydnovho priateľa z posledných ro-

kov Carpaniho) nemali pre ne veľa chvály. 

V podstate ich nepoznali, okrem toho vkus 

sa ku koncu 18. storočia rýchlo menil. Aj 

preto tieto diela upadli do zabudnutia 

a mnohé boli dlho považované za stratené. 

O ich čiastočnú rehabilitáciu sa až v 20. 

storočí postarali interpreti ako Antal Do-

rati alebo Nikolaus Harnoncourt. 

Pre slovenské publikum jednu z Haydno-

vých opier objavilo Centrum starej hudby 

a Opera SND, ktorá zaradila do aktuálnej 

sezóny „azione teatrale“ Opustený ostrov 

z roku 1779. „Dej je smutný bez toho, aby 

bol tragédiou a veselý bez toho, aby upadol 

do klauniády,“ napísal o librete autor Pie-

tro Metastasio. Príbeh dvoch párov, ktoré 

prežívajú odlúčenie a hľadajú k sebe ces-

tu, umiestnila režisérka Andrea Hlinková 

so scénografkou Miriam Struhárovou 

na ľadovec, stroskotanie lode nahradila 

havária lietadla. Okrem toho, že scéna 

mohla byť minimalistickejšia, mi tento 

„geografický posun“ neprekážal. Režisér-

ka uchopila libreto, už v Haydnovej dobe 

staromódne, s neprehliadnuteľnou dáv-

kou nadhľadu a zveličenia. Vďaka tomu 

sa istý pátos či moralizovanie, ktoré môžu 

byť dnešnému poslucháčovi cudzie, stali 

v kontexte celku ľahšie „stráviteľnými“. 

V najvydarenejších okamihoch prinies-

la javisková akcia ako protiklad k pôvod-

nému „serióznejšiemu“ vyzneniu textu, 

ktoré rešpektuje aj Haydnove hudobné 

spracovanie, momenty bezprostredne pô-

sobiacej situačnej komiky (napr. aria di 

guerra, ktorej protagonista sa naľaká tuč-

niaka – maskota celej produkcie). Niekto-

rými kritikmi vyčítaná gýčovitosť bola 

podľa mňa cieleným (otázkou je či vždy 

aj efektívnym) výrazovým prostriedkom. 

Udržať si nenútenosť počas celého diela 

nebolo ľahké, čo sa potvrdilo, keď sa do-

stali k slovu známa pravda o opakovanom 

vtipe či zbytočná popisnosť. Avizovanej 

„feministickej robinsonovky“ bolo preto 

pomenej. Najmä v brilantne skompono-

vanom finále, ktoré je hudobným „tour 

de force“ diela (Haydn tu napísal flaute, 

husliam, fagotu a violončelu brilantné 

koncertantné sóla), som sa nemohol ubrá-

niť pocitu akoby režisérka celkom nedô-

verovala sile Haydnovej hudby a snažila 

sa za každú cenu zhustením javiskovej ak-

cie vyvážiť fakt, že sa v diele vlastne „nič 

nedeje“. Preto bol záverečný piknik s ope-

kaním rýb a bedmintonom skôr pre tých, 

ktorí sa do opery chodievajú najmä poze-

rať. Dielo naštudoval Andrew Parrott, 

ktorého vplyvný britský manažér a pro-

ducent, v súčasnosti riaditeľ londýnskeho 

Barbican Centre, Sir Nicholas Kenyon 

označil za najoriginálnejšieho mysliteľa 

medzi dirigentmi barokovej hudby (v re-

prízach ho nahradí Marián Lejava). Účin-

kovanie súboru Musica aeterna (um. ve-

dúci Peter Zajíček) možno v slovenskom 

kontexte označiť ako prelomové. Prvýkrát  

v histórii Opery SND moderný orchester 

ustúpil špecialistom na hudbu baroka 

a klasicizmu, hrajúcim na dobových ná-

strojoch. Presvedčivý výsledok v podobe 

transparentného zvuku (i keď vďaka akus-

tike trochu tlmenejšieho), štýlovej inter-

pretácie a hráčskeho nasadenia potvrdil 

HUDOBNÉ DIVADLO

– hneď po opadnutí úvodnej „opatrnos-

ti“ – opodstatnenosť tejto voľby. Najmä 

sledy prekomponovaných recitatívov ac-

compagnato, ktoré tvoria podstatnú časť 

diela (sólových čísiel je len 6) mali vďaka 

naštudovaniu väčšinou požadovaný spád 

a boli tempovo, rytmicky, dynamicky i z 

hľadiska zobrazenia afektov vypointova-

né do nuáns, ktoré by sa od moderného 

orchestra nedali očakávať (napr. plastic-

kosť držaných akordov, kontrasty „svetla 

a tieňa“...). Bolo by dobrou správou, ak 

by sa toto hosťovanie stalo precedensom 

aspoň v prípade autorov pred Mozartom. 

Sympatickú snahu o štýlovosť bolo cítiť aj 

z prejavu sólistov (Terézia Kružliaková, 

Helena Szabóová, Daniel Čapkovič, To-
máš Juhás), ktorá je pochopiteľne zvyk-

nutá najmä na vokálnu estetiku prevažu-

júceho operného repertoáru (v prípade 

špecialistov by zrozumiteľnosť, tvorba 

tónu a narábanie s afektívnym obsahom 

textu boli ešte efektívnejšie).

Opera SND vyplávala za Opusteným 

ostrovom do neznámych vôd. V domácom 

kontexte ide rozhodne o jednu z význam-

nejších hudobných udalostí roka a súčas-

ne efektný exportný kúsok, ktorý by bola 

škoda nevyužiť v roku Haydnovho výro-

čia.    

Andrej ŠUBA

T. Juhás (Gernando), D. apkovi  (Enrico) foto: C. Bachratýýý
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Muzikál František z Assisi dramaturgicky 

zapadá do 800. výročia schválenia Prvej 

regule rádu Menších bratov – františkánov 

(Ordo Fratrum Minorum – O.F.M). 

Svätý František je aj dnes inšpiratívnou 

postavou pre mnohých mladých ľudí súčas-

nosti, a to v oslobodení sa od materiálnych 

statkov, v návrate k prírode. Aj preto sa stal  

príťažlivou predlohou úspešného slovenské-

ho muzikálu.  

Autorovi libreta a režisérovi v jednej osobe 

– Martinovi Kákošovi – sa podarilo skĺbiť 

najzávažnejšie momenty zo života Františ-

ka. Dej je plný dramatickosti, kontrastov, 

lyriky, mladej nespútanosti a lásky – ale aj  

zrieknutia sa lásky ľudskej v mene Božej. 

Libretista a režisér inšpiroval textára pies-

ní Martina Sarvaša k poetickým, nie však 

naivným veršom, ktoré vytvorili základ 

k hudobným sólam, ansámblom a zborom. 

Skladateľ Gabo Dušík rozdával v tomto die-

le melódie plným priehrštím, i keď niektorí 

v nich hľadali (a našli) aj inšpirácie u iných 

autorov... Gabo Dušík podobné momenty 

preklenul osobitosťou svojej lyrickej struny 

a zvlášť v aranžmánoch veľkou nápaditos-

ťou. V nich dotvoril charakter doby a mies-

ta (tance so štylizáciou stredovekej hudby, 

„zlatá mládež“, plesová scéna, dramatické 

vstupy Čierneho rytiera a vojnovej suity, ta-

nec Smrti a „neviestky“, revuálna háremová 

scéna). V orchestrálnom sprievode nechal 

zaznieť sláčiky, vokálne fragmenty grego-

riánskeho chorálu, organové sólo, píšťalky, 

lutnu, gitary, zvony – ba aj umieračik. Hlav-

ným postavám (František, Klára, Čierny 

rytier) napísal najkrajšie sóla a duetá. Pôso-

bivé hudobné čísla (dokonca šansónového 

charakteru – pre Tri ženy) vytvoril aj pre 

menšie roly (priatelia Františka, jeho otec 

a matka, sultán, pápež). Osobitou kapitolou 

sú tance, ktoré bezprostredne nadväzujú na 

piesňové čísla (mládež z Assisi, Smrť, Chu-

doba, Cnosť, Láska, Závisť, Chamtivosť, 

Pomsta). Gabo Dušík je pokračovateľom 

melodickej spevnosti Gejzu Dusíka, hoci 

tvorí v inej dobe a v inom žánri. Františkom 
z Assisi, svojím prvým muzikálovým dielom, 

sa zaradil k najlepším reprezentantom tohto 

žánru aj mimo hraníc Slovenska. Dielo 
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znie čiastočne z nahrávky (orchester, ľudo-

vé nástroje, zbor): sólisti spievajú naživo,  

pomocou mikroportov. K nim sa na scéne 

pripája zbor, napriek náročným a rytmicky 

strhujúcim tempám bez dirigenta... (Za na-

študovanie muzikálu po hudobnej stránke 

však patrí pochvala dirigentovi Ľubomírovi 
Dolnému). 

Režisér Martin Kákoš vystaval príbeh na 

priestorovo dobre riešenej scéne Pavla An-
draška – s dvomi šikminami a zadnou pro-

jekciou. Je na nej dostatok miesta na tanec 

a účelné scénické doplnky, ktoré rýchlo me-

nia prostredie a dotvárajú situáciu (náznaky 

domov s výsekmi Giottových fresiek, inte-

riér Bernardoneho domu s gobelínom, ná-

mestie v Assisi, obrátený rozkvitnutý strom 

so zvonom, obraz Madony, pápežský stolec, 

prostredie háremu). K úspechu práce reži-

séra, ktorý sa dôkladne venoval jednotlivým 

charakterom, a k celku, ktorý bude určite 

dlhotrvajúcim repertoárovým číslom Novej 

scény, prispel aj choreograf Jaroslav Mo-
ravčík. Vo Františkovi z Assisi vytvoril do-

posiaľ svoju najvýraznejšiu prácu v hudob-

no-zábavnom divadle ostatných rokov. Do-

konale využil dobové tance, bojové scény, 

na javisku rozpútal energiu, dynamickosť 

a veselosť zlatej mládeže, pohybovo naštu-

doval negatívne alegorické postavy a voj-

nové (križiacke) scény. S iróniou „predal“ i 

revuálne háremové tance. Dielo ozvláštnili 

tvarovo a materiálovo bohaté, dobou inšpi-

rované kostýmy Ľudmily Várossovej.

Hlavné postavy boli väčšinou alternované. 

Najviac zapôsobil charizmatický, herecky i 

spevácky pôsobivý Kamil Mikulčík (Franti-

šek). Vo finále zbavil Františka vnútorného 

nepokoja, príznačného pre hrdinu najmä 

v 1. časti. Stanislav Slovák v tej istej po-

stave zostal do konca zanietený, dynamic-

ký – hoci i on mal spevácky part pôsobivo 

vypracovaný a je vhodným typom na túto 

výnimočne náročnú syntetickú rolu. Spolu-

brata Leva zahral typovo výstižný Michal 
Rovňák, ktorý balansoval medzi komikou, 

tragikou a úslužnosťou. Alternoval ho he-

recky i vokálne presvedčivý, výborný Mar-
tin Kaprálik. Dve Kláry – mladé, krásne, 

lyrické hrdinky – vytvorili Jana Lieskovská, 
s pekným, mäkko pôsobiacim hlasom a vý-

razovo i spevácky dôraznejšia Lucia Molná-
rová. Mojmír Caban (Žobrák) pripomínal 

výzorom a  vokálnym prejavom nezabud-

nuteľnú osobnosť svojho otca – popredného 

barytonistu SND Františka Cabana. Alter-

nujúci Stanislav Král bol ako Žobrák éte-

rickejší, akoby z iného sveta. Dominujúcim 

predstaviteľom „zla“ bol Čierny rytier v ty-

povo vyhranenom, zlovestne zamaskova-

nom a pohybovo-tanečne i vokálne výborne 

zvládnutom podaní Martina Hudeca. V ma-

lej, no do detailov prepracovanej postave Pá-

peža sa zaskvel Marián Slovák. Revuálne, 

s nadhľadom interpretoval Sultána Štefan 
Kožka. Jemnú, decentnú matku Františka, 

s citlivosťou a jemnosťou spievala a hrala 

Jana Valocká, otca zasa prísny, no zároveň 

dobrácky Karol Čálik. Dušan Kaprálik in-

terpretoval prísneho, v konečnom dôsledku 

rezignovaného rodiča Kláry a Bianky.

Na záver pochvalnej recenzie kritická po-

známka: režisér si mohol odpustiť nadmer-

né zadymovanie scény a gýčovo pôsobiacu 

finálnu scénu Dievčatka – anjelika s huslič-

kami.

Terézia URSÍNYOVÁ

Pavel UNGER

–
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Dráž any
V znamení kvality a šarmu 

Minulý rok na tla ovke hovoril nový intendant 
Dráž anských hudobných slávností Jan Vogler 
o úmysle dosta  festival, ktorý už takmer 10 
rokov zápasil s nedostato nými  nan nými 
dotáciami, ba hrozil mu i zánik, do 1. ligy eu-
rópskych hudobných festivalov. Tohtoro ný 
festival (20. mája–7. júna) sa stal naozaj uda-
los ou, zodpovedajúcou slovu „slávnos “.
Pod mottom „Nový svet“ predstavili Dráž-

anské hudobné slávnosti celý rad špi kových 
interpretov a skladate ov amerického konti-
nentu, pritiahli na koncerty po etné domáce 
aj mimodráž anské publikum, i mnohých 
zahrani ných hudobných kritikov. O festivale 
informovali médiá na celom svete a neplánova-

nou reklamou sa stal i pobyt Baracka Obamu 
v meste – aj ke  bez súvislosti s festivalom. 
Koncertov bolo síce menej ako doposia , ale 
boli žánrovo kontrastné, prešpikované sláv-
nymi menami a zaznievali vo vyberaných 
priestoroch – v Semperovej opere, vo Frauen-
kirche i v Sklenenej manufaktúre  rmy Volk-
swagen. Firma, vyrábajúca luxusný Volks-
wagen Phaeton, bola napokon i hlavným spon-
zorom festivalu a poskytla mu po as jeho tr-
vania celý rad týchto vozidiel. Optický lesk bol 
však iba sprievodným javom toho, o rezonova-
lo v ušiach a v srdci. Aspo  zopár koncertov...
Naozaj netradi né otvorenie vo Frauenkirche 

bolo zverené mladému newyorskému komor-
nému orchestru The Knights. Pestré gala 
otvorilo kratu ké priestorové dielo Charlesa 
Ivesa The Unanswered Question. Za ním na-
sledovali Schubertove piesne v orchestrálnych 
úpravách Ameri ana Osvalda Golijova, a-
lej songy-hity Richarda Rodgersa, Stephena 
Sondheima a Leonarda Bernsteina v podaní 
famóznej Ameri anky Dawn Upshawovej. 
Úvodný koncert uzavrela Siedma symfónia 
Ludwiga van Beethovena pod taktovkou mla-
dého Erica Jacobsena v razantnom tempe a 
vnútornou dynamikou nabitej interpretácii, 
akú som ešte nepo ula – ale prijala... Aj alšie 
koncerty boli na takej dokonalej technickej 

úrovni, že vyslovova  sa o technických podrob-
nostiach neprichádza do úvahy, pod svetlá 
re  ektorov prichádzali iba naozajstní majstri 
svojho fachu. 
Tandem Viedenskí  lharmonici a démonický 
Valery Gergiev dokázal (zdá sa, že ako prvý), 
že obrovská katedrála Frauenkirche disponuje 
všetkými priaznivými akustickými paramet-
rami. Filharmonici z tradi nej akusticky ide-
álnej viedenskej „topánkovej škatule“ takmer 
bez skúšky odohrali koncert plný celej palety 
farieb, dynamicky vypracovaný do najmen-
ších nuansí, zvukovo mäkký i vo fortissimách 
obrovského orchestrálneho aparátu, ktorý je 

potrebný pre Stravinského Vtáka Ohniváka. 
Gergiev jednotlivé epizódy kreslil, ma oval, 
tam kde to bolo potrebné, podstúpil s nimi 
cestu démona i búrliváka. Frenetický potlesk 
si však títo vzácni hostia vyslúžili aj interpre-
táciou ruskej duši blízkej 1. symfónie Jeana 
Sibelia. Gergiev toto dielo predstavil s takou 
brilantnos ou a s takými nádhernými hudobný-
mi líniami, že azda presved il i najzarytejšieho 
„antisibeliovca“. 
V neskorú no nú hodinu zaplnili Semperovu 
operu obdivovatelia všestrannej, v New Yorku 
žijúcej šansoniérky, entertainerky, autorky a 
skladate ky, Nemky Ute Lemperovej. Pub-
likum vtiahla do sveta Edith Piaf, Jacquesa 

Brela, Léa Ferrého, svojím úžasne prispôsobi-
vým hlasovým potenciálom interpretovala šar-
mantné kabaretné piesne z 20. rokov minulého 
storo ia, ale aj zmes piesní v jidiš i jazzové im-
provizácie. Jej asy ú inkovania na Broadwayi 
sú síce pre , ale 45-ro ná umelky a má dnes 
repertoár a osobné dispozície, ktorými môže 
vo svojom odbore ešte dlho vládnu . Podobne 
ako výnimo ná klaviristka Hélène Grimaud, 
ktorá o nieko ko hodín po Ute Lemperovej opä  
zaplnila h adisko. Z nespratnej francúzskej 
študentky klavíra je už dávno hviezda, ktorá 
sa „kúpe“ v ováciach všade, kde sa objaví. Nie-
len jej umelecká osobnos  a razantné tane né 
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kreácie prstov na klávesách, ale i zvláštna dra-
maturgia koncertu viedli k závratnému úspe-
chu. Grimaud postavila koncert v podstate na 
nieko kých originálnych prelúdiách a fúgach 
Johanna Sebastiana Bacha, po ktorých inter-
pretovala ich spracovanie Busonim, Lisztom 
a Rachmaninovom. Hudba Bacha splývala ne-
raz s výrazovým svetom hudobných romatikov 
tak, akoby nebolo rozdielu medzi originálom a 
jeho štýlovo markatne odlišným spracovaním. 
Vrcholom jej koncertu sa však stala neskorá 
Beethovenova Sonáta E dur op. 109, v ktorej – 
hlavne v poslednej spevnej pomalej asti – ne-
chala Grimaud nahliadnu  do svojho vzácneho 
umeleckého ega, prameniaceho niekde medzi 
snom a skuto nos ou. 
Už spomínaná supermoderná, elegantná Skle-
nená manufaktúra Volkswagenu hostila via-
cero koncertov, jeden z nich niesol názov Nový 
svet v obrazoch. Vrcholom koncertu mala by  
zrejme Dvo ákova „Novosvetská“, uvádzaná s 

paralelne premietanými fotogra  ami z USA od 
fotografa Tobiasa Melleho. Kým interpretácia 
Dvo áka v podaní Symfonického orchestra 
Stredonemeckého rozhlasu s 30-ro ným 
americkým dirigentom Jamesom Gaf  ganom 
bola kvalitná a presved ivá (a takmer ako všet-
ky americké interpretácie hraná v rýchlejších 
tempách, než na aké sme my Európania zvyk-
nutí), fotogra  e, meniace sa v rytmických i 
melodických sekvenciách hudby, miestami ru-
šili. Dvo ák ostal v pamäti, Melle nie. Vrcholom 
ve era sa pre m a stala mne neznáma Bernste-
inova Symfónia . 2 „The Age Of Anxiety“ pre 
klavír a orchester, ktorú r. 1949 sám premié-

roval pod taktovkou Sergeja Kusevického v 
Bostone. V podstate ide o klavírny koncert (so 
zaujímavou závere nou kadenciou), s temati-
kou problémov viery loveka – v Boha, v seba 
samého – a s dejom, vychádzajúcim z rovno-
mennej básne W. H. Audena. Mladu ká Vene-
zuel anka Gabriela Martinez, ví azka Medzi-
národnej sú aže Antona Rubinsteina z r. 2003, 
dnes štipendistka popredných amerických 
hudobných domov, predstavila suverénne 
Bernsteinov rukopis, v ktorom niet prázdnych 
miest a ktorý nezaprie jeho hudobný jazyk, 
tak, ako ho poznáme z neskorších diel. Spolu 
s dirigentom Jamesom Gaf  ganom urobila 
Martinez ve ký kus práce v propagácii tohto 
originálnymi nápadmi sršiaceho diela. 
Množstvo superlatívov by bolo možné použi  
na alšie koncerty – s huslistkou Anne-So-
phie Mutterovou, s dirigentom Kurtom Ma-
surom, s dirigentskou hviezdou Gustavom 
Dudamelom... Na záver sa zmienim o kon-

certe, na ktorom som bola len do prestávky 
napriek tomu, že som sa pred ním vo ve kom 

asovom predstihu musela kvôli už spome-
nutej návšteve prezidenta USA podrobi  
osobnej kontrole a na koncert som vyše ho-
diny akala. Tá prvá polovica koncertu ale v 
sebe skrývala hlavný zámer festivalu: priblí-
ženie nového (hudobného) sveta v tom naj-
širšom slova zmysle dielami a predovšetkým 
mladými interpretmi z USA i alších krajín 
amerického kontinentu, v kombinácii s no-
vinkami z domáceho prostredia. Úvodná, 
ahko znejúca, ale pre interpretov kompliko-

vaná predohra k Bernsteinovmu javiskové-

mu dielu Candide (de  nitívne dokon enému 
r. 1989, rok pred skladate ovou smr ou) našla 
v dirigentovi Kristjanovi Järvim mimoriadne 
temperamentného, ba skoro neskrotného hu-
dobníka, ktorému takmer ušli opraty. Rozváž-
nos  a vysoký stupe  muzikality však rozvinul 
v novinke z dielne dráž anského skladate a 
Uda Zimmermanna. Po nedávnej premiére 
v Mníchove zazneli vo Frauenkirche prvýkát 
v tomto meste jeho Lieder von einer Insel 
(Piesne z ostrova) pre violon elo a orchester, 
inšpirované lyrikou nemeckých autorov (In-
geborg Bachmann, Lasker-Schüler, Heine a 
Hölderlin). Zimmermann zakomponoval do 
hudby celý komplikovaný kozmos existencie, 
od lásky k bolestnému vzdialeniu, od h adania 
útechy až po nájdenie pevného bodu v živote. 
Štvr hodinové dielo sa za ína violon elovým 
sólom, Schumannovým citátom piesne na 
Heineho text Ich habe im Traum geweint (Vo 
sne som plakal) a v tomto duchu pokra uje v 

alších sólových partiách a v dialógoch s or-
chestrom. Hudobne takmer výhradne osciluje 
v tonálnej sfére, je silne emotívne a sú asne 
intelektuálne elegantné a nad asové. Skla-
date  venoval dielo sólistovi Janovi Vogle-
rovi, intendantovi dráž anského festivalu. 
Voglerovo podanie jedného z najnovších diel 
sú asnej nemeckej hudby bolo také silné a 
presved ivé (a publikom bezo zvyšku prijaté), 
že po jeho odznení som si nevedela predstavi  
po úva  v ten ve er už žiadnu inú hudbu. Cez 
pauzu som odišla, presved ená, že som zažila 
jeden zo skuto ných vrcholov festivalu... 

Agata SCHINDLER

Netradi né miesto konania koncertov – priestory automobilky Volkswagen foto: A. Schindler

zahranicie.indd   4 16. 7. 2009   13:47:40 zahranicie.indd   5 16. 7. 2009   13:47:57



Viede
Ring uzatvorilo Zlato Rýna

Zatia  o bratislavská operná dramaturgia 
sa ani priestormi nového divadla nenechala 
dosia  inšpirova  k javiskovému uvedeniu 
niektorej z opier Richarda Wagnera, u na-
šich susedov neprestáva by  tento autor 
kultovým. Tetralógia Prste  Nibelungov  sa 
od konca r. 2007 postupne vracia do reper-
toáru Viedenskej štátnej opery. Jej úvodná 

as , Zlato Rýna, paradoxne cyklus štyroch 
opier v máji uzavrela. Stretla sa s enorm-
ným záujmom publika, ktoré Wagnerov 
odkaz vníma aj cez prizmu meniacich sa 
režijných koncepcií, odštartovaných le-

gendárnym „Ringom storo ia“ v réžii Pat-
ricea Chéreaua na Bayreuthskom festivale 
r. 1976.
Svoju novodobú históriu si tetralógia píše 
aj vo Viedni. Štátna opera má ambíciu 
prezentova  Prste  Nibelungov ako aktu-
álnu tému, platformu najrozmanitejších 
výkladov a nevy erpate ný zdroj polemiky. 
Nová inscenácia Zlata Rýna je podpísa-
ná, podobne ako celý projekt, nemeckým 
režisérom Svenom-Ericom Bechtolfom, 
výtvarníkmi Rolfom a Mariannou Glit-

tenbergovcami a za hudobné naštudova-
nie zodpovedá Franz Welser-Möst. Práve 
on zaujme v roku 2010 post generálneho 
hudobného riadite a prvej rakúskej scé-
ny. Jeho dirigentské po atie Zlata Rýna 
dalo premiére punc výnimo nosti. Po u  
Viedenských filharmonikov rozvíja  wag-
nerovskú partitúru v celej h bke jej hudob-
ného a filozofického obsahu, v obrovskom 
rozpätí farieb i zvukomalebných odtie ov, 
vo ve koryso klenutom dynamickom oblú-
ku a v absolútnej nadväznosti orchestrál-
neho toku na textový, znamená stretnutie 

s métou profesionálnej dokonalosti. Franz 
Welser-Möst prišiel so svojou vlastnou 
predstavou, je to po atie pri všetkej úcte 
k tradícii originálne, opierajúce sa o „kon-
verza nú“ hudobnú poetiku partitúry. 
Zvláštne je aj obsadenie postavy Logeho 
barytónom, táto rola je totiž ur ená drama-
tickým alebo charakterovým tenoristom.
Verzií, v akých sa Prste  Nibelungov obja-
vuje na svetových javiskách, je ve a a býva-
jú neraz diametrálne odlišné. Od akcento-
vania rozprávkovosti s iluzívnym výtvar-

ným podtextom, až po vytiahnutie motívov 
politickej drámy, vtesnávajú režiséri do 
tetralógie svoje predstavy, dôslednejšie i 
vo nejšie narábajúce s ve kým mytologic-
kým materiálom o moci, vzostupe a páde 
bohov. Sven-Eric Bechtolf nemal v úmysle 
siaha  po výkladových extrémoch, nešlo mu 
o provokáciu, ani o vyvolávanie polemík. 
So scénografom Rolfom Glittenbergom 
zasadili dej do nad asovej roviny a snažili 
sa ilúziu detailu nahradi  hrou svetiel, fa-
rieb a projekcií. Úvodný obraz na dne rie-
ky zdynamizovali zdvihmi troch dcér Rýna 
na hydraulických valcoch, v nasledujúcej, 
ani v poslednej scéne sa skuto ná Walhal-
la neobjaví. Ostáva skrytá za priesvitnou 
oponou, spoza ktorej sa v 2. obraze objavu-
jú tiene obrov a v závere sa za ou strácajú 
siluety bohov, smerujúcich pod mohutnou 
farebnou dúhou na svoj hrad. Na javisku sú 
len ve ké biele kamenné bloky, tretí obraz 
v Nibelheime predstavuje ková sku diel u 
s regálmi plnými zlatých hláv. Premeny Al-
bericha na hada a žabu vyriešila réžia po-
mocou videoprojekcie. Celkovo je Bechtol-
fova réžia pomerne jednoduchá, sústrede-
ná na profilovanie dvoch postáv, Albericha 
a Logeho. 
Sólistické obsadenie zodpovedalo požia-
davkám štýlu, vzh adom na tradíciu divadla 
ho však nepovažujem za výnimo né. Najvý-
raznejšie sa prejavil po ský basbarytonista 
Tomasz Konieczny, ktorý rolu Albericha 
sformoval mimoriadne plasticky nielen po 
hereckej, ale aj po vokálno-výrazovej strán-
ke. Má mocný, š avnatý fond, štýl Sprech-
gesangu mu vyhovuje, je dôsledný v dik-
cii, vie diferencova  charakterové odtiene 
chamtivého nibelungovského trpaslíka.  
Popri postave Albericha sa réžia upriamila 
na portrét poloboha Logeho, ktorého po-
hybovo i herecky bravúrne zvládol Adrian 
Eröd. Zatia  o s nuansami partu sa doká-
zal ako lyrický barytón pohra , predsa len 
ob as chýbal závažnejší a objemnejší tón. 
Juha Uusitalo ako mnohými javiskami 
preverený Wotan vlastní naopak drama-
tický barytón, vo vyššej polohe však neznel 
celkom uvo nene. Obaja obri, Sorin Coli-
ban (Fasolt) a Ain Anger (Fafner), nepre-
ukázali síce obrie hlasy, no spievali solídne. 
Janina Baechle ako Fricka pod iarkla skôr 
lyrickú dimenziu partu, Ricarda Merbeth 
bola farebne sýtou Freiou a Anna Larsson 
uspokojivou Erdou. Pôsobivo zneli hlasy 
troch dcér Rýna (Ileana Tonca, Michae-
la Selinger a Elisabeth Kulman), pri om 
najmä posledná z nich na seba upozornila 
nádherným timbrom. 

Pavel UNGER 

T. Konieczny ako Alberich vo viedenskom Zlate Rýna. foto: © Wiener Staatsoper, A. 
Zeininger
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Jazzové festivaly a koncertné
cykly po as letných mesiacov sme
donedávna mohli našim európskym
susedom len závidie . „Lastovi kami“
boli príležitostné koncerty v rámci
bratislavského Kultúrneho leta alebo
podujatia pod patronátom neúnavného
organizátora Doda Šošoku.

Letný jazz 
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osobnos  progresívnej scény – Nór Nils 
Petter Molvær. Priekopník nu-jazzových 
a elektronických smerovaní predstaví svoj 
aktuálny album Hamada (Emarcy 2009) 
nasiaknutý „hudbou sveta“. Z bohatej scény 
world music sa na festivale predvedie sene-
galský Orchestra Baobab, gospelové teleso 
The Blind Boys of Alabama alebo Ojos de 
Brujo z Barcelony, premiešavajúce vo svojej 
hudbe hip-hop s flamencom a jazzom.

... pod vežou

Nádvorie sv. Jána Nepomuckého v areáli 
bratislavského Primaciálneho paláca bude 
patri  každú stredu podobne ako pred ro-
kom koncertom cyklu Jazz pod vežou. Na 
siedmich podujatiach sa predstavia domá-
ci hudobníci ako lídri vlastných projektov, 
ale aj ako hostia zahrani ných ansámblov. 
Saxofonista Radovan Tariška a rytmická 
sekcia Tomáš Baroš/Marián Šev ík budú 
oporou kapely Jazz Famelija rómskej vo-

kalistky Idy Kelarovej (19. 8.), podobne 
ako klavirista Ondrej Kraj ák v kvintete 
spevá ky a cimbalistky Zuzany Lap íkovej 
(26. 8.). Repertoár Lap íkovej zoskupenia 

erpá z milostných balád východomoravskej 
proveniencie, spôsob ich uchopenia je blízky 
poetike Leoša Janá ka a výsledkom je origi-

Slovenskí promotéri prichádzajú v posled-
nom období s ponukami, ktorými za ínajú 
aspo  iasto ne konkurova  susedským 
štátom. Množstvo festivalov a jazzových 
dielní v Ma arsku alebo Po sku ostáva vý-
zvou, avšak za tohtoro né jazzové leto (ako 
aj tradi ne bohatú jese ) sa hanbi  nemu-
síme. K najs ubnejším patrí ú as  prestíž-
neho amerického saxofonistu Chrisa Pot-
tera, opory zoskupení kontrabasistu Dava 
Hollanda (ako lena Hollandovho kvinteta 
sme ho mali možnos  
vidie  na bratislavskom 
koncerte v novembri 
2008). Na Festivale 
Doda Šošoku v Pieš-
anoch (10.–12. júl) 

predstaví Potter svoj 
posledný projekt Un-
derground, pred ním 
bude špeciálnym hos-
om Matúš Jakab ic 

CZ/SK Big Band jeden 
z najosobitejších eu-
rópskych saxofonistov 
Harry Sokal (rozhovor 
so Sokalom sme pri-
niesli v HŽ 7/2008). Na 
3. ro níku banskoštiav-
nickej Jazznice (3.–4. 
júl) zaznejú slovenské 
premiéry dvojice pozo-
ruhodných klavírnych 
projektov – fantastic-
kého Audiofeeling 
Band-u dvadsa štyri-
ro ného vizionára z Po -
ska Paw a Kaczmarc-
zyka a Ukrajinky Nata-
liye Lebedevy.
Jazz expanduje aj na 
posledných ro níkoch 
multižánrovej Pohody (16.–18. júl). Ten 
aktuálny ponúka napríklad tradi nú newor-
leanskú „dychovku“ Hot 8 Brass Band 
podobnú tým, aké pochodovali ulicami 
slávneho mesta za iatkom minulého storo-

ia. Po vystúpení trubkára Erika Truffaza 
na Pohode 2007 sa tento rok objaví alšia 

nálna fúzia folklóru, jazzu, ako aj sú asnej 
hudby. 
Martin Valihora Acoustic Trio (1. 7.) 
nadviaže na májové turné projektu Valihora 
– Sirota – Kelley, v rámci ktorého líder-bu-
beník predstavil dvojicu hudobných kolegov 
spoza oceánu. Pôvodom ukrajinského klavi-
ristu Ruslana Sirotu vystrieda budapeštian-
sky rodák Árpád Oláh – absolvent prestíž-
nych Berklee College of Music a The Thelo-
nious Monk Institute, známy spoluprácou s 
renomovanými umelcami (H. Hancock, W. 
Shorter, T. Blanchard, K. Garrett). Kontra-
basista/basgitarista Mark Kelley bol zasa 
dlhoro ným lenom zoskupení afroameric-
kého skladate a, aranžéra a hrá a na tubu 
Kendricka Olivera. Spoza Atlantiku zavíta 
do Bratislavy so svojím kvintetom aj ame-
rická saxofonistka a spevá ka Grace Kelly 
(12. 8.). Len sedemnás ro ná altsaxofonist-
ka, študujúca pod doh adom cooljazzového 
pioniera Leeho Konitza, je trojnásobnou 
ví azkou Downbeat Magazine Student Mu-

sic Award (z toho dvakrát ví azkou v štyroch 
kategóriách!). Kelly sa už nieko ko rokov 
formuje pod a Konitzovej zvukovosti a na-
priek prebiehajúcemu procesu výrazového 
vyzrievania ostáva jej hra prís ubom. K bo-
nusom vystúpení patrí jej zmyselný vokálny 
výraz interpreta ne smerujúci k spevá kam 

Harry Sokal [foto: P. Španko]
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typu Diany Krallovej. alším jazzovým tee-
nagerským prís ubom je dvanás ro ný bube-
ník David Hodek, ktorý bude na Nádvorí sv. 
Jána Nepomuckého hos om Juraj Griglák 
Fusion Project-u (5. 8.). Medzi „detské 
vzory“ komár anského rodáka Hodeka pat-
rili bubeníci Ringo Starr a Sonny Emory. 
Unikátny talent hudobníka, ktorý hral na 
bicie nieko ko rokov predtým ako prekro il 
prah základnej školy, potvrdil jeho rodi om 
aj profesor hry na bicie nástroje Vilmos Já-
vory z budapeštianskeho konzervatória, kto-
rý bol jeho prvým pedagógom. Špeciálnym 
podujatím bude Koncert lektorov Letnej 
jazzovej dielne (8. 7.) s esko-americkým 
klaviristom Pavelom Wlosokom (rozhovor 
v HŽ 7/2008), eským gitaristom Davidom 
Dor žkom, po ským vokalistom Marekom 
Ba atom, Petrom Lipom a rytmickým tan-
demom Griglák/Valihora.

... na jazere

Úspech pilotného ro níka Open Jazz Festu 
v netradi ných priestoroch rekrea ného are-
álu Zelená Voda pri Novom Meste nad Vá-
hom podnietil organizátorov k pokra ova-
niu. Ich snahou pod a umeleckého riadite a 
festivalu Mariána Pavlovi a na alej ostáva 

„jazz ako pridaná hodnota k príjemne strá-
venému víkendu pri vode.“ Aktuálny 2. ro -
ník Open Jazz Festu (31. 7.–1. 8.) ponúka 
okrem idylickej scenérie zapadajúceho sln-
ka nad vodnou nádržou a pódia priamo nad 
hladinou desiatku pozoruhodných koncer-
tov. Dramaturgia „okresala“ minuloro nú 

koncentráciu deviatich vystúpení za jediný 
ve er na polovicu. „Z dôvodu nedostatku fi-
nan ných prostriedkov sme boli nútení zruši  
pódium, na ktorom sa minulý rok predstavo-
vali noví umelci,“ dodáva Pavlovi . 
Hos om festivalu je prestížny rakúsky saxo-
fonista Harry Sokal, ktorý vystúpi v rámci 
projektu bubeníka Mariána Šev íka so 
saxofonistom Radovanom Tariškom. So-
kal je univerzálnym hrá om coltranovské-
ho razenia; uctieva tradíciu, avšak neváha 
prekra ova  hranice, napríklad prostred-
níctvom experimentovania s harmonizé-
rom. Okrem šéfovania vo vlastnom zosku-
pení Depart je sólistom prestížneho Vienna 
Art Orchestra a v posledných rokoch spolu-
pracuje so slovenskými hudobníkmi. al-
ším saxofonistom na festivale bude Milo 
Suchomel, jeden z lídrov Generácie 197X, 
profilujúcej sa osobitos ou vlastného vyjad-
rovacieho jazyka, uctievaním tradície a in-
klináciou k straightahead jazzu. Suchomel 
„pracuje“ na výraze svojho kvarteta (To-
máš Baroš, Klaudius Ková , Marián Šev-

ík) už nieko ko rokov. Aj preto prekvapuje 
stmelenos ou ansámblu a podmanivými ba-
ladickými témami s nápaditým melodickým 
charakterom, o dokázal na svojom albume 
I Always Tell You... (Hudobné centrum 

2007). V rámci jeho zoskupenia sa predsta-
ví afroamerická vokalistka Gail Anderson. 
Z Juhoafrickej republiky pochádza gitaris-
ta Jonathan Crossley, ktorý na festivale 
uvedie svoju jazzrockovú formáciu. Hudba 
tohto pôvodne klasického gitaristu vychá-
dza z jeho domácich kore ov, ako aj er-

nošských vplyvov 70. rokov, ako prezrádza 
titul jeho aktuálneho albumu Got Funk, Will 
Travel (due mid 2009). Jonathan Crossley 
Band dop ajú saxofonisti Ond ej Štverá-

ek a Marcel Bárta. Posledný menovaný je 
oporou esko-slovenského zoskupenia Ver-
tigo Quintet, ktorého lenovia už nieko ko 
rokov prekvapujú muzikantskou suvereni-
tou a „severskou“ zvukovos ou. Krehkej-
ším rozmerom zoskupenia bude festivalová 
spoluú as  violon elistky a spevá ky Doroty 
Barovej. Zdanlivo preh adnejšie pies ové 
formy s éterickým vokálom hudbu sexteta na 
poslednom albume Vertigo Quintet & Doro-
ta Barová (Animal Music 2008) sprístupnili 
predovšetkým posluchá sky. 
Atraktívnym bude vystúpenie vynikajúceho 
rómskeho huslistu Zipfla Weinricha z Ra-
kúska, ktorého hudobný prejav sa pohybuje 
na hranici medzi jazzom a udovou hudbou. 

lenmi jeho kvarteta sú rakúsky klavirista 
Fritz Pauer, srbský akordeonista Milan Ni-
koli  a bubeník Mario Gonzi. O akávaním 
bude ur ite aj trio renomovaného ma ar-
ského skladate a a klaviristu Petra Sárika, 

erstvého finalistu jazzovej kategórie pre-
stížnej skladate skej sú aže International 
Songwriting Competiton. Ma arský umelec 
uvedie so svojím triom (basgitarista Gy rgy 

Frey a bubeník Tamás Berdisz) aj ví aznú 
skladbu I´ll Catch You. V rámci jazzového 
víkendu pri jazere si na svoje prídu milovníci 
vokálneho jazzu (Hanka Gregušová Band) 
ako aj „nadupaného“ fusion (Juraj Griglák 
Project „Bass Inferno“).

Peter MOTY KA

David Hodek [foto: P. Španko] Grace Kelly a Lee Konitz [foto: P. Španko]
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Kapitoly z dejín jazzového klavíra V.
Bud Powell
Miro TÓTH

Bebop je synonymom progresívnej hudby so silným potenciálom, z ktorého erpá jazz až do dnešných dní. Tento štýl 
priniesol komplexnú inováciu nástrojovej hry, chromatické obsiahnutie harmónie, posilnenie roly jednotlivca v kapele 
a ke že sa stal intelektuálnejšou záležitos ou, zmenil vz ah medzi hrá om a posluchá om. Kulmináciu týchto výdobyt-
kov predstavuje klavírna tvorba u nás málo re  ektovaného Buda Powella (1924–1966). 

N
apriek tomu, že Earl Ru-
dolph „Bud“ Powell zo-
hral v dejinách jazzového 
klavíra k ú ovú úlohu, v 
našom prostredí nepatrí 
k najznámejším a asto 

napodob ovaným klaviristom. Hudobníci 
upriamujú pozornos  skôr na jeho mladších 
sú asníkov a pokra ovate ov – Wyntona 
Kellyho (1931–1971), Billa Evansa (1929–
1980), Oscara Petersona (1925–2007), 
McCoya Tynera (1938) alebo Chicka Coreu 
(1941). V porovnaní s nimi sa môže Powel-
lova hudba javi  anachronickou, no v kone -
nom dôsledku je hra spomínaných klaviristov 
len rozvinutím alebo prepracovaním Powel-
lových ideí. Bez oboznámenia sa s jeho hud-
bou nemôžeme urobi  krok k jeho nasledov-
níkom. Bud Powell je totiž pre jazzový klavír 

tým, ím je Charlie Parker pre saxofón. Tieto 
dôvody posta ujú, aby sme mu napriek jeho 
neve kej popularite vy lenili samostatný 
priestor. 

Je Powell Parkerom klavíra?

Reakcie na typickú prieraznos  bebopového 
štýlu na seba nenechali dlho aka . Prejavi-
li sa napríklad v uštipa ných poznámkach 
sú asníkov: swingový trombonista Tommy 
Dorsey nazval Charlieho Parkera a Dizzy-
ho Gillespieho „hudobnými komunistami“, 
Benny Goodman povedal, že táto hudba je 
„viac nervózna ako vzrušujúca“ a Louis Arm-
strong nenachádzal v bebopových skladbách 
„zapamätate nú melódiu, na ktorú možno 
tancova “.1 Dôvodom takýchto reakcií bola 
zmena paradigmy v jazze, ktorú priniesol 

bebop, a skuto nos , že nie všetci jazzmani 
novému štýlu rozumeli. Bebop sa výrazne 
vz a oval od tradi ného ponímania jazzu 
hraného pre vä šinové, predovšetkým tane -
né publikum (ako bolo spomínané v predchá-
dzajúcich kapitolách). Z tohto poh adu sa 
mohol zda  prive mi chaotický. Nový štýl bol 
re  ektovaný aj v oblasti výtvarného umenia a 
pre mnohých umelcov znamenal impulz pre 
vznik istého druhu výtvarnej improvizácie. 
Známym príkladom bol Jackson Pollock 
(1912–1956), ktorý ako zdroj inšpirácie pre 
svoje abstraktne expresionistické obrazy vy-
h adával koncerty „boperov“. Aj mladý Powell 
poci oval nadšenie z bebopu a už ako dvadsa -
ro ný sa stal ú astníkom tejto vlny jazzovej 
revolúcie. Pri analýze formovania jeho klavír-
neho štýlu poukazuje vä šina jazzových teo-
retikov na erpanie z Parkerovho hudobného 

kov predstavuje klavírna tvorba u nás málo re  ektovaného Buda Powella (1924–1966).
bytvýda ke že sa stal intelektuálnejšou záležitos ou, zmenil vz ah medzi hrá om a posluchá om. Kulmináciu týchto výdobyt-

ly priniesol komplexnú inováciu nástrojovej hry, chromatické obsiahnutie harmónie, posilnenie roly jednotlivca v kappriniesol komplexnú inováciu nástrojovej hry, chromatické obsiahnutie harmónie, posilnenie roly jednotlivca v kapele 
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Bud Powell (1924–1966) [foto: archív]
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jazyka. O štyri roky mladší 
Powell iasto ne „odpozo-
roval“ Parkerov štýl, avšak 
za iatkom 40. rokov ešte 
nebolo možné hovori  o 
osobitom štýle hry Parke-
ra, ako ho hodnotila kritika 
po jeho smrti. Formovanie 
Powella - klaviristu ovplyv-
nila skôr prieraznos  aktuálneho 
bebopu ako celku. Jeho „podhubie“ 
tvorilo viacero hudobníkov nevyníma-
júc Gillespieho, Theloniousa Monka, 
Kennyho Clarka, Charlesa Mingusa 
a mnohých iných. V aka náskoku 
štyroch rokov sa Parker dokázal rých-
lejšie etablova  v komunite novátor-
ských hudobníkov. Tento vekový roz-
diel bol na druhej strane príliš malý na 
to, aby sme mohli Powella považova  
za jeho nasledovníka alebo predstavi-
te a alšej hudobnej generácie. Nedá 
sa však poprie , že Powell a Parker 
majú mnoho spolo ného. Obaja boli 
stotožnení výlu ne s bebopom, ktoré-
ho hranicu nikdy neprekro ili, ako to 
urobili napríklad Miles Davis, Charles 
Mingus alebo klaviristi Tommy Flana-
gan, John Lewis a Paul Bley. Parker aj  
Powell za ínali kariéru vo vzájomne 
konkuren ných big bandoch; Parker 
v orchestri Jaya McShanna a Powell 
u Cootieho Williamsa. Obaja výrazne 
„vyt ali“ už na raných nahrávkach 
a preukázali silný hrá sky potenciál. 
Boli ve mi dobre technicky dispono-
vaní a zárove  mali od za iatku svoj 
vlastný, osobitý zvuk. V porovnaní so 
sú asníkmi (Benny Carter, Johnny 
Hodges) si Parker uchovával svoj-
sky ostrý tón, ktorý bol zárove  plný 
alikvot. Powellov klavírny úhoz sa 
zasa môže javi  ako portamento až 
staccato, o tiež vytvára dojem ostros-
ti predvedenia. U oboch možno v ase 
ich vrcholu bada  snahu o hrá sky 
perfekcionizmus, sebadeštruktívne 
tendencie, ako aj život na pokraji psy-
chického zdravia a fyzického zni enia. 
A nakoniec, z oboch sa stali legendy 
a napodob ované hrá ske ikony sve-
tového formátu. 

Celia

Powell pochádzal z muzikantskej ro-
diny (starý otec bol  amencový gita-
rista, otec stride klavirista, brat Richie 
hrával s Cliffordom Brownom, Ma-
xom Roachom) a jeho hudobný talent 
sa prejavil už v útlom detstve. Jazzové 
za iatky pätnás ro ného Powella sa 
viažu na skupinu jeho staršieho bra-
ta, trubkára Williama Powella. Ako 
„zázra né die a“ mal Bud možnos  
rýchlejšie nadobudnú  klasické hu-
dobné vzdelanie a už v mladom veku 

dokázal absorbova  štýly 
Fatsa Wallera, Jamesa P. 
Johnsona, Teddyho Wil-
sona a Arta Tatuma. Jeho 
mimoriadnu technickú 
zru nos  dokumentujú na-
hrávky skladieb Get Happy  
alebo Celia (obe z albumu 
Jazz Giant, Verve 1950) 

– príklady rýdzo bebopového štýlu v 
rýchlom tempe s nadstavbovými har-
monickými moduláciami a improvizá-
ciou, ktorá nestojí na motivických zá-
kladoch (ako by povedal Armstrong: 
„postráda melódiu“), ale využíva 
stupnicové behy, arpeggiá, patterny 
a náhle akordické sledy. Príbuznos  
skladate ských postupov môžeme 
pozorova  na výstavbe hlavy témy 
Powellovej Celie (Pr. 1, takty 9–11) 
a Parkerovej Ornithology (Pr. 2, takty 
1–2). Okrem osminového rozvrhnutia 
je podobnos  aj v jej ukon ení klesajú-
cim intervalom (Powell c2–ges1 v 10. 
takte, Parker h1–g1). V oboch prípa-
doch ide o protiklad „spevných“ tém 
štandardov odvodených z muzikálo-
vých piesní (All the Things You Are 
Jeroma Kerna alebo All of You Cola 
Portera). 
Nie je to náhoda, že aj transkripcia 
Powellovej improvizácie (Pr. 3, takty 
55–56) pôsobí „parkerovsky“. V roz-
medzí dvoch taktov využíva Powell tri 
spôsoby hrania šestnástinových nôt: 
rozklad akordu (arpeggiá), chroma-
tické a stupnicové fragmenty na poza-
dí modulácie D-7 – G7 – C-7 – F7. 
Virtuózne šestnástinové „behy“ mô-
žeme vidie  okrem transkripcií Par-
kerových skladieb aj v hre Dizzyho 
Gillespieho (Pr. 4, skladba Blue Moon 
z albumu Groovin´ High, Musicraft 
1945, takty 16–17). Množstvo alších 
príkladov poukazujúcich na hrá sku 
podobnos  popredných bebopových 
hudobníkov spolo ne formujúcich 
nový štýl nie je náhodné. Dôkazom 
ich spolo ných východísk a príbuz-
ného štýlu je koncertný album Jazz at 
Massey Hall (Debut 1953) zoskupe-
nia The Quintet (Parker, Powell, Gil-
lespie, Mingus a Roach).

Zvláštne akordy

„Zvláštne akordy, ktoré neznamenajú 
ni ,“ vyjadril sa Louis Armstrong na 
adresu bebopovej harmónie.2 Na roz-
voji tejto, z poh adu staršej generácie 
príliš liberálnej harmónie, sa podie a-
lo množstvo jazzových umelcov, z kto-
rých sa do dejín zapísali len nieko kí. 
Ke  sledujeme obsadenie prelomo-
vých nahrávok Parkera, Gillespieho 
alebo raného Milesa Davisa, popri 
slávnych menách (Monk, Peterson, 

Príklad . 1: Bud Powell: Celia (The Real Book Volume III.) 

Príklad . 2: Charlie Parker/Benny Harris: Ornithology (The Jazz Fakebook) 

Príklad . 3: Celia (transkr. M. di Gennaro) 

Príklad . 4: Dizzy Gillespie: Blue Moon (transkr. J. Gilbert)
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Powell po as Scene Changes session, 
Birdland, NY, december 1958 [foto: archív]
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Flanagan, Lewis, Bley) narazíme na množ-
stvo alších klaviristov s výrazným podielom 
na formovaní bebopu: Erroll Garner (1921–
1977), Al Haig (1924–1982), William „Red“ 
Garland (1923–1984), Len-
nie Tristano (1919–1978), 
Tadd Dameron (1917–
1965), Walter Bishop ju-
nior (1927–1998), George 
Shearing (1919), Mary Lou 
Williamsová (1910–1981), 
Duke Jordan (1922–2006) 
alebo Ahmad Jamal (1930) 

i Hank Jones (1918). Hoci 
vä šina z nich neskôr pôso-
bila mimo bebopového štýlu, 
v Powellovej dobe vytvárali 
podnetné prostredie, v kto-
rom sa rozvíjala jeho klavírna 
textúra. Powellova hra odzr-
kad uje vä šinu výdobytkov 
bebopu, napríklad oslobo-
denie melodiky od sprievodu 
v avej ruke, ktoré znamenalo 
možnos  chromatických po-
stupov a vo nejšej improvizá-
cie. Príkladom je zjednoduše-
ný voicing avej ruky, ktorý bol 
pre Powella prízna ný. Pouka-
zuje na  aj eduka ný prístup 
výu by hry jazzového klavíra: 
v 17. kapitole jednej z ob úbe-
ných jazzových u ebníc Jazz 
Piano Book autora Marka Le-
vina nájdeme vysvetlenie vy-
užitia, ako aj usmernenia pre 
tréning vedenia hlasov (Pr. 5). 
V návode sledujeme nepreru-
šované stupnicové postupy 
v pravej ruke využívajúce sub-
stitúciu nóny. Z h adiska ryt-
miky, v porovnaní so „stride 
piano“ klaviristami je vedenie 
hlasov v avej ruke výrazne 
zjednodušené. Napriek tomu, 
že ide o paušalizujúci príklad 
vytrhnutý z kontextu knihy, 
Levine ho zara uje ako ukáž-
ku inovácie textúry, ktorá na-
stala v období bebopu. 
Pri podrobnejšom poh ade 
na voicing v avej ruke (Pr. 
6, takty 9–12) sledujeme 
odklon od neustáleho moto-
rického sprievodu typického 
pre Powellových predchod-
cov (Fats Waller, James P. 
Johnson a alší). Výrazné je 
akcentovanie akordov pred 
prvou dobou pozostávajúcich 
vä šinou z tónov septakordu 
so substitu nými obmenami. 
Powellov sprievod asto po-
zostával z jediného basové-
ho tónu alebo intervalového 
dvojhlasu základného tónu 
a kvinty (Pr. 7, takty 1–4). 

V aka ve kému rozpätiu ruky používal Powell 
podobne ako Art Tatum s ob ubou aj deci-
mové akordy so zahrnutou septimou. Bebop 
harmonicky obsiahol celú chromatickú škálu 

a skomplikoval základnú akordickú výstavbu 
( íselne vyjadrite nú 1-3-5-7), o sa prejavilo 
v emancipácii disonantných intervalov: zmen-
šenej/zvä šenej nóny i zmenšenej kvinty 

(tritonus) a v používaní pre be-
bop charakteristických stupníc 
vznikajúcich z kombinácie via-
cerých módov (napr. spojenie 
lýdického s mixolýdickým a 
pod.).3 Spomínané Powellove 
„zjednodušovanie“ sprievodu v 
avej ruke má svoj pôvod u jed-

ného z jeho vzorov – Teddyho 
Wilsona (1912–1986), ktorý 
tento spôsob hry inicioval.4 
Powell ho však prepracoval do 
takých konzekvencií, že najmä 
po as improviza ných úsekov 
oslobodil vz ah pravej a avej 
ruky. Z dnešného poh adu bež-
ný postup – sólo v pravej ruke 
a ob asné akordické „priznáv-
ky“ v avej, prípadne unisono 
s melódiou alebo úplné odml-

anie – umožnil Powellovým 
nasledovníkom nanovo pre-
hodnoti  textúru v klavírnej hre. 
Pred jazzmanmi sa otvorili nové 
možnosti. 

Spriaznenos  s Monkom

Bebopovému štýlu zostal 
Powell verný až do konca svo-
jej kariéry. Preto ani nahrávky 
z obdobia jeho pôsobenia v Pa-
ríži v 50. rokoch nepredstavujú 
zásadný posun od hudby, kto-
rú hrával vo svojich tvorivých 
za iatkoch, v asoch vrchol-
nej fázy bebopu. Za zmienku 
však stojí nahrávka ktorá je 
dokladom jeho spriaznenosti 
s hudbou Theloniousa Mon-
ka (1917–1982). Z podania 
Monkových skladieb na al-
bume A Portrait Of Thelonious 
(Columbia 1961) cíti , že infor-
mácie o hudbe svojho priate a 

erpal priamo „z prvej ruky“. 
Powell dokázal zachova  ryt-
mickú výraznos  a harmonickú 
so  stikovanos  Monkových 
skladieb. Plynulos  medzi jeho 
a Monkovými témami je na na-
hrávke prirodzená a posluchá  
nadobúda pocit, že Powell ne-
harmonizuje iného autora, ale 
pokra uje vo vlastnej tvorbe. 
Monk pritom zohral v Powello-
vej kariére dôležitú úlohu: ešte 
ako tínedžera ho uviedol do 
kolísky bebopu – legendárne-
ho klubu Minton´s Playhouse 
v New Yorku. Powell bol záro-
ve  jedným z prvých interpre-
tov Monkovej hudby a niektoré 

Príklad . 5: Ukážka jednej z troch variácií voicingov – vedenia hlasov v avej ruke pod a 
štýlu hry Buda Powella

Príklad . 6: Celia (transkr. M. di Gennaro) 

Príklad . 7: Celia (transkripcia M. di Gennaro) 
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„Hudba môže jestvova  len v ase, ale as ju neur uje a nevytvára. 

Ona nie je produktom asu a rytmu, ani prí inou. Pôvod je niekde 

inde. Hovorí sa, že Bachova hudba je ve ná: je to zjavenie a vízia, 

ilúzia a mam, prelud. Zárove  je nevyhnutná ako prírodný zákon. 

Pred asom i po om, mimo neho. Hudba je mimo radosti i smútku, 

mimo dobra i zla, je ved a, nad i potom. Hudba je poriadok, ktorý 

sa narúša kvôli poriadku: chaos a disharmónia vzbudzujú túžbu 

po usporiadaní a zav šení, ktoré nie je smr ou, ale pokra ovaním 

a otváraním možností.“

I. Kadle ík: Z diára, apríl 2009 (http://kadlecik.webpark.sk)

o po úva...

Ivan Kadle ík

Ivan Kadle ík (1938) bol 
v rokoch 1968–1970 šéfre-
daktorom asopisu Mati né 

ítanie, neskôr pôsobil 
v Biogra  ckom ústave MS. 
Po as obdobia normalizácie 
publikoval len v okruhu es-
kých a slovenských samizda-
tových autorov (samizdaty 
Re i z nížiny, Tváre a oslove-

nia, Rapsódie a miniatúry). 
Od 90. rokov vydal viacero 
esejistických a prozaických 
diel (Epištoly, Lístoky, 
Lunenie, Taroky, Vlastný 

horoskop, Ži  sa dá len au-

tobiogra  cky). Je laureátom 
Ceny Dominika Tatarku za 
eseje Hlavolamy (1995) 
a nosite om Radu . Štúra II. 
Triedy (2003). Do roku 2003 
pôsobil na Ústave slovenskej 
literatúry SAV v Bratislave, 
žije a tvorí v Pukanci.

Cez tieto slová, akoby som už 
v duchu po ul Bergerovu kom-
pozíciu.

Aj k Johannovi Sebastianovi 
Bachovi som sa vlastne dostal 
prostredníctvom literatúry. 
Ako chlapcovi sa mi dostala do 
rúk kniha Malá kronika Anny 

Magdalény Bachovej, ktorá ma 
k Bachovi doslova „priklincova-
la“ na celý život a popísal som 
o om desiatky, možno stovky 
strán. Ke  po úvam jeho diela, 
indukujú a produkujú mi v hlave 
celé k dle a mra ná slov a viet.

Áno, hudba hovorí. Umenie je 
celok a jednota ako zjavenie. 
Dokladajú to aj Rúfusove slová 
z roku 2002: „ akujem vám za 

žiados  o moju aspo  virtuál-

nu prítomnos  pri magickom 

adventnom privítaní knižky 

Malé prelúdiá, v ktorej lovek 

Slova komunikuje s géniom 

hudby. Sved í to o nedelite -

nosti umenia, ktoré je, pod a 

mojej skúsenosti, celistvým 

Božím darom.“

prozaik, esejista, literárny kritik

[foto: archív I. Kadle íka]

Friedrich Nietzsche sa vraj vy-
jadril, že hudbu poci ujeme 
svalstvom, pri om mal azda na 
mysli predovšetkým jej rytmickú 
zložku. Osobne sa nazdávam, že 
hudbu prijímam slovami a do-
minantne preci ujem cez slová a 
vety. Nemám na mysli len vz ah 
textu a nápevu, ale najmä slovo 
ukryté vo vnútri tónov, podobne 
ako v istom a znelom slove môže 
by  zasa utajená hudba.

Po rozhovore s Andrejom 
Šebanom o všeli om a mnohom, 
najmenej o hudbe, som do pre-
hráva a vložil jeho CD Opus I. 
pre elektrickú gitaru, fujaru a ko-
morný orchester a pomaly sa mi 
otváral jeho svet; vchádzal som 
do  cez pootvorené dvere, ako-
by som za ínal chápa  tóny, ich 
sled a zoskupenie. Preložil som 
si cudzí jazyk do svojej re i, do 
jazykovej hudby. Šeban virtuózne 
rehabilitoval zaznávanú fujaru, ktorá sa stala obli-
gátne ter om posmechu našich intelektuálov spolu 
s holým pupkom, žin icou a krpcami. Fujara sa tu 
stala normálnym moderným hudobným nástrojom 
so širokou clivotou, baladickou, nežnou a melodic-
kou povahou.

Do skladby Missa pro defunctis Romana Bergera 
som namáhavo vstúpil cez h bku žia u a samoty na-
zna enú v jeho listoch: „Dotknú  sa loveka slovom, 

by  pri om vtedy, ke  na hranici bytia odpadá všet-

ko povrchné, je najhlbším vyjadrením viery v zmysel 

slova – toho vyvierajúceho z hlbiny... To, o hovoríte 

o závere hudby pre zosnulých, vyjadruje môj terajší 

životný pocit: osamelý vzlyk, nedokon ený, otvore-

ný, nekone ný... A tak vaše umelecké krédo mi pri-

náša nádej, že sa sná  vz ahuje aj na hudbu, že mi 

pomôže opä  nájs  pocit zmyslu hudobného slova.“ 

V inom prípade si zasa báse  prekladám do hudby. 
Bergerovu skladbu Improvisation sur Herbert som 
ešte nepo ul, ale pán Berger mi v tejto súvislosti 
poslal báse  Zbigniewa Herberta Odkaz pána 

Cogito: 

Cho , kam šli tamtí k temnej hranici 

pre zlaté rúno ni oty, tvoju poslednú odmenu 

cho  vzpriamený uprostred tých, o na kolenách 

uprostred obrátených chrbtom a zvrhnutých 

do prachu... 

ČO POČÚVA
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Alfred Zimmerlin
Euridice
Carmina Quartett
Æquatuor
Aria Quartett
ECM New Series 2009/
distribúcia DIVYD

Vydavate stvo ECM prichádza na 
trh s novým titulom, portrétom 
švaj iarskeho skladate a, impro-
vizátora a violon elistu Alfreda 
Zimmerlina (1955). Dve slá ikové 
kvartetá (2001–2002 a 2003) a 
komorná opera Euridice singt 

(2001–2005) sú výberom z jeho 
najnovšej tvorby.
Tento titul je jedným z tých, ktoré 
potvrdzujú, že dramaturgia vyda-
vate stva ECM v posledných rokoch 
rozširuje svoj záber, o na jednej 
strane môže by  nespornou výho-
dou (vydavate ovi pomáha iasto -
ne vyhnú  sa hroziacej jednostran-
nosti a nízkej predajnosti svojich 
produktov), na strane druhej však 
môže by  signálom, že toto – done-
dávna exkluzívne – vydavate stvo 
postupne za ne stráca  svoju tvár a 
stane sa „bežnou zna kou“ produ-
kujúcou „všetko“...
Alfreda Zimmerlina ako vynikajú-
ceho improvizátora a violon elistu 
poznám osobne pomerne dobre 
(nahrali sme spolu v roku 2000 
jedno CD a po ul som aj alšie jeho 
nahrávky; jeho mimoriadne kvality 
v tejto oblasti potvrdil napokon aj 
nedávny koncert v A4 so súborom 
Musica falsa et  cta), ako so skla-
date om sa s ním však stretávam 
až teraz, ke že dosia  sme, napriek 
dlhoro nému kontaktu, komuniko-
vali vlastne len o tzv. intuitívnej i 
improvizovanej hudbe.
Hudba, ktorú prináša CD Euridice, 

by sa dala zjednodušene ozna i  
za „tradi ný postavantgardný 
štandard“ (aj ke  treba poveda , 
že je to štandard vysoký)... V tejto 
súvislosti mi napadajú slová iného 
môjho kolegu a priate a, Pieta-Jana 
van Rossuma, ktorý na margo 

Branislav Dugovi  – klarinet
Ladislav Fanzowitz – klavír
Róbert Ragan, Majo Šev ík
Diskant 2008

Branislav Dugovi  patrí k mladej ge-
nerácii slovenských klarinetistov a je 
známy ako komorný i ansámblový 
hrá . Pravidelne spolupracuje s Melos 
Ethos Ensemble a VENI Ensemble 
a pôsobí ako pedagóg. CD s komor-
nou hudbou pre klarinet a klavír má 
predstavova  akúsi „audiálnu vizit-
ku“(ako je uvedené v booklete) jeho 
interpreta ných schopností, omu 
zodpovedá aj dramaturgia nahrávky. 
Program zostavený z hudby rôznych 
období a žánrov asto predstavuje na 
obmedzenom priestore jedného CD 
dvojse nú zbra , ke že to predpo-
kladá zvýšenú zodpovednos  inter-
pretov, najmä pokia  ide o štýlovos  
interpretácie. Snímka je teda dokla-
dom, ako vierohodne sa Dugovi  aj 
so svojím spoluhrá om Ladislavom 
Fanzowitzom dokážu interpreta ne 
vyrovna  s hudbou pokrývajúcou 
asový priestor 19. až 21. storo ia, 

pri om nevynechávajú ani sú asnú 
slovenskú literatúru pre klarinet.
Ak mám hodnoti  celkový dojem z na-
hrávky, musím konštatova , že Dugo-
vi  je výborne technicky disponova-
ným hrá om a prípadné interpreta né 
nezrovnalosti by som pripísal na vrub 
skôr istej výrazovej rezervovanosti 
ako technickej nedostato nosti.
Sonáta pre klarinet a klavír Es dur 
Felixa Mendelssohna Bartholdyho 
je spevná, no nie príliš výrazná 
skladba. Interpretácia tu miestami 
akosi „strácala ah“, podobne ako v 
známej Debussyho Prvej rapsódii 

pre klarinet a klavír. Agogická a 
dynamická zdržanlivos  postihla obe 
skladby; v zna nej miere aj pri inením 
klaviristu. Naproti tomu atmosféra 
Štyroch kusov pre klarinet a klavír 

op. 5 Albana Berga sa výborne spá-
jala s Dugovi ovým matným tónom. 
Da ou za extrémne pianissimá 
však bolo viac vzduchu ako tónu – 
syndróm klarinetistovej hry, ktorý sa 
v rôznej miere objavuje na niektorých 
miestach v každej skladbe.
Koncert pre klarinet sólo od u nás 

prakticky neznámeho talianskeho 
skladate a Valentina Bucchiho bol 
dobrou vo bou. Je to štvor as ová 
seriálna skladba z roku 1969, ktorá 
náležite a zárove  posluchá sky 
prístupne preverí všetky úskalia 
klarinetovej hry od tremola cez 
frullato a mikrointervaly až po 
viaczvuky v tretej asti. V skladbe je 
okrem toho množstvo intervalových 
skokov, ktoré si vyžadujú pozornú 
intonáciu. Aj Sonata del Grato, 
ktorú Jevgenij Iršai skomponoval 
minulý rok, reagujúc tak na smr  Ilju 
Zeljenku, potvrdzuje, že Dugovi ovi 
viac pristane sú asná hudba. Spev 
do nástroja, fúkanie „naprázdno“ 
a iné efekty sú ve mi presved ivým 
dôkazom toho, aký kompetentný 
je Dugovi  na interpretáciu tejto 
hudby. Rados  z hry, ktorá presvitá z 
posluchá sky a myslím, že aj interpre-
ta ne atraktívnej Sonáty pre klarinet 

a klavír Ilju Zeljenku, sa nesie naprie  
celou skladbou. Je to jednoducho 
príjemné po úvanie bez akýchko vek 
rušivých vplyvov. Nahrávku uzatvára 
Ri  s z Prelude, Fugue and Ri  s od 
Leonarda Bernsteina, ktorej asti sa 
zvyknú uvádza  attacca. Ako hostia sa 
predstavili Róbert Ragan (kontrabas) 
a Majo Šev ík (bicie). Sólista síce 
zahrnul do svojho výrazového regis-
tra vibrato, no jeho prístup k tejto 
suverénne jazzovej skladbe bol stále 
akoby za ažený klasickým spôsobom 
hry. Mohol sa tu viac „odviaza “. Vo -
ba pomalšieho tempa a „šuchotavá“ 
rytmika spolu so salónnym výstupom 
klarinetu vytvorila ideálnu zvukovú 
kulisu vhodnú skôr do hotela vyššej 
kategórie ako na koncertné pódiá.
Táto „audiálna vizitka“ predstavuje 
Branislava Dugovi a ako interpreta, 
ktorý sa aj napriek svojmu širokému 
záberu špecializuje skôr na sú asnú 
tvorbu a tá mu pristane azda najviac.

Alexander PLATZNER

takéhoto hudobného myslenia a 
prejavu povedal, že je dôsledkom 
situácie, ktorú vytvorili muziko-
lógovia a organizátori festivalov, 
ke  „onálepkovali“ hudbu Bouleza, 
Stockhausena, Cagea a Feldmana 
ako avantgardu, a pokúsili sa ka-
nonizova  ich dedi stvo a premeni  
ich slobodné výdobytky na kazajku 
budúcnosti. 
Hudba oboch slá ikových kvartet je 
(ako by povedal môj nebohý profe-
sor skladby Ivan Parík) „apartná“, 
štrukturálne aj farebne delikátna, 
bohatá na pekné, lyrické aj dra-
matické hudobné situácie, avšak, 
ako už bolo nazna ené, je to krása, 
lyrizmus, dramatizmus aj apart-
nos , ktorú máme (v aka majstrom, 
akými boli Webern, Varèse, Nono, 
Boulez...) za posledných približne 
60 rokov už dos  „opo úvanú“...
Komorná opera Euridice singt, 
inšpirovaná orfeovským mýtom, má 
(azda symbolickú) ambíciu prepoji  
svet komunikujúci postavantgard-
ným hudobným jazykom prostred-
níctvom sólového ženského hlasu 
a sprevádzajúcich nástrojov so 
svetom odkazujúcim k hudobným 
prejavom sú asného loveka 
„mestskej džungle“, ako sú rap, 
techno i rôzne iné prejavy sú asnej 
elektronickej hudby.  Tie v opere 
reprezentuje zbor znejúci z elektro-
akustického záznamu. Vokálny part 
je traktovaný pomerne tradi ne (v 
zmysle už povedaného), mnohé 
situácie však odkazujú charakterom 
vedenia melodickej línie až k typu 
vokálnej krásy, na akú sme si (a 
myslím si, že neprehá am...) zvykli 
napríklad pri po úvaní Bergovho 
Wozzecka. Pod a m a však prepo-
jenie týchto dvoch protikladných 
svetov v opere nefunguje úplne pri-
rodzene, naopak, miestami pôsobí 
mierne rozpa ito, ba až násilne.
Interpreti (Carmina Quartett, 
Æquatuor a Aria Quartett), ktorí 
nahrávku CD portrétu Alfreda Zim-
merlina realizovali, podali špi kový 
výkon a jeho hudbu interpretujú s 
ve kým zanietením aj profesionál-
nou erudíciou. Takže všetko je tak, 
ako má by ... a napriek tomu mi 
tu nie o chýba. Pretože ten, kto v 
hudbe a umení h adá nielen krásu a 
naplnenie istého estetického o a-
kávania, ale aj prekvapenie a úžas 
(pri om tieto vlastnosti môže ma  
aj hudba vytvorená z už známeho 
a „ošúchaného“ materiálu), si pri 
po úvaní tohto CD možno uvedo-
mí, že toto jeho o akávanie sa príliš 
nenaplnilo...

Daniel MATEJ

klasika

6 2009

Henryk Górecki
Symphony No. 3
Christine Brewer, soprán, 
Atlanta Symphony Orchestra, 
Donald Runnicles
Telarc 2009/distribúcia 
DIVYD
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Wolfgang Amadeus Mozart
Idomeneo
J. M. Ainsley, 
P. Breslik, J. Banse,
A. Dasch, R. Trost
Chor der Bayerischen
Staatsoper, Bayerisches
Staatsorchester
dir. Kent Nagano
réžia D. Dorn
DVD Medici Arts 2009/
distribúcia DIVYD 

Operu seria Idomeneo, re di Creta 
skomponoval Mozart pre karneval na 
mníchovskom kurfürstskom dvore. 
Dvadsa pä ro ný skladate  mal v 
tom ase za sebou koncertné cesty 
a pobyty v Londýne, Paríži a Mní-
chove. V týchto kultúrnych centrách 
so záujmom sledoval všetko, o sa 
dialo v oblasti hudby. Idomenea 
skomponoval na libreto zastaraného 
metastasiovského typu, ktoré mu 
nedovolilo rozvinú  ansámbly. Pod a 
tradície zveril postavu krá ovského 
syna kastrátovi, no neskôr ju prepra-
coval a zmenil na tenorovú. Tenoru 
je však zverená aj hlavná postava 
krá a Idomenea, hoci by sme ju dnes 
(ovplyvnení romantickou operou) 
možno radšej videli ako basovú. 
Opera sa stala predmetom viacerých 
úprav, z ktorých možno spomenú  
napr. mimoriadne nevydarenú a 
neštýlovú úpravu Richarda Straussa. 
V Idomeneovi sa nachádza množstvo 
sprevádzaných recitatívov, obsiahle 
scény sú prekomponované, mnohé 
z nich sú uvedené baletmi, pochodmi 
a zbormi. Zbor aktívne zasahuje do 
deja a orchester v pomerne ve kom 
obsadení je v skladate ovom diele 
výnimo ný. 
Záznam opery bol realizovaný v Ba-
vorskej štátnej opere, ktorá sa v sú-

asnosti radí medzi najprestížnejšie 
operné scény Európy v hudobnom 
i divadelnom kontexte. Inscenácia 
bola uvedená v nádherne zrekon-
štruovanom Cuvilliés-Theater, teda 
na mieste, kde mal Idomeneo v roku 
1781 premiéru. V produkcii režiséra 

DVD
Máloktorý žijúci skladate  sa môže 
pochváli  to kými nahrávkami 
svojho diela ako Henryk Górecki a 
jeho Symfónia . 3: Upshaw/Zin-
man (Nonesuch), Kilanowicz/Wit 
(Naxos), Perruche/Altinoglu (Va-
lois), Kozlowska/Kord (Philips), 
de Feis/Leaper (RCA), Kilanowicz/
Kasprzyk (EMI), Woytowicz/
Katlewicz (Muza), Woytowicz/
Bour (Apex), Gritton/Simonov 
(Intersound Records), Kenny/
Yuasa (ABC Classics), Kilanowicz/
Swoboda (Eloquence), Castellani/
Nanut (Audiophile), Erbe/Stiefel 
(Sony). Z uvedeného zoznamu sop-
ranistiek, dirigentov a vydavate ov 
vyniká slávna nahrávka vydavate -
stva Nonesuch z roku 1992, v aka 
ktorej sa Górecki preslávil po celom 
svete. Najmä druhá as  symfónie si 
našla posluchá ov nielen v radoch 
milovníkov vážnej hudby, ale aj 
medzi mladými u mi pohybujúcimi 
sa skôr na scéne klubovej tane nej 
hudby než v koncertných sie ach. 
Górecki sa vtedy objavil na vrcho-
loch rebrí kov najpredávanejších 
nahrávok v oblasti vážnej aj popu-
lárnej hudby. Postupne pribúdali 
nové a nové nahrávky a ukázalo sa, 
že Upshawovej a Zinmanova verzia 
sa stane „iba“ jednou z radu vynika-
júcich interpretácií. Najmä po ské 
spevá ky predviedli výkony, ktoré 
odkryli mnohovrstvové významy 
vokálneho partu, siahajúce od 
zranite nosti v smútku až po odda-
nos  a vyrovnanos  v prijatí bolesti. 
O to viac ma príjemne prekvapila 
nová nahrávka z vydavate stva 
Telarc. Americká sopranistka Chris-
tine Brewer má krásny, objemný, 
pritom kultivovaný hlas, vyžarujúci 
„teplo a lesk zárove “ (ako o nej 
píše kritika). V aka nej nahrávka 
dostáva rozmer hlbokej nad asovej 
meditácie a autentického žia u.
Dirigent zvolil pomerne rýchle 
tempá, o je v prípade tejto symfó-
nie skôr riskantný krok. Napríklad 
minutáž prvej asti sa štandardne 
pohybuje v rozsahu od 25 do 30 
minút. Runnicles ju stíha za 22 
minút a 50 sekúnd a v dôsledku 
toho mi v hudbe chýba extrémna 
ažoba hlbokého a extrémna exal-

tovanos  vysokého registra slá i-
kovej sekcie. Aj zvuková technika 
skôr zaha uje expresívne obrysy 
Góreckého hudby namiesto toho, 
aby ich pod iarkovala. Napriek 
výhradám som si túto nahrávku 
ob úbil; spomedzi množstva poku-
sov o uchopenie diela ur ite patrí 
k tým vydarenejším.

Peter ZAGAR

Dietera Dorna je dominantným prv-
kom vystihnutie charakteru jednotli-
vých postáv. Tie sú v tomto prípade 
reálnymi u mi z mäsa a kostí. Réžiou 
detailne prepracované vz ahy a pre-
cízne vybudované kon  ikty medzi 
postavami výborne korešpondujú 
s Mozartovou partitúrou a ponúkajú 
strhujúce divadlo. Minimalistická 
scéna a funk né kostýmy (Jürgen 
Rose) tu tvoria iba pozadie; všetko sa 
odohráva medzi postavami.
V titulnej úlohe sa predstavil britský 
mozartovský špecialista John Mark 
Ainsley v príkladne štýlovej interpre-
tácii. V postave jeho syna Idamanteho 
exceluje slovenský tenorista Pavol 
Breslik (Bršlík), ktorému sa dostalo 
asi najviac ovácií publika za suverén-
ny spevácky a presved ivý herecký 
prejav. Aj postavu Arbaceho v tejto 
inscenácii spieva tenorista (vä šinou 
sa zvykne obsadzova  barytónom), 
vynikajúci spievajúci herec Rainer 
Trost. Predstavite ky hlavných žen-
ských postáv Ilie a Elettry, Juliane 
Banse a Annette Dasch, napriek ve mi 
peknému speváckemu i hereckému 
výkonu ostali trochu v tieni „troch 
tenorov“. Výborný výkon podal Zbor 
Bavorskej štátnej opery aj Bavorský 
štátny orchester pod vedením diri-
genta Kenta Nagana, ktorému Mo-
zart ako skladate  vyslovene „sedí“.

Jozef ERVENKA

Vlastimil Harapes
primo ballerino
DVD, Supraphon 2008

Vlastimila Harapesa (1946) doposia  
nazývajú ikonou a legendou eského 
baletu poslednej tretiny 20. storo ia. 
Ako štrnás ro ný za al študova  na 
pražskom Tane nom konzervatóriu. 
V roku 1966 bol prijatý za zborového 
tane níka baletu Národného divadla 
v Prahe. Zakrátko dostal príležitos  
na polro nú stáž v Leningrade na 
Choreogra  ckom u ilišti Agripiny 
Vaganovovej. Ešte predtým však 
absolvoval v ND prvú sólovú príleži-
tos : Modrého vtáka v ajkovského 
Spiacej krásavici. Touto postavou sa 
spomienkovo pripomína aj v úvode 
aktuálneho DVD, ktoré sumarizuje 

aktívnu sólovú kariéru tohto umelca. 
Po návrate do Prahy bol Harapes 
obsadzovaný najmä do rolí princov 
a milovníkov, o predur oval jeho 
zjav vysokého, spanilého, dokonale 
stavaného tane níka, ktorý dal každej 
postave  uidum osobnosti a priam 
herecký výraz. Nie náhodou neskôr 
ú inkoval aj v titulných postavách vo 
viacerých eských  lmoch.
Na DVD môžeme vidie  Harapesa 
v jeho dvoch najlegendárnejších 
úlohách – ako hravého, tane ne bri-
lantného Mercutia a lyrického Rómea 
v Proko  evovom balete Rómeo a Jú-

lia. V legendárnej réžii Petra Weigla 
a choreogra  i Miroslava K ru získal 
televízny  lm pod a inscenácie ba-
letu ND v Prahe dokonca Prix Italia 
1972. Na DVD je v aka záznamom 

eskoslovenskej televízie zachytená 
brilantná tane ná technika majstra 
skokov, piruet, krokových variácií 
a výrazovej komunikatívnosti v só-
lach, ale aj ansámbloch a baletných 
duetách s rôznymi primabalerínami. 
Okrem Rómea a Júlie a Modrého 
vtáka uchváti dueto z Giselle i sólo 
vo Valpurginej noci s priam erotic-
kým podtextom. (Touto ukážkou 
bolo DVD uvedené aj na slovenskom 
„krste“ na Novej scéne v Bratislave, 
kde ho pokrstila Magda Vášáryová, 
niekdajšia Harapesova herecká part-
nerka vo  lme Markéta Lazarová.) 
Klasická striedmos  v Harapesovom 
prejave a jeho zmysel pre štýlovos  
sú demonštrované na DVD v Gluc-
kovom Achillovi (Paris), Bachovom 
Prelúdiu c mol, ale aj vo Variáciách 

na tému Franka Bridgea B. Brittena. 
Chlap enská šantivos  a zmysel pre 
komiku zasa v Stravinského Pulcinel-

lovi (Furbo), vášnivos  v Janá kovej 
Kreutzerovej sonáte, Cha aturjano-
vom Spartakovi a úžasná dynamika 
tanca (nielen) v Š edrinových variáci-
ách na Bizetovu Carmen.
Do roku 1989 bol prvým sólistom 
pražského ND, ale umelecky aktívny 
je dodnes. Spolupracuje so súbo-
rom Štátneho divadla v Košiciach 
a v charakterových postavách aj 
s viacerými eskými divadlami. 
Dávnejšie manželské spolužitie 
s Hanou Zagorovou našlo odozvu vo 
vzájomnej umeleckej spolupráci na 
viacerých tane no-speváckych íslach 
prezentovaných na DVD vo forme 
„Bonusu“. Ten obsahuje Harapesovo 
choreogra  cko-tane no-spevácke 
vystúpenie v ísle Vlaštov í hnízdo 
(tancuje a spieva s H. Zagorovou a 
K. Gottom) a vo vyše 23-minútovom 
televíznom  lme M žeme dál?, ukáž-
ky z Labutieho jazera, Rómea a Júlie, 
Korzára i kreácie na sú asnú hudbu 
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(Jimmy Webb, Ray Parker, Seweryn 
Krajewski). Vlastimil Harapes teda 
môže poveda , že jeho sláva a krása, 
tane né umenie, imaginácia a ani jeho 
legenda nezapadli do nenávratna. 
Stali sa kapitolou histórie esko-slo-
venského baletu.

Terézia URSÍNYOVÁ

Pavol Zelenay, Ladislav 
Šoltýs:
Hudba – tanec – piese
Zrod a prvé roky slovenskej 
modernej populárnej hudby
Hudobné centrum 2008

Kniha s názvom Hudba – tanec – pie-

se , ktorú vydalo Hudobné centrum, 
patrí k priekopníckym inom v ma-
povaní tane nej hudby a populárnej 
piesne na Slovensku.  Autormi  sú 
dvaja zdanlivo odlišní, no genera ne 
(a aj záujmom v priam vášnivom 
zhromaž ovaní faktov) ve mi blízki 
hudobníci: Pavol Zelenay (1928) – 
skladate , aranžér, inštrumentalista, 
organizátor a dlhoro ný redaktor 
Slovenského rozhlasu a Ladislav Šol-
týs (1926), organizátor kultúrneho 
a hudobného života, autor mnohých 

lánkov a štúdií o tomto žánri v popu-
lárnych asopisoch a encyklopédiách. 
Pri tvorbe knihy sa inšpirovali pôvod-
nou, nevydanou štúdiou K dejinám 

slovenskej tane nej hudby, ktorá je 
od roku 1964 archivovaná v  Hudob-
nom fonde. Ak bol v tomto prvotnom 
diele oboch autorov zrod a vývoj 
slovenskej modernej populárnej hud-
by mapovaný v rokoch 1934–1963, 
v knihe je poh ad nielen preh bený, 
ale aj rozšírený a siaha od stredoveku 
po 70. roky minulého storo ia. Kniha 
má úctyhodných 370 strán, ve ký 
po et fotogra  í aktérov populárnej 

hudby (skladate ov, interpretov, ka-
piel) a je vybavená dôkladným a pes-
trým gra  ckým lenením. Obsahuje 
vysvetlenia pojmov, ale aj výpo ty 
piesní, najob úbenejších v tej-ktorej 
dobe. Škoda, že vydavate  odsúhla-
sil málo atraktívnu obálku, ktorá 
– okrem názvu – ni  nevypovedá 
o obsahu knihy. Pre dnešnú knižnú 
produkciu je ukážkou staromódnej 
„serióznej“ vydavate skej praxe. Ani 
použitý papier nie je tým, o dnes 
reprezentuje špi kové odborné 
knihy. Poškodzuje totiž už i tak málo 
kvalitné dobové fotodokumenty. 
Zrejme sa ráta s tým, že 800-kusový 
náklad sa – vzh adom na zaujímavos  
titulu – aj tak vypredá...
Vrá me sa však k obsahu knihy. Ten 
prevyšuje o akávania. Nadlho bude 
totiž základným prame om pre tých, 

o chcú pokra ova  v alšom bádaní. 
Dvojica Zelenay – Šoltýs predkladá 
dlhoro ný základný výskum proble-
matiky, ktorá bola doposia  autorsky 
a vydavate sky prezentovaná najmä 
prostredníctvom monogra  í (napr. 
o M. Vargovi alebo D. Ursinym). 
V najnovšej knihe je však zrete  

kladený na spolo ensko-historický 
i hudobno-bádate ský aspekt; všetko 
so všetkým súvisí. Na druhej strane 
sa v historickom poh ade na tanec 
a populárnu piese  azda nemuselo 
ís  až do prostredia hradov, zámkov, 
rytierskych ias... V centre záujmu 
autorov je v prvom rade zrod a prvé 
roky slovenskej modernej populárnej 
hudby. Hoci obaja autori citujú mno-
hé fakty, nie sú striktne verní muziko-
logickej praxi, a tak citáty používajú 
skôr vo ne, bez uvádzania prame a, 
resp. vo forme vo nej parafrázy. 
Kniha je tým na rozmedzí muzikolo-
gickej a populariza nej literatúry. Jej 
prínos je v nových skuto nostiach, 
desa ro ia zbieraných najmä Pavlom 
Zelenayom, ktorý bol ako inštrumen-
talista a redaktor neraz „spovední-
kom“ dnes už nežijúcich osobností. 
Zhromaždil získané životopisné dáta, 
rozhovory s autormi a interpretmi, 
detaily z bádania, postupne ich 
sumarizoval a dal im jednotiacu 
líniu. Ladislav Šoltýs je zasa lovek 
redaktorsky podkutý, ktorý istý as 
pôsobil v rôznych funkciách a v 60. 
rokoch, po as demokratiza ného 

kolekcia nahrávok k ú ových diel velikána klasicizmu v exkluzívnej edícii 
vydavate stva Harmonia Mundi

Christophe Coin, Bernarda Fink, 
Sunhae Im, René Jacobs, Alain Pla-
nes, Jean-Guihen Queyras, Andreas 
Spering, Andreas Staier, Capella 
Coloniensis, Freiburger Barockor-
chester, Jerusalem Quartet, Quarteto 
Casals, RIAS Kammerchor
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Magdalena Kožená: Vivaldi 
výber Vivaldiho bravúrnych árií 
Venice Baroque Orchestra
Andrea Marcon 
Deutsche Grammophon 2009 

Schott Piano Collection 
Haydn 
výber z klavírnych diel J. Haydna
(sonáty, menuety, Nemecké 
tance...)

MUSIC FORUM
Palackého 2, 811 02 Bratislava
tel.: 02/5443 0998
otváracie hodiny:
Pondelok-Piatok: 
10:00-13:00, 14:00-18:00, 
Sobota: 09:00-13:00

Schott Music (noty)
Philip Glass
The Piano Collection 
The Hours (soundtrack),
Metamorphosis, Trilogy Sonata 
Sales Music (noty)

kompletný katalóg nôt nájdete 
na internetovej stránke 
www.noty.sk

uvo nenia, bol dokonca pracovníkom 
ÚV KSS. Pri koncipovaní niektorých 
kapitol pomáhal osvetli  spomienka-
mi a tu publikovanými straníckymi 
dokumentmi dopady vtedajšieho 
ideologického riadenia kultúry na 
populárnu piese .
Kniha je najhodnovernejšia a najza-
ujímavejšia na miestach, kde prináša 
mená a objavy z doposia  neznámych 
kapitol našej populárnej hudby 
a piesne, napr. o cigánskych kapelách 
v zábavných podnikoch, pôsobení 
a vplyve eských (a iných zahrani -
ných) kapiel v no ných lokáloch 
za prvej SR alebo o hudbe v roz-
hlasovom vysielaní do roku 1945. 
Od piatej kapitoly zasa osvet uje 
autentickú históriu našej populárnej 
piesne poh adom na prvé tango 
Dita od Alexandra Aranyosa a tango 
Nepovedz diev atko nikomu od 
Dušana Pálku (obe vyšli v r. 1933). 
Nimi sa za al prvý vrchol slovenskej 
populárnej hudby.
V doposia  rozporuplne vníma-
nom období Slovenského štátu 
je zdokumentované pátranie po 
autoroch a najznámejších spevákoch 
populárnych (najmä Dusíkových) 
melódií, sú tu minipro  ly textárov 
a skladate ov (žia , bez životných dát) 
stále aktuálnych, niekedy aranžérsky 
modernizovaných slovenských ever-
greenov, ale aj zverejnené mobiliza -
né a gardistické pochody a piesne, na 
ktorých sa podie ali niektorí podnes 
známi autori. Život v povojnových 
rokoch reprezentujú po etné amatér-
ske orchestre, pôsobenie tane ných 
orchestrov (Ji ího Traxlera, Gustava 
Broma) a vokálnych skupín (V ielky), 
rozhlasové nahrávanie, ale aj útlm 
pôvodnej tvorivej aktivity v oblasti 
tane nej a populárnej hudby, ktorý 
nastal zvláš  v politicky zlých rokoch 
1948–1953.
Druhý vrchol modernej slovenskej 
populárnej hudby trval približne 
od polovice 50. rokov po 60. roky, 

o bolo podmienené postupným 
uvo nením politickej situácie. Vzni-
kali pesni kové sú aže, zverej ovali 
sa novinové ankety a rebrí ky piesní. 
S oneskorením, no predsa preni-
kala do republiky rocková hudba a 
nezanedbate ný bol aj vplyv malých 
pražských scén a existencia Tatra 
revue so spevákmi, ktorí pôsobili aj 
ako prvé hviezdy modernej sloven-
skej piesne.
Apendix ako bonus je názov kapitoly, 
ktorú autori dopísali po dokon ení 
prvej verzie knihy. Sú totiž jednými 
z mála žijúcich pamätníkov prvých 
piatich ro níkov Bratislavskej lýry. 
A tak dodato ne dopísali svedectvo 
– apendix knihy o rozvoji populárnej 

hudby v legendárnych 60. rokoch, 
kedy Slovensko zachvátila (tiež 
mierne oneskorená) vlna bigbítu. 
Do popularizácie piesní sa mohut-
ne zapojili televízia (L. Šoltýs bol 
v rokoch 1964–1970 programovým 
námestníkom televízie v Bratislave) 
a vtedajší Zväz slovenských skladate-
ov. Tu predložil prvý návrh na vznik 

Medzinárodného festivalu populárnej 
piesne práve Pavol Zelenay s JUDr. 
Jánom Sivá kom. Tak vznikla myš-
lienka a postupne i realizácia festivalu 
Bratislavská lýra. O okolnostiach, 
ktoré sprevádzali túto neoby ajne 
podnetnú éru slovenskej populárnej 
piesne (v konfrontácii so zahrani ím) 
do jej 5. ro níka roku 1970, sa itate  
podrobne dozvie práve v  autorskom 
„bonuse“.  I tu boli hudobné a ume-
lecko-organiza né okolnosti pevne 
späté s negatívnym spolo ensko-po-
litickým vývojom v eskoslovensku 
po vstupe spojeneckých vojsk na 
naše územie a za ínajúcou „norma-
lizáciou“.
Pavol Zelenay propagoval zozbierané 
dokumenty a vedomosti o populárnej 
hudbe na Slovensku (ako aj neoby-

ajne vzácny archív gramoplatní) 
nielen v najnovšej knihe, ale už roky 
predtým. Predovšetkým vo svojom 10 
rokov trvajúcom rozhlasovom cykle 
hudobno-slovných relácií Pesni ky 

z pamätníka (s redaktorom a skla-
date om Alim Brezovským), ale aj 
v bookletoch k svojím postupne 
vydávaným desiatim CD, ktoré vy-
chádzali pod názvom Antológia slo-

venskej populárnej hudby a r. 2009 
boli napokon vydané aj súborne.
Priekopnícka kniha dvojice seniorov 
našej hudby je súhrnom a priam 
„Bibliou“ modernej slovenskej po-
pulárnej hudby a piesne. Jej význam 
ocenia nielen itatelia pohybujúci 
sa v danom žánri, ale aj desiatky 
záujemcov o spolo ensko-kultúrne 
dejiny Slovenska.
Priložené CD prináša aproximatívny 
zoznam piesní slovenskej populárnej 
hudby nahraných na gramofóno-
vých platniach v rokoch 1934–1970 
(zoradených pod a autorov hudby, 
textárov, interpretov, názvov skla-
dieb, ich charakteru, vydavate ov 
a minutáže). Jeho zostavovate om je 
Pavol Zelenay.
Hudba – tanec – piese  je teda 
obsahom, šírkou a dôkladnos ou 
spracovania i súvislos ami s dobou 
ojedinelým autorským a vydava-
te ským inom nielen v domácich 
pomeroch, ale aj v kontexte stredo-
európskeho poznania populárnej 
hudby.

Terézia URSÍNYOVÁ
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Pi  11.9. Žilinský komorný orchester, 
M. Lejava
Miešaný spevácky zbor Tirnavia, A. 
Rapant 
D. di Fiore, organ
M. Bako, organový pozitív
H. Gulyásová, soprán
G. Hübnerová, alt
P. Kollár, bas
Poulenc, Haydn

Kremnica

Kremnický hradný organ
12.7. – 23.8.
Ne  12.7. M. Wager
Ne  19.7. G. Libertucci
Ne  26.7. E. Wally 
Ne  2.8. R. Antonello 
Ne  9.8. K. Mali 
Ne  16.8. A. Augustyn
Ne  23.8. W. Lichtscheidel 

Banská Štiavnica

Festival peknej hudby
X. ro ník medzinárodného festivalu
24.7. – 26.7.
Pi  24.7. A. Bartošová, E. Prochác, 
Starý zámok, Rytierska sála
Pi  24.7. Jazz and Classics - Roland 
Batik, Kostol Sv. Kataríny
So  25.7. Ewa Jaslar, Kaštie  vo Sv. 
Anntone
So  25.7. Capella Istropolitana, V, 
Hude ek, J. ižmarovi , E. Prochác, J. 
Alexander, Starý zámok, Lapidárium
Ne  26.7. Operetné nede né matiné 
- Orchester Štefana Reitera, Sklenné 
Teplice, Altánok
Ne  26.7. Adoremus, D. Bill, Starý 
zámok, Rytierska sála

Tren ianske Teplice

64. ro ník Hudobného leta v Tren-
ianskych Tepliciach

25.7. – 15.8.
Jack Martin Händler, Marián Varga, 
Collegium Musicum, SKO B. Warcha-
la, Moyzesovo kvarteto

Košice

Letný hudobný festival Hevhetia 
2009
9.7. – 27.8. 
Št  9.7. Miki Skuta, Múzeum Vojtecha 
Lö   era 
Št  16.7. Pavel Jakub Ryba & The Fish 
Men, Archeologické múzeum Dolná 
brána
St  29.7. Lotz trio, Kaplnka sv.Michala
Št  6.8. Peter Katina, Hevhetia 
Music&Gallery 
Št  13.8. Initial Epilogues – Miki Skuta, 
Bertl Mütter, Východoslovenská 
galéria
Št  20.8. Il Suonar Parlante (súbor viol 
da gamba), Graciela Gibelli, Reho ný 
dom premoštrátov
Št  27.8. Nora Skuta, Múzeum 
Vojtecha Lö   era

Infoservis Oddelenia 
dokumentácie a informatiky

Zahrani né festivaly

Letné slávnosti starej hudby 2009
23. 7. – 11. 8. 2009
Praha, eská republika 
Medzinárodný hudobný festival.
Info: vstupenky@letnislavnosti.cz, 
www.letnislavnosti.cz, 
www.festivalprague.cz

Kultúrny festival Ruhrtriennale 2009
15. 8. – 11. 10. 2009

Podmienky: skladba s alebo bez in-
štrumentálnych alebo vokálnych sólis-
tov, príp. s elektronickými nástrojmi, 
môžu by  tiež skladby ur ené pre 
festivaly, open-air akcie a prehliadky s 
tane níkmi alebo alšími nehudobný-
mi elementmi.
Vstupný poplatok: 50 EUR 
Uzávierka: 15. 10. 2009 
Info: pagana.antonio@libero.it, 
info@corcianoinbanda.com, 
www.corcianoinbanda.com

Medzinárodná sú až operného 
spevu “Città di Alcamo”
29. 9. – 4. 10. 2009 
Alcamo, Sicília, Taliansko  
Vekový limit: nar. medzi 1. 1. 1972 – 
1. 9. 1991
Vstupný poplatok: 100 EUR
Uzávierka: 12. 9. 2009 
Info: info@amicimusicaalacom.it, 
www.amicimusicaalcamo.it

Medzinárodná hudobná sú až 
Jeunesses Bukureš  2010
7. – 13. 5. 2010 
Bukureš , Rumunsko 
Kategória: klavír 
Vekový limit: do 10, 14, 18, 30 rokov 
Uzávierka: 1. 3. 2010 
Info: o   ce@jmEvents.ro,  
www.jmEvents.ro 

Medzinárodný sú ažný hudobný 
festival Llangollen Eisteddod 2010
6. – 11. 7. 2010 
Eisteddfod, Ve ká Británia 
Kategória: sólový a zborový spev, 
folklórne spevácke a tane né skupiny
Vekový limit: 
Kategória I – Zborová sú až 
miešané, mužské, ženské zbory 
a komorné zbory – do 16 rokov,  
mládežnícke zbory od 16 do 25 rokov 
a detské zbory – do 13 rokov 
Kategória II – Sólová sú až 
sólový spev – do 15, 16 rokov, medzi 
15 – 20 a do 21 rokov 
inštrumentálne sólo (všetky nástroje 
vrátane klavíra) – do 18 rokov, od 
18 rokov 
Kategória III – Folklórna sú až 
detské folklórne a mládežnícke 
tane né skupiny, choreogra  cký  
folklórny tanec, tancovanie na ulici, 
sólový folklórny tanec, inštrumen-
tálne folklórne sólo  alebo folklórna 
skupina, folklórne spevácke zbory
Uzávierka: 1. 11. 2009 (zbory a tane -
né skupiny), 28. 2. 2010 (sólisti) 
Info: info@international-eisteddfod.
co.uk, music@international-eistedd-
fod.co.uk, 
www.international-eisteddfod.co.uk

Európska sú až prózy, vedy a hudby 
mesta Montecatini Terme
3. ro ník Európskej ceny mesta Mon-
tecatini Terme na tému „...o dlhom 
živote a o láske...“
Hudobná kompozícia: populárna 
hudba-piese  s viacerými hlasmi 
(max. 3 – 4 min.), kompozícia pre hlas 
a súbor (max. 5 min.) alebo kompo-
zícia pre zbor (do max. 6 nástrojov, a 
max. na 10 min.). 
Kompozícia sa musí zasla  vo forme 
partitúry a registrácie na CD. Je 
potrebné uvies , ak je to možné, zdroj 
inšpirácie. Odmeny budú ú astníkom 
odovzdané v Montecatini Terme na 
gala ve eri, ktorý sa uskuto ní do 30. 
10. 2009. 
Info: info@guardandolestelle.it, 
www.guardandolestelle.it

Zahrani né kurzy 

Letné festivaly

Bratislava

Kultúrne leto
Št  16.7. Percujove, Hlavné námestie
So  18.7. The Royal Choral Society, 
Hlavné námestie
Rachmaninov: Vespers
Ne  19.7. China Broadcasting Chinese 
Orchestra, Hlavné námestie
St  22.7. Seattle Girls´Choir, Jezuitský 
kostol
Št  6.8. Capella Choir, Hviezdoslavovo 
námestie
Pi  7.8. Capella Choir, Koncertná sie  
Klarisky
St  19.8. Ruy-Oh-Ryu Yagura Taiko, 
Hlavné námestie

Viva Musica!
24.7. – 31.7. 
Hlavné námestie a Primaciálny palác - 
Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého, 20.00
Pi  24.7. Under my Spell
So  25.7. Jazzový Luská ik
Ne  26.7. Piano revue
Po  27.7. Sax Machine
Ut  28.7. Csillagog, Csillagog...
St  29.7. Elly Paspala
Št  30.7. Jana Kirschner Symphony 
session
Pi  31.7. Viva Opera!

Menšinové hudobné leto
12. – 16.8.
Festival menšín žijúcich na Slovensku
Hviezdoslavovo námestie, 17.00
St  12.8. Szottes (Bratislava)
Št  13.8. Rosica (Devínska Nová Ves)
Pi  14.8. Zlatava (Malinová)
So  15.8. Kokavere lavutára 
Ne  16.8. Kurov an (Kurovo)

Skalica

Musica Sacra Skalica 2009
IV. ro ník medzinárodného festivalu 
chrámovej a organovej hudby
2.7. – 23.8.
Ne  2.7. Smíšený p vecký sbor m sta 
Hodonín
Ne  19.7. E. Schoenhauser – spev, Z. 
Šebestová – spev, S. Palúch – husle, S. 
Šurin – organ
Ne  2.8. J. V. Michalko – organ
Ne  16.8. Wladyslaw Szymanski – organ
Ne  23.8. Massimo Nosetti – organ

Pieš any

Organové dni v Pieš anoch
X. ro ník medzinárodného organového 
festivalu
4.8. – 3.9.
Ut  4.8. L. Onder in, A. Pavlechová, 
kostol sv. Cyrila a Metoda
Ut  11.8. W. Reisinger, kostol sv. Cyrila 
a Metoda
Ut  18.8. S. Šurin, Dom umenia
Št  20.8. A. B. Brod anská, Dom 
umenia
Ut  25.8. J. Kotowicz, Dom umenia
Št  3.9. D. di Fiore, Dom umenia

Trnava

Trnavské organové dni
XIV. ro ník medzinárodného organové-
ho festivalu 
Dóm sv. Mikuláša, 20.00
Ne  9.8. W. Reisinger 
Ne  16.8. M. Nosetti 
Ne  23.8. J. Kotowicz 
Ne  30.8. M. Plšeková 
Ne  6.9. A. Yoshida 

Medzinárodné majstrovské kurzy 
P. Michalicu 
Kremnica 
19. – 29. 7.2009

Medzinárodná letná hudobná 
akadémia Regensburg 2009 
19. 7. – 2. 8. 2009
Regensburg, Nemecko 
Ur ené mladým profesionálom, 
pokro ilým, stredne pokro ilým 
hrá om na slá ikové hudobné 
nástroje a klavír. Dvojtýžd ový 
program zah a 6 individuálnych 
hodín, 6 hodín komornej hry, triedu 
„technika husle & viola“, triedu „kla-
vírna technika & literatúra“, trieda 
klavírneho dua, embalová trieda 
pre klaviristov, majstrovské triedy, 
workshopy, semináre, koncerty 
sólová a komorná hudba, študent-
ské a fakultné recitály a  prehliadku 
pamätihodností.
Kategória: slá ikové nástroje (husle, 
viola, violon elo), klavír 
Vekový limit: od 10 – 25 rokov 
Vstupný poplatok: 95 USD
Info: info@musicontherhine.net, 
www.musicontherhine.com

Uzávierky pre žiadosti o podpory 
Hudobného fondu (2. polrok 2009)

Prémie za hudobné diela (vážna 
hudba) – 28.10.
Prémie za hudobnovedné diela 
(vážna hudba) – 28.10.
Prémie za publicistickú tvorbu, 
edi nú a propaga nú innos  
(vážna hudba) – 28.10.
Prémie v oblasti populárnej hudby 
(všetky žánre okrem vážnej hudby) 
– 11.9., 9.10., 6.11., 4.12.
Ceny HF na sú ažiach (všetky 
oblasti) – 11.9., 9.10., 6.11., 4.12.
Študijné štipendiá v oblasti jazzo-
vej tvorby a interpretácie ( jazz) 
– 11.9., 9.10., 6.11., 4.12.
Štipendiá na tvorivé aktivity 
(všetky oblasti) – 11.9., 9.10., 
6.11., 4.12.

Tla ivá a podrobné informácie:
(02) 5920 7407, (02) 5920 7408
www.hf.sk

Bochum, Duisburg-Nord, Gladbeck, 
Essen, Duisburg – Nord, Nemecko
Info: www.ruhrtriennale.de

Musik 21 Festival 2009
13. – 16. 8. 2009 
Hannover, Nemecko
Info: info@musik21niedersachsen.de, 
www.musik21niedersachsen.de, 
www.hannover.de

musikfest berlín 2009
3. – 21. 9. 2009
Berlín, Nemecko 
Info: musikfest@berlinerfestspiele.de, 
www.musikfest-berlin.de

Steirischen Festspiele 2009 
26. 6. – 26. 7. 2009 
Graz, Rakúsko 
Info: info@styriarte.com, 
www.styriarte.com

Verdiho festival 2009
1. – 28. 10. 2009
Parma, Taliansko
Info: www.teatroregioparma.org

Innsbrucker Festwochen 2009
Festival starej hudby.

7. 7. – 29. 8. 2009
Innsbruck, Rakúsko
ibk.ticket@utanet.at, www.ticketonli-
ne.at, www.altemusik.at

Zahrani né sú aže

Medzinárodná skladate ská a inter-
preta ná sú až Valentina Bucchiho 
2009
15. – 29. 11. 2009 
Rím, Taliansko 
Kategória: A - skladba pre hlasy 
(zbor) a / alebo sólové nástroje 
(klavír, 2 klavíre, harfa, organ) a 
orchester, B -  skladba v komornej 
hudbe (výber nástrojov ubovo ný), 
C - skladba pre sólový nástroj (klavír 
alebo 4-ru ný klavír, harfu, organ), 
D juniori - skladba pre dva nástroje 
(kombinácie: klavír a alší nástroj, 2 
klavíre, harfa a alší nástroj, 2 harfy, 
organ a alší nástroj, 2 organy), 
E - skladba pre zbor a cappella alebo 
zbor a nástroje (max. 6, vo ný výber), 
F - bez vekového obmedzenia

alšie kategórie - klavír, dva klavíre, 
harfa, organ, zbor 
Vekový limit: skladba - kategória A, B, 
C, E nar. po 31. 12. 1963, kategória D 
juniori nar. po 31. 12. 1976, kategória 
F - bez vekového limitu  
klavír, klavírne duo, harfa, organ - nar. 
po 31. 12. 1972, klavír mládeže - nar. 
po 31. 12. 1992, zbor (min. 12 lenov, 
max. 40 lenov), nar. po 31. 12. 1973 
Uzávierka: 20. 10. 2009 
Info: bucchi@premiobucchi.it, 
www.premiobucchi.it

Medzinárodná skladate ská sú až 
“Alfredo Casella”
Kategória: klavírne trio (husle, 
violon elo a klavír), slá ikové kvarteto 
(2 huslí, viola, violon elo), trvanie 
skladby od 18 – 25  min.
Ví azná skladba bude uvedená v rámci 
zimnej sezóny 2010 – 2011 „Micat 
in Vertice“ Accademie Musicale 
Chigiana.
Vekový limit: do 35 rokov k termínu 
uzávierky 
Uzávierka: 1. 10. 2009 
Info: accademia.chigiana@chigiana.it, 
www.chigiana.it
Medzinárodná sú až v originálnej 
skladbe pre dychový súbor 2009
Kategória: skladba pre dychový súbor 
alebo orchester 

Odcudzený tenorový 
saxofón Bu  et Crampon!
V nede u 31. mája 2009 bol v 
Borskom Mikuláši odcudzený 
tenorový saxofón zna ky Bu  et 
Crampon (strieborný). Ide 
o nástroj z inštrumentára skupiny 
Bratislava Hot Serenaders. V prí-
pade, že tento nástroj niekde uvi-
díte, ozvite sa prosím na niektorý 
z nasledujúcich kontaktov:
Pavol Ho a +420 723 351 362, 
+421 905 548 215
PavolHoda@seznam.cz
Juraj Bartoš +421 903 786 626
juraj@bartos.eu

Slovenské národné múzeum – 
Hudobné múzeum pozýva od 
27. júla do 4. októbra 2009 v 
priestoroch SNM na Vajanského 
nábreží v Bratislave na výstavu 
Muzika Etnika. Expozícia 
prezentuje kultúru Ameriky, 
Indie, íny, Afriky, arabského 
sveta a Indonézie pozoruhodnou 
zbierkou hudobných nástrojov, 
odevov a tradi ných predmetov.
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Hudobná klasika nekonven ne

Generálni partneri Partneri

Mediálni partneri

Generálny mediálny partner Generálny partner
Kultúrneho leta

a Hradných slávností 
Bratislava 2009

Festival podporili

24. júl 
Under my spell
Hlavné námestie – 20:30 
Premiéra epického diela Oskara 
Rózsu, napísaného pre svetoznámu 
slovenskú sopranistku Adrianu 
Ku erovú, v sprievode ve kého 
symfonického orchestra a zboru.
Vstup vo ný

25. júl 
Džezový Luská ik  
Hlavné námestie – 20:00 
Slávna baletná hudba 
od P. I. ajkovského v džezovom 
aranžmáne Dukea Ellingtona.
Vstup vo ný 

26. júl 
Piano revue – Pocta 
Voskovcovi a Werichovi  
Nádvorie Primaciálneho paláca 
– 20:00
Piano revue je cesta odkrývania 
tradície a múdrosti klaunov.
So vstupenkou *

27. júl 
Sax Machine  
Nádvorie Primaciálneho paláca 
– 20:00
Show štyroch parížskych saxofonis-
tov, ktorí žonglujú notami, rytmami 
a zvukmi ako akrobati, zabávajú a 
bez mihnutia oka prechádzajú medzi 
najrozli nejšími hudobnými štýlmi.
So vstupenkou *

*  Vstupenky na koncerty si môžete kúpi  hodinu pred koncertom na Primaciálnom námestí, alebo v predpredaji v TICKETPORTAL, 
Turistické informa né centrum BKIS, Klobu nícka 2, tel.: 02/ 59 356 650.

28. júl
Csillagok, csillagok...  
Nádvorie Primaciálneho paláca 
– 20:00
Vedeli ste, že Bartók bol 
cross-overový skladate ???
So vstupenkou *

29. júl 
Elly Paspala  
Nádvorie Primaciálneho paláca 
– 20:00
Slávna grécka spevá ka... 
Traja udia na pódiu s nástrojmi 
pre trinástich…
So vstupenkou *

30. júl
Jana Kirschner 
– Symphony session  
Hlavné námestie – 20:00 
Najvä šie Jankine hity vo 
ve kolepých orchestrálnych 
aranžmánoch. 
Vstup vo ný

31. júl
Viva Opera! 
Hlavné námestie – 20:00 
Vargicová, Kružliaková, Juhás, 
T ma, Huber... Skuto né operné 
gala!
Vstup vo ný
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