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Editorial
Vážení žitatelia,
po abdikácii generálnej riaJ. Klein
diteōky SND Silvie Hroncovej
má Opera SND späħ svojho
riaditeōa, šéfdramaturga
a šéfdirigenta. Pavol Smolík,
Slavomír Jakubek a Rastislav
Štúr sa rozhodli vrátiħ.
No ako sa zdá, Opera má stále
i svoje problémy, ktoré len
Ch.-V. Alkan
ħažko možno dávaħ do súvislosti s najvyšším postom v SND.
Prežítajte si viac v kurzíve Pavla
Ungera.
Štátna filharmónia Košice si
tento rok pripomína 40. výrožie
svojho založenia. O jej minulosti
a súžasnosti sa môžete dozvedieħ
ŉ. Šrámek
z žlánku Lýdie Urbanžíkovej
a z rozhovoru s riaditeōom ŠfK
Júliusom Kleinom.
Mladý jazzový klavirista, aranžér a skladateō
ŉuboš Šrámek patrí k najvýraznejším osobnostiam
súžasnej slovenskej jazzovej scény. O svojom novom
CD Abstructures, názoroch na hudbu a dianie na
Slovensku sa rozprával s renomovaným jazzovým
publicistom Igorom Wasserbergerom. Ich rozhovor
má príznažný názov - Sonda do jazzových ambícií.
Zažiatok októbra je v Levoži už druhýkrát spätý s festivalom klasickej hudby Levožské babie leto, ktorý
organizujú manželia David a Naŵa Conwayovci.
Pokiaō viem je to tiež jediné miesto, kde sa možno
stretnúħ s hudbou Charlesa-Valentina Alkana. Príbeh
excentrického romantického virtuóza a skladateōa
prináša v rubrike História práve David Conway.
JeseŅ v Bratislave sa tento rok nesie v znamení súžasnej hudby. Spoložným menovateōom festivalov Vežery
novej hudby a Melos -Étos bude osobnosħ kultového
holandského skladateōa Louisa Andriessena.
O tom, prežo Vežery po 20 rokoch svoju existenciu
konžia a o Andriessenovej hudbe sme sa rozprávali so
skladateōom Danielom Matejom.
V minulom žísle sme priniesli informáciu o Stredoeurópskej hudobnej akadémii, ktorá sa uskutožní
zažiatkom novembra v Poprade. Umeleckým gestorom ambiciózneho projektu je svetoznámy fagotista
a dirigent Milan Turkoviſ. V jeho eseji sa môžete
dožítaħ viac o zámeroch a cieōoch tohto výnimožného
podujatia.
Príjemné žítanie praje
Andrej Šuba
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SPRAVODAJSTVO, KONCERTY

Od 2. do 27. 10. sa v regióne Použia
(Veōké Kapušany, Ptrukš, źižarovce,
Krišovská Liesková, DrahŅov, Kráōovský Chlmec) uskutožní 4. rožník
festivalu klasickej hudby Hudobné
dni Použia, ktorý organizujú nezisková organizácia Musa Nostra a Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia.
Na podujatí vystúpia o. i. Bartókovo
kvarteto s violonželistom Jozefom
Podhoranským, súbor Musa ludens,
klavirista Ivan Gajan alebo dievženský
spevácky zbor Pro Musica z maŵarskej Nyíregyházy. Detailný program
podujatia si môžete stiahnuħ na www.
hudobnyzivot.sk
(hž)
Slovenská lharmónia vystúpila 2.
9. s programom z diel Beethovena
a DvoĶáka pod taktovkou žeského
dirigenta Petra Altrichtera na festivale DvoĶákova Praha v DvoĶákovej
sieni Rudolna. Ako sólista vežera sa
v Beethovenovom Koncerte pre klavír
a orchester ž. 3 op. 37 c mol predstavil
fínsky klavirista, skladateō a dirigent
Olli Mustonen. 11. 9. orchester pod
taktovkou Rastislava Štúra otvoril
s dielami Haydna a Mozarta festival
Nitrianska hudobná jeseŅ. O deŅ
neskôr úžinkovala Slovenská lharmónia s dielami Mozarta, Haydna a J.
N. Hummela na open-air koncerte pri
príležitosti výrožia Haydnovho úmrtia
v rakúskom Rohrau (dirigent Rastislav
Štúr, sólista Juraj Bartoš).
(sf)
Slovenský lharmonický zbor
(zbormajsterka Blanka JuhaŅáková)
hosħoval 19. 9. na 16. rožníku Podzimního festivalu duchovní hudby v
Olomouci, ktorý sa koná pod záštitou
Mons. Jana Graubnera, olomouckého
arcibiskupa a moravského metropolitu. Na podujatí uviedol Rachmaninovove Nešpory op. 37.
(sf)
Najlepšou inscenáciou divadelnej
sezóny 2008/2009 sa na udeōovaní
prestížneho ocenenia Dosky 2009
(25. 9.) stala v Nitre Gluckova opera
Orfeus a Eurydika z produkcie Opery
Slovenského národného divadla.
Inscenácia v Nitre získala ocenenie aj v
kategórii najlepšia scénograa sezóny.
Opera obdržala celkovo tri nominácie – najlepšia inscenácia, najlepšia
réžia (Mariusz Treliņski) a najlepšia
scénograa (Boris Kudližka). Nomináciu v kategórii objav sezóny získala
sopranistka Mária Porubžinová za
postavu MaĶenky v Predanej neveste
(Opera SND), a za Katrenu z KrútŅavy banskobystrickej opery. Ankety
vyhlasujú Asociácia súžasného divadla
a Asociácia Divadelná Nitra.
(snd, hž)
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Sezónu v SND otvoril koncert ŉubice Vargicovej
Sezóny operných domov všade vo
svete obžas spestrujú galakoncerty
významných speváckych osobností. Sezónu 2009/2010, ktorá je pre SND jubilejnou, otvoril koncert ŉubice Vargicovej
a jej hostí. Zvoliħ za ústrednú postavu
koncertu známu slovenskú lyrickú koloratúru bolo správne i šħastné zároveŅ.
Vargicová totiž stelesŅuje typ slovenskej
opernej spevážky, ktorá napriek úspechom na zahranižných operných javiskách zostáva príkladne verná aj svojmu
domovskému súboru.
Za rovnako šħastnú možno oznažiħ tentoraz aj voōbu zahranižného dirigenta.
Po prvý raz v sérii operných koncertov v SND som nemal dojem, že zvuk
orchestra je predimenzovaný na úkor
požuteōnosti ži schopnosti vychutnávaħ
nuansy interpretácie vokálnych partov.
Ralf Weikert však ukázal svoju hudobnícku univerzálnosħ aj pri zmocnení sa
partitúr z rôznych repertoárových a štýlových oblastí. V Mozartovi znel orchester virtuózne a žisto, vo francúzskom repertoári dosiahol zvukovú rafinovanosħ

ŉ. Vargicová ưfoto: C. BachratýƲ

a v talianskom belcante vhodne spojil
vrúcnosħ melodických línií s ich dramatickým rozmerom.
Najväžšie rozpaky pri takýchto koncertoch vyvolávala v minulosti ich dramaturgia s dominanciou ukážok z aktuálneho repertoáru. Tentokrát však bola
vhodne podriadená snahe reprezentažne predstaviħ ŉubicu Vargicovú. Tá si z
mozartovského repertoáru zvolila áriu
Constanze z Únosu zo Serailu, z talianskeho repertoáru scénu šialenstva
z Donizettiho Lucie di Lammermoor,
dve ansámblové ukážky z Verdiho Rigoletta a dve ukážky z Delibesovej Lakmé,
v ktorej zvonková ária je žíslom poskytujúcim lyrickým koloratúram priam
neobmedzené možnosti preukázaħ, ako
hravo sa pohybujú v trojžiarkovanej
oktáve. Výber repertoáru Vargicovej
hostí adekvátne zohōadŅoval ich umelecké preferencie. Isté rozpaky vyvolalo
len ukonženie koncertu druhou žasħou
4. obrazu Verdiho Rigoletta, ktorá by
lepšie vyznela pri scénickom poŅatí. Navyše je efektnou bodkou za koncertom

skôr pre barytonistu než pre sopranistku.
Vargicová si hostí vyberala z tých najlepších, ktorých sólistický súbor Opery
SND môže momentálne poskytnúħ.
K dvom domácim protagonistom sa
pridali slovenský barytonista pôsobiaci
najmä v źechách Vladimír Chmelo a na
nemeckých javiskách mimoriadne úspešný slovenský tenorista Pavol Bršlík.
Tejto „hviezdnej“ sólistickej zostave
zodpovedal aj umelecký dojem z koncertu, ktorý priniesol viacero výnimožných
zážitkov. Ak sa dotknem aj niektorých
nedostatkov, nie je to preto, že by som
chcel znižovaħ umenie našich špižkových
operných umelcov, ale preto, že prílišná
eufória je prostriedkom hojne používaným v šoubiznise, kým v oblasti vážneho
umenia zvykne pôsobiħ zradne.
Tenorista Bršlík ako Belmonte potvrdil
kvality vzácneho mozartovského špecialistu. Jeho technicky istý, muzikálny
a s dychom príkladne narábajúci prejav
pripomenul žasy slávnych mozartovských tenoristov Wunderlicha a Schreiera. Aj ako Edgardo z Donizettiho Lucie
spevák príkladne frázoval a spieval výrazovo vrúcne, no farbou hlasu bol ideálu belcantovej opery vzdialený, prižom
v krátkej ukážke z Verdiho Rigoletta poodhalil aj istú nedopracovanosħ vysokej
polohy.
Vladimíra Chmela sme na základe jeho
vstupu do bratislavských inscenácií Komediantov, Falstaffa, Hamleta a Macbetha v uplynulom desaħroží poznali ako
lyrického barytonistu s brilantným spôsobom zvládania extrémnych výšok. Za
posledné roky sa vypracoval na dramatického barytonistu s neobyžajne nosným a krásne sfarbeným tónom, predovšetkým vo vyšších stredoch. Verdiovský
štýl spevu je mu veōmi blízky a vokálny
úžinok stavia viac na dramatických atakoch než na vrúcnom mezza voce, ktoré
pôsobí ako povinný doplnok. Škoda, že
v najvyšších polohách sa estetickosħ jeho
tónu stráca.
Peter Mikuláš nám ukázal obe svoje známe tváre – ako basso cantante s príkladnou kantilénou v árii Fiesca zo Simona
Boccanegru a ako buúo bas v registrovej
árii Leporella, výrazovo azda až predimenzovanej. Prednosti Terézie Kružliakovej zrejme vždy budú tam, kde môže
prezentovaħ sýtosħ a farebnosħ svojho
hlasu. Škoda, že tak ako väžšina mezzosopranistiek si aj ona zo Saint-Saënsovej
opery Samson a Dalila vybrala práve najopožúvanejšiu áriu. O kvalitách ústrednej
postavy vežera ħažko povedaħ žosi nové.
Doménou ŉubice Vargicovej zostáva
vysoká poloha, kde v koloratúrach jej
pekne vibrujúci tón získava na údernosti. Aj na tomto galakoncerte presvedžila,
že je vzácnou ozdobou súboru, ktorá vie
povýšiħ úroveŅ koncertu ži predstavenia
i napriek obžasným intonažným zakolísaniam.
Vladimír BLAHO
9 2009
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Ivan Danko a Ladislav Fanžoviž pred súħažou v USA
Návštevníci koncertu Ivana Danka,
sólo hobojistu v Stuttgartskej opere, a klaviristu Ladislava Fanžoviža
v Zichyho paláci (4. 9.) boli svedkami
vynikajúcich výkonov. Vystúpenie
mladých hudobníkov, ktorí sa pripravovali na celosvetovú súħaž v kategórii
hoboj a klavír v septembri do New Yorku,
organizažne pripravil huslista a dirigent
Jack Martin Händler. Súħaž je pomenovaná podōa skladateōa Huga Kaudera,
ktorý sa na-rodil 9. 6. 1888 v dnešnom
Tovažove. Po okupácii Rakúska nacistami sa mu podarilo opustiħ Európu,
od roku 1940 žil v New Yorku a zomrel

ako 84-rožný v Holandsku. Kauder bol
zdatným huslistom, hral v orchestri
Wiener Tonkünstler pod vedením velikánov Arthura Nikischa a Richarda
Straussa. Pôsobil tiež ako pedagóg
husōovej hry, užil hudobnú teóriu i kompozíciu. Spoložnosħ Huga Kaudera (The
Hugo Kauder Society) usporadúva na
jeho požesħ od roku 2004 každorožne
interpretažnú súħaž The Hugo Kauder
Competition.
Na koncerte Danka s Fanžovižom
zazneli okrem diel Mozarta a Poulenca
v slovenskej premiére aj dve zaujímavé
Kauderove diela – Koncert pre hoboj

a slážikový orchester z roku 1928
a Sonáta pre hoboj a klavír z roku
1923. Hobojista sa predstavil vo vynikajúcej forme, podporenej stopercentným
výkonom Fanžoviža. Nemožno sa preto
žudovaħ, že obaja hudobníci prešli dvomi výberovými kolami súħaže a dostali
sa medzi desiatich interpretov, ktorí sa
v dŅoch 10.—18. 9. zúžastnili finále.
Suverénny výkon v Zichyho paláci, kde
hrali pred vŵažným, hoci nepožetným
publikom, naplno zúrožili aj v New
Yorku, kde získali prvú cenu.
Juraj ALEXANDER

Udelenie cien Hudobného fondu
Šesħ cien v kategóriách vážna hudba, folklór, jazz a dychová hudba , ktoré každorožne udeōuje Hudobný
fond, prevzali laureáti 25. 9. od predsedu Rady HF Vladimíra Bokesa a riaditeōa HF Miloša Kociana.
Cena Jána Levoslava Bellu za hudobné
dielo
MARTIN BURLAS za skladbu Strach

Špeciálna cena Ladislava Martoníka za
celoživotný prínos pre slovenský jazz
ŉUBOMÍR TAMAŠKOVIź

Cena Frica Kafendu za vynikajúce interpretažné výkony doma i v zahraniží
JOZEF LUPTÁK

Cena Pavla Tonkoviža za dlhorožnú zberateōskú a vydavateōskú žinnosħ v oblasti
folklóru
JOZEF LEHOCKÝ

Cena Jozefa Kresánka za významnú
vedeckú, kriticko-publicistickú, pedagogickú, organizažnú a interpretažnú
žinnosħ s prihliadnutím na knižné publikácie Passiones Bachianae (2007) a
Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa
(2008)
KAROL MEDŀANSKÝ

kurzíva
Pavla
UNGERA
Sladkokyslý nápoj (lásky)
Prvá slovenská scéna uplynulé tri
sezóny mixovala rozmanité operné
„nápoje“. Každý zo štyroch šéfov
vkladal vlastné ingrediencie, no
právo dochucovaħ si donedávna
uplatŅovala generálna riaditeōka.
Až kým pohár nepretiekol. Silvia
Hroncová abdikovala a obe strany
zamestnávajú dennú tlaž názormi
na dôvod krachu. Rež však bude
o inom nápoji. O repríze Nápoja
lásky Gaetana Donizettiho, ktorá
mohla maħ „galaparametre“.
Podōa plagátu, síce ako obvykle
neprehōadného, mal v SND
debutovaħ dirigent Juraj Valžuha.
Aj obsadenie bolo lákavé. Veŵ
Adriana Kužerová, podmaŅujúca si

Cena Karola Pádivého za prvý slovenský
cyklus 7 koncertov pre dólové dychové
nástroje a veōký orchester, ako jedinežný
požin v oblasti slovenskej i európskej dychovej hudby
ADAM HUDEC

svetové pódiá, v inom titule na domácej
scéne nespieva. Došlo však k zásadnej
zmene. Valžuha sa stal šéfdirigentom
prestížneho talianskeho Národného
symfonického orchestra RAI a
vystúpenia odriekol. Takže bratislavská
opera opäħ zaspala a nie prvýkrát
nechala mimoriadny talent pridlho
nepovšimnutý. Ešte horšie však bolo, že
dirigent Dušan Štefánek (paradoxne
autor hudobného naštudovania Nápoja
z roku 2000) pôsobil ako brzda vežera.
Necítil tep partitúry, „nechytal“ sa
sólistov, hudobníci hrali nepresne,
nediferencovane a rutinne. Ani „živé
striebro“ javiska – skvelá, farebne
ušōachtilá a vo výškach žiarivá Adriana
Kužerová (Adina) nedokázala orchester
rozohniħ. Výborný bol tiež kultivovaný
lyrický barytonista Aleš Jenis (Belcore).
Napokon i Oto Klein, hoci nemal
práve svoj deŅ, frázoval vskutku
taliansky. Publikum bolo tentokrát
vnímavé. Sólistom aplaudovalo, no
dirigenta pri záverežnom klaŅaní
právom požastovalo bužaním. Ak

Hudobný fond udeōuje rožne 6 cien
v sume 150-tisíc korún (4 979 €) za
významné výkony alebo dlhorožný
prínos v oblasti hudby. Finanžné
odmeny sa uhrádzajú z prostriedkov
Hudobného fondu uržených na podpornú žinnosħ a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedižstvami
osobností, podōa ktorých sú nazvané,
ani z príjmov nadácií alebo iných finanžných zdrojov.
(www.hf.sk)

sa nemýlim, v tomto má Dušan
Štefánek spomedzi domácich
primát. Takto neláskavo skonžil
sladkokyslý Nápoj lásky. Novému
vedeniu sa však nedarí ani v inom.
DeŅ pred týmto predstavením došlo
v Lucrezii Borgii k dvom zmenám.
Utajeným. Kto si ešte vežer klikol
na internetovú stránku SND,
nedozvedel sa, že dirigent pricestoval
z budapeštianskej a Gennaro
z varšavskej opery. Kolónky ostali
jednoducho prázdne. Takto sa v 21.
storoží s publikom nekomunikuje.
Prvý mesiac sezóny máme za sebou
„po vyšliapanej cestižke“. źi príde
závan sviežeho vzduchu, ži vedenie
opery, posvätené konkurznou
komisiou, nájde odvahu nahlodávaħ
klišé, ostáva otázne. Faktom však je,
a staží letmé surfovanie po internete,
že divadlá susedných metropol
nás nechávajú zjavne za sebou.
Vhodný žas vzchopiħ sa SND zase asi
zmeškalo.

Konferencia o opernom
divadle
V dŅoch 10. a 11. 9. sa v bratislavskom kongresovom centre
Slovenskej akadémie vied uskutožnila konferencia Hudobné divadlo
v priestore a žase (k dejinám divadelnej praxe v strednej Európe v 19.
a 20. storoží). Usporiadateōom,
Katedre hudobnej vedy Filozockej
fakulty Univerzity Komenského,
Ústavu hudobnej vedy SAV a Ústavu
pre výskum hudobného divadla
Univerzity v Bayreuthe, sa podaril
nevšedný „kúsok“, keŵ v relatívne
krátkom žase a na pomerne malom
priestore dokázali prezentovaħ
viacero originálnych náhōadov na
súžasnú historiograu hudobného
divadla v etnicky zmiešanom prostredí Bratislavy – Prešporku aj s uvedením príkladov zo vzdialenejšieho
analogického prostredia.
Na konferencii sa zúžastnili renomovaní zahranižní odborníci ð muzikológovia, teatrológovia, všeobecní
historici, germanisti: Thomas Steiert
a Marion Linhardt z Univerzity v
Bayreuthe, Markus Bauer z Berlína,
Marta Ottlová z Karlovej univerzity
v Prahe, Gunhild OberzaucherSchüller z Viedne, ako aj ich bratislavskí kolegovia Ladislav Lajcha,
Jana Laslavíková, Jozef Tancer, Jana
Lengová a hlavný organizátor podujatia, Vladimír Zvara z Filozockej
fakulty UK.
Podnetné referáty analyzujúce
problémy divadiel v multietnickom
priestore s príkladmi z nemeckej
historiograe (Wiesbaden), ako aj
z iných kútov monarchie priblížili
úžastníkom konferencie problematiku, ktorá nebola špecická iba
pre historický Prešporok. Hlavným
leitmotívom bol nový pohōad na historiograu a funkciu teatrológie, ktorej zámerom sa v poslednom období
stáva komplexný pohōad na fenomén
operného divadla, nahrádzajúci u
nás zaužívanú prax zaznamenávaħ
len tituly a interpretov. Dejiny divadla a opery na Slovensku nezažínajú
vznikom Slovenského národného
divadla v roku 1920 a nedajú sa
interpretovaħ homogénne etnicky a
separovane bez spomenutia nemeckého, maŵarského a žeského vkladu
pred rokom 1920, ale aj po Ņom.
Výsledkom konferencie je aj vstup
Katedry hudobnej vedy FiF UK do
ambiciózneho projektu realizovaného univerzitami v Bayreuthe
a Utrechte. Jeho cieōom je spracovaħ
dejiny operného divadla v nemeckej
jazykovej oblasti od roku 1900 až do
roku 1950 v ich komplexnej podobe,
z rôznych uhlov pohōadu. Pre Bratislavu to uržite neznamená málo.
Martin BENDIK
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Koncert porozumenia
po druhýkrát

Dva pohōady na festival Viva Musica!

Podporovaħ kultúrny dialóg a zbližovanie národov patrí k najušōachtilejším
úlohám umenia. Tento cieō má i Koncert porozumenia, ktorý na slovenskomaŵarsko-ukrajinskom trojhraniží
už druhý rok usporiadala nezisková
organizácia Musa nostra z Veōkých
Kapušian.
Vlani na Ņom vôbec prvýkrát za sebou
zazneli kōúžové diela slovenskej a maŵarskej hudby 20. storožia: SuchoŅov
Žalm zeme podkarpatskej a Kodályov
Psalmus hungaricus. V dedinke Ruská
vtedy úžinkovalo 200 hudobníkov zo 4
krajín. Druhý rožník podujatia, ktoré sa
tiež konalo v Medzinárodný deŅ hudby
(21. 6.), bol skromnejší, no nemenej
kvalitný. Koncert v rímskokatolíckom
kostole v Lelesi, niekdajšom sídle
premonštrátov, priniesol konfrontáciu
slovenskej a maŵarskej zborovej
kultúry. Aj tentokrát prebral záštitu
nad podujatím, podporeným MK SR
a Hudobným fondom, komisár Európskej komisie Ján Figeō, zodpovedný za
vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru
a mládež.
Na koncerte vystúpili Miešaný zbor
Prešovskej univerzity Nostro canto
(dir. Tatiana Kanišáková) a Spevácky
zbor Zoltána Kodálya z Debrecínu
(dir. Sándor Berkesi) s dielami slovenských a maŵarských skladateōov 20. a
21. storožia. Jeden z našich najlepších
univerzitných zborov sa v spoložnosti
„ostrieōaných profíkov“ nedal zahanbiħ.
V jeho podaní zazneli skladby od Ladislava Fodora (Credo), N. Bodnára (Fiat
lux), J. Hatríka (Ad matrem), Györgya
Deák-Bárdosa (Eli! Eli!) a s pomocou
inštrumentalistov aj Godárov Magnicat. V 2. polovici koncertu, ktorý
sprevádzalo dvojjazyžné konferovanie
a recitácia, zaspieval maŵarský zbor
diela Györgya Orbána (Cor mundum),
Miklósa Kocsára (Prosenie na jar,
1957), Lajosa Vassa (Pamäħ Sándora
Csomu Kļrösiho), Zoltána Gárdonyiho
(Boh, útožište a sila) a Kodálya (Ježiš
a kupci, F. Lisztovi). Berkesi dokázal, že
nie nadarmo patrí k špižke maŵarského
zborového dirigovania. Hoci program
bol pomerne posluchážsky nárožný,
vŵaka intonažným a výrazovým
kvalitám, približujúcim sa dokonalosti
zaplnený kostol fascinoval.
Prirodzene by bola škoda vynechaħ
spoložnú produkciu. Na úvod zaznela
SuchoŅova Aká si mi krásna a koncert
uzavrela Vežerná pieseŅ od Kodálya. S
výslovnosħou a deklamáciou v cudzích
jazykoch sa žlenovia oboch telies
vyrovnali úspešne a sprostredkovali
mimoriadny hudobný zážitok. Ten
rovnako ako posolstvo hudobníkov
a organizátorov našiel silný ohlas v
auditóriu.
(ty)

5. rožník hudobného open-air festivalu, 24.—29. júla, Orfeo, BKIS,
Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava
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Premiéra kantáty Oskara Rózsu s hviezdnou Adrianou Kužerovou, Jana Kirschner so symfonickým orchestrom, źajkovského Luskážik vo verzii pre big band od Duka Ellingtona, piesne Voskovca a Wericha alebo
spevážka world music Elly Paspala. Festival Viva Musica! smeruje už piaty rok neomylne k davom.
Hudobná klasika nekonvenžne
Krásny letný vežer korunovaný nevšedným
umeleckým zážitkom... źo viac si môže
žlovek priaħ? Vystúpenie Les Désaxés
(27. 7.), francúzskeho zoskupenia štyroch
nápaditých komediantov, hercov, tanežníkov, predovšetkým však vynikajúcich saxofónových virtuózov (Michel Oberli, Guy
Rebeyrend, Samuel Maingaud a Frédéric
Saumagne) naplnilo heslo festivalu Viva
Musica! do bodky – spoznávaħ hudobnú
klasiku nekonvenžne. A nemyslím tým len

lm ide a zahraħ príslušnú hudbu. Treba
povedaħ, že slovenský poslucháž nie vždy
uhádol, na žo sa práve myslí... Pôsobivé
bolo tiež sexteto, v ktorom ale pôsobili
štyria hráži; sopránsaxofonista a altsaxofonista hrali na dvoch nástrojoch zároveŅ.
Les Désaxés hrali celý žas zásadne spamäti väžšinou vlastné majstrovsky pripravené
aranžmány. Fakt, že Les Désaxés sú spolu
už 19 rokov sa odrazil na dokonalej súhre
a absolútnej nenútenosti. Obdivuhodnú
virtuozitu bolo možné badaħ v ōahkosti,
s akou interpreti ovládajú všetky výrazo-

Les Désaxés ưfoto: archívƲ

klasiku tzv. vážnej hudby, ale aj klasiku jazzu, funku, popu, lmovej hudby a ŵalších
žánrov. Nemožno jednoznažne rozhodnúħ, ži išlo skôr o divadelné alebo hudobné
predstavenie, v každom prípade ich nová
show Sax Machine, ktorá vznikla pod režisérskou taktovkou S. Dangleterra bola
plnokrvnou zábavou od zažiatku až do
konca. Rovnako sa však nedá jednoznažne
povedaħ, žo saxofónové kvarteto vlastne
hralo — Ravela striedal Brahms, potom
sa celá hudobná produkcia presunula do
sféry funku, aby nakoniec vyvrcholila v paródii na cirkevnú vokálnu hudbu v podaní
spievajúcich saxofonistov zamaskovaných
v habitoch rádových sestier. Všetko s rýchlosħou automatickej zbrane. Sax Machine
je skvelou paródiou – paródiou na koncert
vážnej hudby, na vystúpenie vojenskej kapely, na bláznivého altsaxofonistu, a napokon aj paródiou na koncert saxofónového
kvarteta... A to je len zlomok z nespožetného množstva detailov, ktoré takmer
dvojhodinová show priniesla.
Zaujímavým momentom bolo akési lmové „hádaj, na žo myslím“, kde si jeden zo
saxofonistov vždy odložil nástroj a pantomimicky predvádzal zvyšným trom scénu
z nejakého lmu. Tí museli uhádnuħ, o aký

vé prostriedky svojich nástrojov. Kvarteto malo na Slovensku svoju premiéru
a dúfam, že nie aj derniéru, pretože Sax
Machine je skvelá bláznivá zábava plná
inteligentného humoru, ktorá má esprit
a neútoží na hranicu vkusu. Bravo, j’était
vraiment désaxé!
Alexander PLATZNER

Hviezdy nesvietia každý vežer
rovnako
Csillagok, csillagok, projekt nazvaný
podōa známej maŵarskej piesne, sōuboval
strhujúce vystúpenie trinástich virtuózov
ohlasovaných ako slovensko-maŵarský
„all stars band“ a jedinežný multižánrový
zážitok. Fenomenálny cimbalista Kálmán
Balogh ži saxofonista Mihály Dresch,
ktorí sa s ōahkosħou pohybujú v oblasti
ōudovej hudby aj jazzu, ho nepochybne
mohli zaružiħ, no po návšteve koncertu si
nie som celkom istý, ži sa zámer podarilo
uskutožniħ naplno. Ako autor a iniciátor
projektu, v ktorom išlo o prieniky tradižnej
maŵarskej a rumunskej hudby s klasickou
hudbou (reprezentovanou dielom Bélu
Bartóka) a jazzom, sa predstavil slovenský huslista a violista Róbert Lakatos.

Jeho koncepcia aj dramaturgia však silno
pripomínajú podobný projekt staršieho
dáta, a síce The Bartók Album od skupiny Muzsikás, v súžasnosti asi najvýraznejšieho šíriteōa tradižného maŵarského
folklóru vo svete. Aj tu popri autentických
ōudových prejavoch zaznievajú Bartókove
štylizácie (výber zo 44 husōových duet),
resp. melódie známe zo skladateōových
úprav, no hrané v tradižnom duchu, plus
Bartókove záznamy ōudových hudobníkov
na fonograckých valžekoch. Aj vežer
28. 7. sme mohli požuħ výber z husōových
duet, z populárnych Bartókových cyklov
Maŵarské skice a Šesħ rumunských ōudových tancov, ba v podaní Ladislava Fanžoviža a Jenļa Koppándiho, koncertného
majstra Maŵarskej národnej lharmónie,
aj Prvú rapsódiu pre husle a klavír. Tieto
skladby sa striedali s komeržným maŵarsko-rumunským folklórno-jazzovým
repertoárom hudobníkov okolo Kálmána
Balogha a ukážkami unikátneho ōudového spevu zo Sedmohradska. Musím však
povedaħ, že to, žo v prípade Muzsikás funguje skvele, tu až tak dobre nefungovalo.
„Klasické“ vložky v tomto viac-menej estrádnom programe pôsobili trošku cudzo,
ak nie priamo rušivo. Myslím, že tentoraz
sa Bartókova hudba neodhodlala k umelej
symbióze so svetom, ktorý jej je v zásade
cudzí – nie tak hudobným materiálom
ako skôr formou prezentácie. Pokiaō ide
o prieniky s jazzom, tu som sa nevyhol porovnávaniu s vydareným albumom kapely
Kálmána Balogha (v spolupráci s Gipsy
Cimbalom Band) Aroma z roku 2003.
Jeden z rôznych aranžmánov piesne Csillagok, csillagok, ktoré v ten vežer zazneli,
pochádza práve z tohto albumu, no fúzia
s jazzom reprezentovaná predovšetkým
trúbkovým sólom Ferenca Kovácsa pôsobí
na nahrávke omnoho presvedživejšie ako
pokus o štylistiku Milesa Davisa, ktorý
sme mohli požuħ na koncerte. Okrem
toho mi vo viacerých momentoch celého
vežera chýbala lepšia súhra „hviezdneho“
ansámblu, hoci rozumiem, že daħ dohromady také množstvo veōmi vyħažených
hudobníkov, nie je jednoduché. Viva
Musica! sa prezentuje ako „ōudový“ festival s neformálnou atmosférou a v tomto
ohōade koncert vynikajúco zapadal do jej
dramaturgickej línie. Obecenstvo bolo
požetné a prevažne burácajúce nadšením.
Je to vlastne moja smola, že som sa v minulosti (možno až príliš) „namlsal“ dobrôt
od Muzsikás a Kálmán Balogh band (o
Bartókovi už ani nehovorím), v dôsledku
žoho boli moje ožakávania zrejme príliš
vysoké...
Robert KOLÁĳ
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Vandrovali hudci... od mora k Nitrave
1. rožník festivalu dávnej hudby, 3.—5. júla, Cyrilo-metodské slávnosti, Nitra
Cyrilo-metodské slávnosti v Nitre sú
oslavou starobylej histórie Nitry a jej významných osobností. V rámci ich šiesteho
pokražovania sa zažal prvý rožník festivalu
dávnej hudby Vandrovali hudci, na ktorom
zazneli hudobné pamiatky 12.—18. storožia
domácej i európskej proveniencie, svetská
aj duchovná hudba stredoveku, renesancie a baroka, gregoriánsky chorál, piesne
sefardov, trubadúrov, minnesängrov,

programom nazvaným Nitrava – po stopách hudby predkov, na ktorom zazneli
o. i. melódie z prameŅov slovenskej proveniencie: Zbierky tancov a piesní A. Szirmay
-Keczerovej, Uhrovskej zbierky, Vietorisovej tabulatúry, Kájoniho kódexu, zbierky
Carmina burana a ŵ. Úžinkovali hudobníci
nitrianskeho združenia Musicantica (Róbert Žilík, Mária Žilíková-Mandáková,
Miroslava Blažeková, Tomáš Blažek),

badúrskeho repertoáru zo stredovekých
rukopisov 12.—14. storožia. Päħ hudobníkov predviedlo ukážku svojho umenia,
zvlášħ vokálny prejav Sandry HurtadoRòsovej musel každého uchvátiħ svojou
sugestívnosħou. Pohōad na interpretáciu
stredovekej hudby prešiel rôznymi fázami, cieōom Troubadours Art Ensemble je
prostredníctvom inštrumentára a hudobno-výrazových prostriedkov typických pre

i s rôznymi ikonograckými a literárnymi
prameŅmi.
Popoludní zneli na Nitrianskom hrade
ukážky hudobnej praxe potulných minnesängrov, jokulátorov, goliardov a vidieckych domácich muzikantov od stredoveku
po súžasnosħ vŵaka Jurajovi Dufekovi
a súboru Musicantica. Podvežer festival
pokražoval v synagóge Hudbou sefardov
– starobylými lyrickými piesŅami sefard-

ktoré sa zameriava na interpretáciu hudobných pamiatok stredoveku, renesancie
a baroka. Súžasħou repertoáru súboru sú
ōudové gajdošské piesne a ōudové balady
igricov s typickým slovenským inštrumentárom pastierov a roōníkov (píšħalky, fujara,
gajdy, korýtkové husle a basižka, ozembuch, citara, rohy, gajdica). Výnimožné
zážitky si odniesli poslucháži z vežerného
koncertu Hudba trubadúrov v synagóge

dávnu, ale i novodobú hudbu sprítomniħ
najranejšie pamiatky európskej svetskej
hudby originálnym spôsobom zbaveným
akademických konvencií.
Na druhý deŅ festivalu (4. 7.) sa v aule
KŅazského seminára uskutožnil seminár
Slovo a hudba v stredoveku. O stredovekej literatúre, jej hodnotách a špecikách
vo vzħahu k územiu Slovenska hovorila
Marta Keruōová. Rastislav Adamko pred-

s francúzskym súborom Troubadours Art
Ensemble pod vedením Gérarda Zuchetta,
ktorý predviedol trubadúrske a sefardské
piesne, tance a arabsko-andalúzske inštrumentálne skladby v netypickej farebnej
vokálno-inštrumentálnej interpretácii.
Súbor sa špecializuje na oživovanie tru-

stavil dva zachované rukopisy slovenskej
proveniencie—Spišský antifonár a Spišský
graduál z 15. storožia. Trubadúrskou lyrikou a rôznymi spôsobmi jej interpretácie
sa zaoberal Gérard Zuchetto. Prítomní sa
mali možnosħ zároveŅ oboznámiħ so stredovekým a ōudovým inštrumentárom ako

ských Židov, ktorí v stredoveku tvorili
v Španielsku osobitú kultúrnu a etnickú diaspóru v podaní Sandry Hurtado-Ròsovej
a Troubadours Art Ensemble.
Slávnostný galaprogram Vandrovali hudci
na vežernom koncerte v synagóge sa zažal
udelením ceny Ioculatores nostri, Viliamovi
Turžánymu – básnikovi, prekladateōovi stredovekej literatúry, znalcovi trubadúrskej
kultúry – za mimoriadny prínos v oblasti
poznávania a zbližovania európskych kultúr. Na koncerte opäħ vystúpili súbory Musicantica, Troubadours Art Ensemble, Juraj
Dufek a Schola cantorum z Ružomberka.
Ukážky z dobových literárnych a historických prameŅov predniesol Ján Greššo.
V nedeōu 5. 7. sa v Katedrále sv. Emeráma
predstavil vynikajúci zbor Schola cantorum
gregoriánskymi melódiami jednotlivých
období cirkevného roka (adventné, vianožné, pôstne, veōkonožné), sviatkov svätých a polyfonickými kompozíciami. źistý,
bezchybný a po umeleckej stránke mimoriadne pôsobivý prednes je výsledkom
práce zbormajsterky Janky Bednárikovej,
absolventky Pápežského inštitútu sakrálnej
hudby v Ríme. Festival vyvrcholil v nedeōu
vežer v kostole vo Veōkom Klíži pri Topoōžanoch, kde vystúpili so svojím programom
opäħ Musicantica, Juraj Dufek a Troubadours Art Ensemble.
Celý festival bol mimoriadnou príležitosħou
na stretnutie s dávnou hudbou – duchovnou i svetskou. V Nitre vzbudilo svojím
rozsahom, obsahom i poŅatím jedinežné
podujatie mimoriadnu pozornosħ tak u
odborníkov ako i u nadšencov a obdivovateōov stredovekého umenia.
Eva SZÓRÁDOVÁ

Troubadours Art Ensemble ưfoto: archív festivaluƲ

hajdúske i janižiarske melódie, gajdošské
piesne a ōudové balady. Požas festivalu sa
v aule KŅazského seminára sv. Gorazda
v Nitre stretli aj záujemcovia o ōudový a historický hudobný inštrumentár s výrobcami
takýchto nástrojov: Jurajom Dufekom
z Bojníc, Dušanom Holíkom z Ožovej,
Jozefom Šuškom z Diviny a Robertom
Žilíkom z Mojmíroviec. Stretnutie moderoval etnomuzikológ a etnoorganológ Ber-

Musicantica ưfoto: archív festivaluƲ

nard Garaj. Spoložne hōadali odpovede na
otázky týkajúce sa podoby a rekonštrukcie
stredovekého inštrumentára prostredníctvom slovenských ōudových hudobných
nástrojov a na základe výskumu literárnych
a ikonograckých prameŅov.
Festival otvoril koncert v synagóge s
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Použená interpretácia európskeho kultúrneho dedižstva
Zažiatkom novembra sa v Poprade uskutožnia workshopy, majstrovské kurzy a koncerty ambiciózneho medzinárodného projektu Stredoeurópskej hudobnej akadémie (MEMA), ktorá je výsledkom spolupráce Impresariátu Anny Hrindovej a pražského
festivalu Struny podzimu. Pri tejto príležitosti prinášame esej umeleckého garanta podujatia, profesora Milana Turkoviſa.
Žijeme v dobe, ktorá zdôrazËuje Âi dokonca oslavuje najmä to, Âo
nás rozdeuje. Týka sa to i hudobníkov – tradiÂne rozdeovaných do
kategórií, napríklad na „jazzových“
alebo „klasických“. (Úvodzovky na
tomto mieste používam preto, aby
som poukázal na povrchnosz tejto
terminológie.) Môj priate Wynton
Marsalis, jeden z vekých jazzových
hudobníkov našej doby, a tiež vemi
múdry Âlovek, ktorého obdivujem,
však na margo tejto skutoÂnosti
vemi presne poznamenal: „Všetci
predsa používame podobné postupy
– hráme rovnaké stupnice, študujeme rovnakú teóriu a všetci vieme,
ako chutí nekoneÁné vysedávanie na
skúškach… Poda mÊa je jednoducho
omnoho viac toho, Áo hudobníkov navzájom spája ako toho, Áo ich rozdeuje.“ V praxi by vám však hudobníci
pôsobiaci v obidvoch spomínaných
oblastiach, jazze i „klasickej hudbe“, asi povedali, že ich vzájomný
kontakt je skôr sporadický – používajú predsa také rozdielne „jazyky“...
PreÂo ale v tejto súvislosti vlastne
hovorím o jazze, keÉ v tomto prípade ide ovea viac o barokovú hudbu
a hudbu viedenského klasicizmu?
Prvým dôvodom je, že žiadne iné
hudobné oblasti nemajú azda toko spoloÂného ako jazz a baroková hudba. Druhým je to, že akýsi
absurdný vývoj viedol k tomu, že
medzi barokovou a klasicistickou
hudbou (podobne ako medzi jazzom
a „klasikou“) vznikli dva navzájom
nedôverÂivo sa pozorujúce tábory
– „puristi“ (zástancovia „autentickosti“) a „modernisti“ (vlastne
i „romantici“). Výsledkom je Âoraz
väÂšie vymedzovanie a izolácia. Našzastie existujú aj výnimky. VeÉ keby
tomu tak nebolo, nevznikli by ani
tieto riadky. Mám prekrásne spomienky na hudobné stretnutia plné
vzájomného porozumenia, kedy sa
esenciou spoloÂnej práce stávalo
práve poznávanie rozdielneho. Napríklad, keÉ nás, „zástancov klasiky“, uÂil už spomínaný Marsalis na
koncertoch i v nahrávacích štúdiách
neworleánsky štýl a zároveË chcel
vÉaÂne a s pokorou spoznávaz spôsob hrania, ktorý je obvyklý a prevažujúci v „klasickej“ koncertnej
praxi. Existujú však aj hudobníci,
ktorí síce urÂité interpretaÂné praktiky odsudzujú (niekedy dokonca
6

zosmiešËujú), pritom ich však sami
mlÂky vÂleËujú do vlastných interpretaÂných postupov. Práve filozofické pozadie takýchto zážitkov
mi dalo impulz k práci na projekte
MEMA, založenom na dialógu.
Mottom projektu MEMA je „pouÂená interpretácia európskeho kultúrneho dediÂstva“, ktorá zahºËa
semináre, workshopy, koncerty a
Éalšie sprievodné akcie usporiadané
v Poprade a Prahe. Cieom je vytvo-

moderných i dobových nástrojoch a
mám z toho obojstranný úžitok. KeÉ
si však spomeniem na svoje zaÂiatky
v hre na dobovom fagote i na vtedajšie hudobné prostredie, živo si
vybavujem, ako mnohí z nás, ktorí
vtedy siahli po starých nástrojoch,
hrali na ne rovnakým spôsobom,
ako keby to boli moderné nástroje
od Muramatsua, Heckela Âi Loréeho. A ja som si vtedy povedal, že
tomuto historickému „náradiu“ by

M. Turkoviſ ưfoto: archív MEMAƲ

riz príležitosti na porovnávanie a
vyhadávanie kontrastov Âi dokonca
prípadných stretov medzi rôznymi
hudobnými tradíciami. Dúfame,
že takýmto spôsobom zároveË dosiahneme vyšší stupeË vzájomného
rešpektu a porozumenia. Chceme si
rozšíriz vlastný obzor i obzor našich
študentov. Dôležitými aspektmi projektu budú interpretácia i poÂúvanie
koncertných vystúpení s využitím
dobových aj moderných nástrojov.
Jedným z cieov projektu MEMA je
priblížiz inštrumentalistom, používajúcim moderné nástroje, zásady
historických interpretaÂných postupov. Cieom je rozšírenie povedomia
o zásadnom význame historických
nástrojov a ich doplnkov (strún,
sláÂikov, plátkov atÉ.) pri interpretácii predromantickej hudby. Dá sa
oÂakávaz, že hudobníci budú potom
lepšie pripravení na plnenie budúcich umeleckých úloh.
Vopred si trúfam tvrdiz, že jedným
z výsledkov bude zistenie, že prístup
k akejkovek partitúre je dôležitejší
ako výber inštrumentára. Iste, znie
to provokatívne, no o to živšiu diskusiu môžeme na túto tému oÂakávaz… Ja sám už desazroÂia hrám na

azda bolo lepšie, keby zostalo ležaz
niekde v múzeách a že by prinieslo viac úžitku, keby sme viac Âítali
spisy Johanna Joachima Quantza,
Johanna Matthesona alebo Leopolda Mozarta. Postupne som však
ziszoval, že Âím viac hráme na nástrojoch z 18. storoÂia, tým silnejšie
nás to núti k zmene spôsobu hry.
UrÂité romantické postupy a návyky
(na ktorých moja generácia vyrástla
bez toho, aby ich akýmkovek spôsobom reflektovala) sa zaÂínali z
Âisto technických dôvodov ukazovaz
ako problematické. Stávala sa z nás
skupinka nadšencov, ktorá sa rozhodla experimentovaz s nástrojmi
z 18. storoÂia a na ktorú väÂšina verejnosti, a dokonca i mnoho našich
kolegov, zo zaÂiatku nazerala ako
na extravagantných sektárov. Aj
samotný termín, nesprávne oznaÂenie „autentická“ interpretácia,
ktoré presadzovali médiá, mal Âasto akoby akýsi pejoratívny podtext.
Dnes už môžeme povedaz, že sme
sa etablovali. Ale aj o tom, nakoko
sme sa skutoÂne presadili, sa bude
urÂite viesz v novembri diskusia.
©alšou témou, o ktorej sa urÂite
bude búrlivo debatovaz, je samo-

zrejme otázka ladenia. Z historických prameËov vieme, že sa kedysi
vyskytovali rôzne ladenia, ktoré je
možné rekonštruovaz na základe
nášho poznania použitého dobového nástroja. Ale má tento poznatok nejakú relevantnú hodnotu pre
dnešnú hudobnú prevádzku, keÉ
hráme na iných nástrojoch?
Diskusia v rámci projektu MEMA
bude urÂite podnetom aj k premýšaniu nad Éalšími, Âisto vedeckými
otázkami. Poda mËa však Âasto ovea dôležitejšou ako vedecký výskum
býva praktická skúsenosz – teda
komplex otázok, kladených v každodennej praxi, a prekážok, ktoré
by sme mali vÉaka Âo najhlbšiemu
historickému poznaniu s úspechom
zdolávaz.
Milan TURKOVIŻ
Preklad MEMA.

Milan Turkoviſ - svetoznámy fagotista, pochádzajúci z rakúskochorvátskej rodiny, vyrastal vo
Viedni. Je žlenom súborov Concentus Musicus Wien a Chamber
Music Society of Lincoln Center
v New Yorku. V predchádzajúcej
dekáde sa veōmi aktívne venoval
dirigovaniu. Úžinkoval s najznámejšími svetovými orchestrami (o.
i. Viedenskí symfonici, Viedenský
rozhlasový symfonický orchester,
Camerata Salzburg) i dirigentmi
(Ch. Eschenbach, C. M. Giulini, N.
Harnoncourt, N. Marriner, T. Pinnock, W. Sawallisch, S. Végh a i.). Je
pravidelným úžastníkom svetových
festivalov v Salzburgu, Viedni, Luzerne, Lockenhause, Prades, Prahe,
New Yorku, Santa Fe a i. Aktuálna
diskograa M. Turkoviſa pozostáva
z 15 CD so sólovým repertoárom,
26 CD s komornou hudbou a viac
ako 200 nahrávok so súborom
Concentus Musicus Wien. Medzi
najnovšie patria koncerty C. M.
Webera s N. Marrinerom, kvinteto
Meelaan pre fagot a slážiky, dedikované W. Marsalisom, Vivaldiho
fagotové koncerty so súborom I
Solisti Italiani a dvojalbum Bassoon
Extravaganza. M. Turkoviſ je autorom trojice kníh o hudbe, jeho kniha
o súbore Concentus Musicus Wien,
vydaná pri príležitosti 50. výrožia
orchestra, vyšla aj v japonskom
preklade.
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Publikum
je barometrom
našej žinnosti

Vo funkcii riaditeōa Štátnej filharmónie Košice pôsobí od roku 1991. Ako bývalý orchestrálny hráž dôverne
pozná orchester, preto odmieta „referendá” hudobníkov o dirigentoch. Hovorí, že koncerty pred poloprázdnym auditóriom v 90. rokoch ho poznažili. Považuje sa za lokálpatriota a snaží sa vytváraħ priestor pre hudobníkov i skladateōov z východného Slovenska. Július Klein.

Pripravil Andrej ŠUBA
Štátna lharmónia Košice mala vždy vŵaka
svojmu sídlu na východnom Slovensku v kultúrnom živote špecické postavenie. Ako vnímate
ŠfK v roku jubilea?
Hoci v Košiciach už pred Štátnou ělharmóniou
Košice už existoval rozhlasový orchester, som
presvedÂený, že jej vznik bol v oblasti kultúry
vekým krokom vpred. Bola založená ako teleso, ktoré má vykonávaz pravidelnú koncertnú
Âinnosz nielen v meste, ale aj v regióne. To je
povinnosz každého štátneho orchestra nielen u
nás. Aj dnes robíme pomerne vea koncertov vo
východoslovenských mestách.
Slovenská lharmónia na koncertovanie po
Slovensku s výnimkou SKO B. Warchala z nanžných, prevádzkových a organizažných dôvodov
takmer rezignovala. Kde hrávate vy?
Áno, s výjazdmi je vea práce a najjednoduchšie je rezignovaz... Tento rok sú to mestá Hu-

menné, Vranov, LevoÂa, RožËava, Kežmarok
a Nitra. Snažíme sa dostaz aj do iných miest, ale
musí ísz z ich strany aspoË o minimálny záujem
a schopnosz zabezpeÂiz adekvátne priestory.
KeÉže nám vemi záleží na tom, aby bola hudba
Âím bližšie k poslucháÂom, koná sa pod hlaviÂkou Štátnej ělharmónie Košice už štvrtý rok
Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
okrem koncertov v Košiciach aj v Kežmarku,
Poprade, RožËave a Spišskej Novej Vsi.
Podliehate Ministerstvu kultúry, no pôsobíte v
meste i regióne. Aká je táto spolupráca?
Musím žia povedaz, a asi to nebude len náš
problém, že samosprávy majú pocit akoby ěnancovanie kultúry (teda štátnych inštitúcií)
bolo výluÂne záležitoszou štátu. Financovanie
zo strany kraja a mesta je minimálne, možno
hovoriz skôr o záujme a morálnej podpore
niektorých projektov. Na chode inštitúcie,

akou je orchester, by sa mali poda mËa podieaz kraj, štát i mesto. Funguje to tak napokon
aj v iných krajinách. Takže garancia nášho
fungovania je výluÂne v štátnych rukách, Âo si
nesmierne vážime.
Vlastné zdroje asi nie sú pri takomto type inštitúcie bohužiaō príliš relevantné...
Vlastnou Âinnoszou pokryjeme asi štvrtinu
nákladov, Âo je poda mËa v Âeskoslovenskom
kontexte štandard. Ekonomická kríza zasiahla i našu organizáciu. Okrem zníženia rozpoÂtu sa to prejavilo aj poklesom našich príjmov.
Máme menej sponzorských príspevkov, dopytu po reklame i menší záujem o usporiadanie
nami zabezpeÂovaných kultúrno-spoloÂenských podujatí.
źo všetko okrem réžie pokrýva štátna dotácia?
V okolí Domu umenia vidno žulý stavebný ruch...
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V roku 2005 sme zaÂali s postupnou obnovou
Domu umenia, v ktorej pokraÂujeme. NajväÂšou štátnou dotáciou je rozhodnutie ěnancovaz prístavbu pre potreby umelcov – šatne
pre hudobníkov a hoszujúcich umelcov. Do
dnešného dËa sme disponovali len šiestimi
malými šatËami. Odišlo nám do dôchodku
niekoko hráÂov, ktorí sa desazroÂia delili o
skrinku na chodbe. Perspektívne uvažujeme
aj o rekonštrukcii vekej sály, tá však vyžaduje veký objem ěnancií, na generálnu rekonštrukciu to v dohadnej dobe nevidím. Pred
tromi rokmi sme v sále menili osvetlenie orchestriska a obnovili foyer.
Ako získavate prostriedky na nástroje a notový
materiál?
Tieto potreby ÂiastoÂne pokrýva dotácia Ministerstva kultúry na prevádzku, ale je možné
získaz podporu v rámci prioritných projektov
aj separátne. Minulý rok sme takto kúpili koncertné krídlo Steinway a harfu Lion&Healy.
Nástroje ale kupujeme aj zo svojej zárobkovej
Âinnosti. Nástrojový park sa priebežne obnovuje, hoci je pravda, že je už pomerne zastaralý. Týka sa to najmä dychových nástrojov.
Dostávame sa k najdôležitejšej otázke, ktorou
je personálne obsadenie...
Orchester má momentálne 79 hráÂov. V blízkej budúcnosti nastúpia Éalší traja. Koncom
40. sezóny nám odišli traja prví hráÂi do dôchodku - dvaja z nich tu pôsobili od založenia
ŠFK. V máji sme realizovali konkurzy na Ĝautu, klarinet, fagot, husle, violu a violonÂelo,
na ktoré sa prihlásilo viac ako 20 uchádzaÂov,
Âo bol po dlhom Âase vemi vysoký záujem.
Chýbajú nám stále hráÂi v 1. a 2. husliach,
pomaly sa dop¿Ëajú violy a violonÂelá. Verím,
že v priebehu budúcej sezóny sa stav orchestra naplní.

Odkiaō prichádzajú hudobníci?
VäÂšinou z nášho regiónu, no vracajú sa i hudobníci, ktorí pôsobili v Bratislave.
Zaregistroval som viaceré zaujímavé aktivity
Komorného orchestra, pod vedením pána Karola
Petrócziho, napríklad koncerty v nemocniciach...
Komorný orchester zložený z Âlenov Štátnej ělharmónie Košice, funguje nezávisle
a na báze dobrovonosti. Svojím spôsobom
ale reprezentuje inštitúciu tam, kde sa veký
orchester nedokáže uplatniz. Projekt Živá
hudba v nemocnici sme vymysleli u nás, funguje už zopár rokov a v celoslovenskom kontexte je unikátny.
Takéto aktivity hrážov sú sympatické. Dostávajú u vás aj sólové príležitosti alebo priestor na
komorné projekty?
Výborným prvým hráÂom poskytujeme možnosz hraz s orchestrom. Dá sa povedaz, že
niektorých priam nútim hraz sólovo. Chodím
na všetky koncerty, sledujem ich výkony a ak
je to možné, dávam hudobníkom príležitosti,
pretože to prospieva nielen im, ale aj celému
orchestru.
Pri stretnutí ste spomenuli, že sa chystáte
s orchestrom do Maŵarska. Ako vznikajú hosħovania v zahraniží? Na báze partnerstiev, pozvaní
alebo agentážnej žinnosti?
Agentážnu prácu si už dávno musíme robiz sami. Orchestre z nášho teritória chodia
väÂšinou na Západ iba za diéty. A od nás
východnejšie chodia ešte za horších a pre
organizátora výhodnejších podmienok, teda
konkurencia je príliš veká. Aj preto sú naše
hoszovania na západe sporadickejšie. Cez
moje kontakty sme ale rozvinuli perspektívnu spoluprácu s generálnym konzulátom
SR a so slovenskou komunitou v Békešskej
¢abe. Ideme tam už po tretí raz a hráme

ưfoto: M. HudákƲ
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pri príležitosti výroÂia Ústavy SR. Je to teda
na základe osobných kontaktov, ale vÉaka
podpore z Prioritného projektu MK SR. Samozrejme, že pokia to len trochu ide, tak sa
i v zahraniÂí snažíme propagovaz slovenskú
tvorbu a slovenské koncertné umenie. Tentokrát uvedieme predohru od Mirka KrajÂiho
a v KramáÑovom dvojkoncerte pre klarinety si
zahrám s Martinom Švecom.
Štátna lharmónia Košice má za sebou úctyhodnú nahrávaciu žinnosħ. Ako je to v súžasnosti?
Nahrávanie zaÂalo niekedy v roku 1987 alebo
1988 pre H&H International. Bol to boom
súvisiaci s novým médiom, kompaktným diskom. ZaÂali sme s klasikou, ale potom sme
dostali na skúšku možnosz nahraz hudbu Johanna Straussa a zistilo sa, že náš orchester
hrá túto ahkú viedenskú hudbu vynikajúco.
Okrem toho sme nahrávali aj menej známy repertoár — napr. Spohra, Raffa, Tansmana, ¢erepnina alebo Bantocka. Trh sa ale Âasom presýtil, takže posledné roky nenahrávame, alebo
len minimálne. Podieali sme sa približne na
160 CD, Âo je celosvetovo dobrá propagácia
a v Âeskoslovenskom kontexte azda rekord.
V Gramophone a Fanfare sme mali za niektoré nahrávky vynikajúce kritiky.
Máte mladého žeského šéfdirigenta, ktorý je
ešte stále pomerne nový. Ako obsadzujete tento
post?
Na základe osobnej skúsenosti i referencií z
orchestra. Riaditeom ŠfK som od februára
1991, v tom Âase bol šéfdirigentom Johannes
Wildner. Zažil som ho ešte ako prvý klarinetista. Mal dvojroÂný kontrakt a dohodou bol
ukonÂený skôr. Bolo mi úplne jasné, že maz
na tomto poste Âloveka, ktorý nie je zo slovanského teritória a má jazykovú bariéru, je
problematické. Bolo obdobie, keÉ bol pretlak tzv. dirigentov zo Západu, ktorí sa vemi

ưfoto: M. HudákƲ
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rýchlo iněltrovali do východných orchestrov,
o Âo som nestál - záujmu i subom som odolal.
Chvíu u nás druhykrát pôsobili Stanislav Macura, potom zakladajúci šéfdirigent Bystrík
Režucha. Tri sezóny sme boli bez šéfdirigenta. Napriek hoszujúcim dirigentom som pocizoval absenciu jednotného vedenia. V roku
1998 zaÂal ako šéfdirigent Tomáš Koutník,

podporujeme vznik pôvodnej tvorby, roÂne
máme minimálne dve symfonické premiéry.
Posledne napríklad Bodnár, KubiÂka...
Zaujímal by ma vznik dramaturgie. źo je pre
vás pri zostavovaní dôležité?
Za dramaturgiou vidíme vždy poslucháÂa,
napriek tomu nie je výluÂným faktorom,

pre klarinet a orchester s L. Peterkovou, ktorá
bude hraz na basetovom rohu (jedineÂná príležitosz poÂuz tento koncert v podobe, v akej
ho Mozart skomponoval), DvoÑákova Stabat
Mater s vynikajúcimi sólistami (Kobielska,
Kružliaková-Babjaková, Lehotský, Mikuláš),
Âi slávny ¢ajkovského Husový koncert s druhým koncertným majstrom ŠfK Marošom

Ešte ako orchestrálny hráž som zažil „presilovky“ – viac ōudí v orchestri ako v sále, žo ma dosħ poznažilo. Zažiatkom 90.
rokov kultúra padala na kolená, preto sme museli – hurníkovsky povedané – ponúknuħ pre ōudí bonbóny. Dnes je dramaturgia uržená pre vyspelé koncertné publikum s tým, že sa už „nebojíme“ zaradiħ diela 20. storožia alebo súžasnú hudbu.
po Ëom prišli Jerzy Swoboda a ZbynÆk Müller. Pán Müller postupne prebral orchestrálnu
agendu a zhostil sa jej vemi dobre. Okrem
toho, že je vynikajúcim dirigentom, je i skvelým hobojistom
Kto sa podieōa na výbere šéfdirigenta?
Šéfdirigenta vyberám a d¿žku kontraktu urÂujem ja ako riadite.
Hovorí do toho prípadne Umelecká rada?
Iba ÂiastoÂne, je to môj poradný orgán. Ako
hudobník dokážem vemi dobre posúdiz
kvality dirigentov. Šéfdirigent musí maz organizaÂné schopnosti, prirodzenú autoritu,
byz dostatoÂne prísny, no i udský. Každého
dirigenta vnímam z pozície orchestrálneho
hráÂa i poslucháÂa. Som proti tomu, aby orchestrálni hráÂi robili o dirigentoch „referendum“. Viem, že aj vynikajúceho šéfdirigenta
má orchester po 3 rokoch obrazne povedané
„po krk“. S každým robím preto trojroÂný
kontrakt, ktorý sa môže pred¿žiz o Éalšie dva
roky. Zatia je to maximálne 5 rokov. KeÉ konÂí druhý rok jeho pôsobenia u nás (teda minimálne rok pred vypršaním dohody) vie, Âi sa
mu kontrakt predlžuje. Obidvaja Müllerovi
predchodcovia boli u nás 3 plus 2 roky.
Aké máte požiadavky na spoluprácu šéfdirigenta s orchestrom?
Riadi a zodpovedá za umelecký rast orchestra. V sezóne tu bude minimálne 10 týždËov,
každý mesiac aspoË týždeË a poda možnosti
aj viac. Je mi jasné, že v dnešných Âasoch získaz šefdirigenta, ktorý bude stále v Košiciach,
je prakticky nemožné.
V rozhovore pre Hudobný život nový šéfdirigent priznal, že so slovenským repertoárom sa
bude musieħ zoznámiħ. Domáca a zvlášħ súžasná
tvorba sú pálživými témami...
Zoznamuje sa s Ëou. Prezentáciu pôvodnej
tvorby a pomoc domácim umelcom berieme ako našu povinnosz. Preto sme založili
aj Festival súÂasného umenia, ktorý, pokia
viem, nemá žiaden z orchestrov. Vznikol pred
siedmimi rokmi, uÂinkujú na Ëom aj mladí
zaÂínajúci umelci, znie hudba aj zaÂínajúcich
skladateov a je to tiež priestor pre premiérové
uvedenia diel. Jeho súÂaszou sú i výstavy výtvarných diel slovenských autorov. Dlhodobo

poda ktorého ju formujeme. Ešte ako hráÂ
orchestra som zažil „presilovky“ - viac udí
v orchestri ako v sále, Âo ma dosz poznaÂilo. ZaÂiatkom 90. rokoch kultúra padala na
kolená, preto sme museli - hurníkovsky povedané - ponúknuz pre udí bonbóny. Takže
prvé sezóny v 90. rokoch bola zažiskom veká
klasika a romantika, postupne sme sa snažili
implantovaz aj „inú“ hudbu. Dnes je dramaturgia urÂená pre vyspelé koncertné publikum s tým, že sa už „nebojíme“ zaradiz diela
20. storoÂia alebo súÂasnú hudbu.
Akú „súžasnú hudbu“ máte na mysli? U nás
to vo „lharmonických“ kontextoch môže byħ pokojne aj Prokoevov husōový koncert...
Nie, to je už predsa klasika! Myslím na hudbu od 60. rokov až doteraz.
Ako reaguje publikum?
Stále máme Kruh priateov hudby pri Štátnej ělharmónii Košice. Podobných združení,
ktorých bolo pred rokom 1989 hojne, sa žia
udržalo len minimálne množstvo. My máme
stále približne 100 Âlenov. Sú to vzdelaní laici, tvoria barometer našej Âinnosti. Na zaÂiatku a konci sezóny máme stretnutia, kde v
prítomnosti riaditea a dramaturga hodnotia
naše koncerty. Považujem to za fantastické.
Zažil som, že sa pri jednom stretnutí ozvalo
„pán Klein je tam málo hudby 20. storoÂia“.
To bol signál, že udia už potrebujú nieÂo
nové.
Keŵ hovoríme o publiku, aká je vzorka toho
košického? Robíte si nejaký prieskum?
Pôsobím v Bruseli v pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá aj vážnou hudbou a viem, že
najmä v súvislosti s publikom v rozmedzí
20—40 rokov ide o celoeurópsky problém.
Pracujeme s propagáciou v rozhlase i v tlaÂi, doplËujeme internetový mailing list, cez
ktorý budeme s našimi návštevníkmi v bezprostrednejšom kontakte. Dobrou správou
je, že publikum a príjmy na poslednej Košickej hudobnej jari i v uplynulej sezóne stúpli.
Je to pozitívna spätná väzba, odrážajúca našu
dlhodobú prácu.
Na žo by ste upozornili v aktuálnej sezóne?
K skvostom klasickej hudby budú v novej
koncertnej sezóne patriz Mozartov Koncert

Potokárom. Sezónu obohatí i množstvo „noviniek“ - (ChaÂaturian – Spartakus, MartinÒ
– Toccata e due canzoni, Pelikán – Koncert
pre hoboj, 2 gitary, sláÁiky a organ, Piazzolla
- Aconcagua pre bandoneón a orchester a i.).
Veríme, že zaujme aj projekt Jazz vo ělharmónii s Matúšom JakabÂicom a Oskarom
Rózsom. Nezabúdame ani na obúbené operu
a operetu, pokraÂujeme v spolupráci so školami na dopoludËajších Koncertoch pre mládež
i v jedineÂných Literárno-hudobných veÂeroch. Štátna ělharmónia Košice organizuje
naÉalej, ako jediný orchester na Slovensku,
tri medzinárodné festivaly (Košická hudobná
jar, Medzinárodný organový festival Ivana Sokola a Festival súÂasného umenia – Ars Nova
Cassoviae).

ưfoto: M. HudákƲ

Július Klein - študoval hru na klarinete
na košickom konzervatóriu a na VŠMU v
Bratislave. Po absolvovaní (1979) sa stal
prvým klarinetistom Štátnej filharmónie
Košice, od roku 1991 pôsobí ako jej riaditeō. Je tiež profesorom hry na klarinete
na Konzervatóriu v Košiciach. Ako sólista
sa predstavil v mnohých európskych krajinách, v USA, v Mexiku a v Južnej Kórei.
Bol žlenom Košického dychového tria a žlenom jury interpretažných súħaží v Taliansku, v Španielsku a na Slovensku. Viedol
majstrovské kurzy v zahraniží. Július Klein
reprezentuje Asociáciu riaditeōov profesionálnych orchestrov Slovenska v medzinárodnom združení Performing Arts Employers Associations League Europe.
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Štátna lharmónia Košice
40 rokov hudby
Lýdia URBANźÍKOVÁ

ưfoto: V. KmeħƲ

Tento rok si Štátna lharmónia Košice pripomína 16. apríl roku 1969, kedy zazneli prvé
tóny novozaloženého orchestra. Štyridsaħ rokov existencie telesa je spojených so zložitým
vývojom, nárožnou tvorivou prácou, ale i zaslúženými úspechmi.
Z histórie
Z doposia neprekonanej hudobno-historickej práce Márie Potemrovej sa dozvedáme, že „v Košiciach znela v minulosti hudba európskej gotiky, hudba slávnych majstrov renesanÁnej polyfónie, vekolepé
oratóriá, omše a kantáty baroka, symfónie viedenských klasikov, Áeská
hudba 18. a 19. storoÁia. Mesto Košice udržiavalo taký poÁetný symfonický orchester a spevokol, že sa diela J. Haydna, W. A. Mozarta,
J. K. VaÊhala, F. X. Brixiho a Èalších mohli koncertne uvádzaz ešte za
ich života.“ Podmienky pre pestovanie a obubu symfonickej hudby
boli teda dané historicky. Mnohé krátkodobé pokusy o vznik profesionálneho symfonického orchestra, z ktorých najzávažnejším bol
vznik Košickej filharmónie v roku 1934 s dirigentom BedÑichom
HoleÂkom, bohužia nevytvorili podmienky pre vznik pravidelného
hudobného života. V meste bola jediná koncertná sieË – spoloÂenská
Âasz hotela Leopolda Schalkháza, odovzdaná 9. októbra 1886 slávnostným koncertom vojenského orchestra 80. pešieho pluku v Ko10

šiciach s dirigentom Adalbertom Prettlom. Bol to priekopnícky
Âin, ktorý v podstatnej miere uahÂil rozvoj košického koncertného života. Dvorana hotela Schalkház, neskôr premenovaného na
Slovan, poskytla na celých 77 rokov vhodný priestor pre koncerty
umeleckej hudby. Pre vystúpenia väÂších orchestrov však priestorovo nestaÂila, preto boli zriedkavé a pre publikum nepohodlné.
Koncertné kancelárie tak pozývali väÂšinou komorné súbory a sólistov. Výnimkou boli koncerty ¢eskej filharmónie s Václavom Talichom (1926 a 1929) a Symfonického orchestra z Budapešti (1939
a 1940). Východoslovenský kultúrny spolok Svojina spojil orchestre divadla a rozhlasu a pod názvom Východoslovenský symfonický
orchester mali v sezónach 1946–1948 štyri koncerty symfonickej
hudby roÂne pod taktovkou Jaroslava LázniÂku a Františka Xavera
Diviša. V tomto trende pokraÂoval s orchestrom košického divadla
Tibor Frešo, jednotlivé koncerty dirigovali Josef Bartl, Radovan
Fest Spišiak a Ladislav Holoubek. Neskôr sa ustálili koncerty Košického rozhlasového orchestra s Janom Šeflom.
9 2009
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©alším impulzom bol vznik festivalu Košická hudobná jar (1956), na
ktorý okrem svetovo uznávaných osobností (Adám Fischer, Monique
de La Bruchollerie, Anré Navarra, Sviatoslav Richter, Igor Oistrach,
Jean-Pierre Rampal) prišli do Košíc i výnimoÂné telesá – ¢eská filharmónia s Karlom AnÂerlom, Moravská filharmónia, Symfonický
orchester Moskovského rozhlasu s M. Jansonsom, Rumunská štátna
filharmónia G. Enescu, Ostravský symfonický orchester, Slovenská
filharmónia s udovítom Rajterom a Ladislavom Slovákom (1952,
1960, 1961, 1962, 1963). Veký záujem o tieto koncerty Âoraz viac
utvrdzoval kultúrnu verejnosz v tom, že pre zvýšenie úrovne hudobnej kultúry, pravidelný a systematický koncertný život potrebujú
Košice svoj vlastný profesionálny symfonický orchester.
©alším medzníkom v hudobnom živote Košíc bolo sprístupnenie
novej modernej koncertnej sály a Domu umenia 18. januára 1963.
Stalo sa to koncertom hoszujúcej Slovenskej filharmónie s L. Slová-

rantom umeleckej úrovne hudobného života, úÁinkuje na koncertoch
nielen doma, ale aj v zahraniÁí.“ Dnes už zažko hodnoverne zistíme, ktorá z osobností mala väÂší vplyv na to, že došlo k vytvoreniu
Štátnej filharmónie Košice a nie napríklad krajského symfonického
orchestra alebo spojeného orchestra a k podobným, našzastie nerealizovaným nápadom. PracovníÂka Povereníctva SNR pre kultúru
Anna KováÑová mala na vzniku ŠfK veký podiel. Prvý riadite a
muzikológ Dr. L. ¢ížek s mimoriadnymi organizaÂnými schopnoszami spolu s ambicióznym a nároÂným šéfdirigentom Bystríkom
Režuchom a prvým koncertným majstrom Karolom Petróczim sa
podujali postaviz nové teleso na základe konkurzov s vysokými
nárokmi na hráÂske schopnosti. Ale aj najlepšie zorganizovaný
orchester získava len postupne, v procese tvorivého uchopovania
diela, „vlastnú dušu“, charakteristický tón a štýl. Typickým pre
nový orchester bolo nadšenie a snaha prekonávaz nároÂné požia-

Riaditelia
Lubomír źížek (1968-1971)
Anna KováĶová (1971-1980)
Vladimír źuchran (1980-1986)
Jozef Podprocký (1986-1988)
Irena MedŅanská (1988-1991)
Július Klein (od 1991)
Šéfdirigenti
Bystrík Režucha (1968-1981)
Stanislav Macura (1981-1983)
Ladislav Slovák (1983-1985)
Richard Zimmer (1985-1990)
Johannes Wildner (1990-1992)
Bystrík Režucha (1993-1995)
Stanislav Macura (1995-1996)
Tomáš Koutník (1998-2003)
Jerzy Swoboda (2003-2008)
Zbynůk Müller (od 2008)

Štátna filharmónia v roku 1969. ưfoto: archív ŠfKƲ

kom v rámci otváracieho koncertu 8. roÂníka Košickej hudobnej jari.
Na rozmernom pódiu s rozahlým auditóriom mohli koncertovaz už
na jubilejnom festivalovom koncerte roku 1965 Veký symfonický
orchester Všezväzového rozhlasu a televízie s Gennadijom Roždestvenským (hrali Haydna, Stravinského, ŠostakoviÂa), Symfonický orchester MÁV so skladbami Weinera, Bartóka, Dohnányiho,
Smetanu, Kodálya, Liszta. Koncertoval tu tiež Košický rozhlasový
orchester s hudbou 20. storoÂia a ¢eská filharmónia s Václavom
Neumannom, ktorá uviedla Smetanov cyklus Má vlast a DvoÑákovu
Novosvetskú. Organizátorom podujatí KHJ bol vtedy Park kultúry
a oddychu, kde pracovalo mnoho zanietených milovníkov hudby (o.
i. aj Dr. L. Olekšák, neskôr zakladateská osobnosz ŠfK). Tí sa orientovali na Pražskú jar. Uvedenými aktivitami sa naplnili základné
predpoklady Éalšieho rozvoja hudobného života na východnom Slovensku a cesta k vzniku Štátnej filharmónie Košice bola otvorená.
Vyžiadali si ju nielen KošiÂania, ale i potreby východoslovenského
kraja s mnohými bielymi miestami, v rámci ktorého dovtedy nikdy
nezaznel symfonický koncert.

Vznik Štátnej filharmónie Košice a prvá dekáda existencie
Vznik Štátnej filharmónie Košice datujeme dËom 5. 8. 1968, keÉ na
základe uznesenia Slovenskej národnej rady vydali jej zriaÉovaciu
listinu k 31. 8. 1968. Poda vydaného štatútu vzniklo teleso, druhé
na Slovensku, ktoré „nie je len interpretom, ale inštitúciou, ktorá má
aktívne podnecovaz slovenskú hudobnú tvorbu a interpretáciu, je ga-

davky, Âo ocenila aj kultúrna verejnosz. Otvárali sa nové možnosti
pre tvorbu slovenskej hudby, uplatnenie slovenských interpretov,
poznávanie Éalších diel svetového repertoáru, spoznávanie hoszujúcich umelcov. Bol to prvý krok k zmene v myslení a cítení širokého okruhu publika, priestor pre výchovu mladých udí, uspokojenie potrieb nároÂného poslucháÂa. Aj dnes, po 40 rokoch, prekvapuje kvalita výkonu orchestra na prvom inauguraÂnom koncerte:
na rozhlasovom zázname (1969) možno obdivovaz kvalitu sláÂikov,
nároÂnosz dirigenta v tempách a dramatizme. V Beethovenovej Leonore III. vyznieva krásny tón flauty, v Haydnovej Symfónii Á. 92
G dur, najmä v Menuete, ešte chýba pravá ahkosz a priezraÂnosz.
V Cikkerových Spomienkach sa prejavuje Režuchov veký talent
sprostredkovaz tvorbu súÂasníkov, v Lisztových Les Préludes zaujme bohatstvo orchestrálnych farieb. Úspech dokumentuje aj ohlas
v dennej tlaÂi, napr. v Práci zo 17. 6. 1969: „Výkony, ktoré teleso
podalo na svojich prvých košických koncertoch, zniesli najprísnejšie
meradlá...“ Za pozornosz stojí odvaha, s akou orchester už v lete
1969 uskutoÂnil turné po talianskych mestách – z recenzií sa dozvedáme, že na programe boli Beethoven, Chopin, Liszt, Smetana
a DvoÑák. V Éalších rokoch teleso úspešne pokraÂovalo v budovaní
kmeËového repertoáru – inštrumentálnych koncertov, klasických
a romantických symfónií. Orchester uviedol tiež niekoko svetových premiér a sústredil sa na tvorbu slovenských skladateov.
Aj na koncerte v Dome umenia v Prahe 25. 4. 1972 zazneli Améby
J. Grešáka, Âo kladne hodnotila pražská kritika:„Pozoruhodným
dílem byly Améby východoslovenského skladatele Jozefa Grešáka.
[...] NároÁná Straussova symfonická báseÊ Don Juan ukázala v ne11
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jobtížnÅjších místech spolehlivÅ dnešní technické meze orchestru. Je
nutno uznat, že po této stránce byla lazka vyzdvižena velmi vysoko a že
mezi našimi tÅlesy mÑže mít orchester z Košic významnou úlohu. ObÅ
skladby pak ukázaly velkou kázeÊ a snahu všech ÁlenÑ. Po této stránce
byla celková atmosféra až výjimeÁná...“ (Hudební rozhledy, Praha,
jún 1972).
Koncerty ŠfK v Prahe pred nároÂným publikom boli splnením snáh
novej riaditeky Anny KováÑovej (od 1. 9. 1971), ktorá pokraÂovala v línii danej L. ¢ížkom a rozvinula ju aj o Éalšie pohady, hlavne
o koncertovanie vo východoslovenských mestách a o nebojácne
zaradenie sakrálnej tvorby do repertoáru. Pri 10. výroÂí existencie
inštitúcie v roku 1979 konštatovala v jubilejnom bulletine, že „bolo
treba vynaložiz vea úsilia a prekonaz množstvo prekážok pre realizáŠtátna lharmónia Košice 1969—2009
31. 8. 1968 — na základe uznesenia SNR je Zriaŵovacou listinou založená ŠfK,
koncertným majstrom sa stáva Karol Petróczi
16. 4. 1969 — na otváracom koncerte KHJ prvýkrát vystúpil 47-žlenný orchester
1969 — prvé koncertné turné (Taliansko)
1970 — prvý rožník Medzinárodného organového festivalu, ktorý sa stal súžasħou KHJ
1972 — prvé koncerty pre Hudobnú mládež
1975 — pri ŠfK vzniká Košické kvarteto (1976—1986 registrované ako štátne
teleso)
- sólistami ŠfK sa stali organista Ivan Sokol a klavirista Marian Lapšanský
1977 — n. p. Varhany - Krnov inštaloval v Dome umenia 3-manuálový, 49registrový organ s dvomi hracími stolmi
1980 — koncertná sezóna je rozdelená do 3 abonentných cyklov
1981 — ŠfK ako prvá štátna inštitúcia uviedla v minulom režime vianožný koncert
1991 — odžlenenie Medzinárodného organového festivalu od KHJ a jeho presun do jesenného obdobia
1994 — ŠfK ako prvé orchestrálne teleso zo Slovenska absolvuje turné v USA
2003 — prvý rožník Festivalu súžasného umenia (od r. 2008 Ars Nova Cassoviae)
Zdroj: ŠfK

Dlhorožný koncertný majster ŠfK Karol Petróczi. ưfoto: archív ŠfKƲ

ciu jej existencie.“ Problémy boli hlavne so sídlom filharmónie, kde
bola inštitúcia v podnájme. Orchester bol nedostatoÂne obsadený
(z pôvodných 47 stálych Âlenov dosiahol 78), odborná kritika nie
vždy kladne hodnotila výkony a dramaturgiu, i keÉ sa všemožne
usilovala o zachovanie nadštandardných požiadaviek na výkon
orchestra, aby nesk¿zol na provinÂnú úroveË. Systém koncertných
cyklov vytváral možnosti aj na pozývanie renomovaných zahraniÂných umelcov, sólistov a dirigentov alebo samostatne koncertujúce
komorné súbory. Zlepšila sa kvalita festivalov Košická hudobná jar
a Medzinárodný organový festival. V roku 1977 sa zmenil vzhad
koncertnej sály, keÉ do nej nainštalovali nový organ zn. RiegerKloss s dvomi hracími stolmi. Sólistami filharmónie boli organista Ivan Sokol, zakladate a dramaturg organového festivalu,
a Košické kvarteto (Ján Opšitoš, Milan Jirout, Jozef Kýška, Juraj
Jánošík). Prvá dekáda existencie bola teda nadmieru úspešná. lažisko dramaturgie bolo na B. Režuchovi, ktorému v mnohom pomohli dirigenti L. Slovák, . Rajter, L. Holoubek, M. Klemens, Š.
Róbl, G. Patócs. Má najvýraznejší podiel na premiérovaní slovenskej tvorby a jej uvádzaní na Éalších i zahraniÂných scénach. Mnohí skladatelia venovali svoje diela práve ŠfK (A. Moyzes, J. Hatrík,
T. Salva, L. Burlas, V. Bokes, I. Parík a i.), prvýkrát tu zneli nové
diela autorov pôsobiacich na východnom Slovensku (Podprocký,
Hatrík, Gerhardt, Urbanec, Kardoš). V tomto období uskutoÂnili
viacero úspešných koncertov v zahraniÂí (Taliansko, Posko, Bulharsko, Ukrajina, Španielsko, MaÉarsko, Nemecko, Juhoslávia).
Orchester získal sebavedomie a impulzy rozvíjaz svoje kvality i
naÉalej. Základy filharmónie ako orchestra, aj ako inštitúcie boli
dané a pevné.

Obdobie 1979—2009

Prvý šéfdirigent ŠfK Bystrík Režucha. ưfoto: archív HCƲ
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©alších 30 rokov Štátnej filharmónie Košice vyrastalo na pevnej
pôde. Nemožno popriez, že tak, ako sa menili riaditelia, dirigenti,
sólisti, vyrastali nové generácie skladateov, poslucháÂov, interpretov, ako sa menila politika a život spoloÂnosti, našli by sme aj
zmeny a výkyvy v efektívnosti chodu inštitúcie. Každá z nich mala
vplyv na poslucháÂov. ¢asom sa menili vkus, nároky na repertoár,
uvádzané programy, kvalitu interpretácie, ale aj na estetické a kultivované prostredie Domu umenia. Koncertná sieË s kapacitou 600
miest bola striedavo plná i poloprázdna, s výchovou poslucháÂov
bolo treba pracovaz systematicky. Menila a obohacovala sa dramaturgická skladba, vznikli až 3 abonentné cykly, v súÂasnosti existujú dva. Koncerty Cyklu B Âasto prenikajú do iných hudobných žánrov (opereta, jazz, poézia, balet a pod.) Zložitým vývojom prešlo
materiálno-technické zabezpeÂenie, otázky financovania, zmluvy
a zákony. Zápas o stále sídlo, Dom umenia, bol zásluhou riaditea Júliusa Kleina (od roku 1991) dotiahnutý do úspešného konca,
vrátane priebežne realizovanej externej a internej rekonštrukcie.
Filharmónia získala kvalitné nástroje, naposledy Steinway, omladil sa nástrojový park. Vybudoval sa systém sponzorov, darcov a
sympatizantov, pozvaní boli aj „drahší“ zahraniÂní umelci a telesá,
do programu sa zaraÉujú finanÂne nároÂnejšie partitúry skladateov, ako aj vokálno-symfonické diela. ZahraniÂné zájazdy taktiež
9 2009
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získali na profesionalite a a smerovali do vzdialenejších krajín ako
Grécko, Hong-Kong, Francúzsko, USA, Holandsko, Luxembursko,
Turecko, Mexiko. Do sveta sa ŠfK dostáva aj prostredníctvom CD
nahrávok známych i zabudnutých skladieb (J. Strauss, E. H. Grieg,
W. Furtwängler, H. A. Marschner, A. Rubinštejn, L. Spohr, F. X.
Zomb, ¢ajkovskij a É.) s dirigentami Alfredom Walterom, Robertom
Stankovským, Andrewom Mogreliom, Christianom Pollackom, Oliverom Dohnányim, Petrom Breinerom a É. Mená Éalších osobností,
ktoré sa vystriedali za dirigentským pultom ŠfK tvoria dlhý zoznam,
rovnako aj sólisti, komorné súbory a speváci. Spomeniem aspoË
J. BÆlohlávka, S. Macuru, R. Zimmera, T. Koutníka, ktorí sa priÂinili
o posun v interpretaÂných nárokoch na orchester. Samostatnú rubriku venujú všetky bulletiny, jubilejné a pamätné publikácie skladbám,

Anketa
Bystrík Režucha, zakladateō a prvý šéfdirigent
Je všeobecne známe, že vzniku Štátnej lharmónie v Košiciach predchádzalo mnohorožné volanie verejnosti po takomto telese. Aké boli konkrétne kroky pred jej vznikom?
Bola to významná etapa v živote spoložnosti, ale i v mojom osobnom. Pôsobil
som v bratislavskom rozhlase s neistou perspektívou, ži budem môcħ dirigovaħ aj tradižný repertoár. Vo vedení štátu panoval názor, že by sme mali maħ
– podobne ako v źechách – viacero orchestrálnych telies, nielen dve v Bratislave. Vznikli preto viaceré koncepcie, už okolo roku 1964 sa sformovala
akási „odnož“ Slovenskej lharmónie s dirigentom Zdůnkom Bílkom, trvalo
to asi rok. Druhou ideou bolo založiħ nový orchester v Piešħanoch, ktorý by
súžasne plnil úlohu letného kúpeōného orchestra a orchestra vtedy módnej
Hudobnej mládeže. Zástancovia vytvorenia orchestra v Banskej Bystrici nepochodili. Dnes si už málokto pamätá, že dokonca vo Vysokých Tatrách zažali
s výstavbou novej koncertnej siene pri Grandhoteli v Starom Smokovci, bola
už aj zastrešená. Ale hoci chceli využiħ Košický rozhlasový orchester, nové
teleso nevzniklo a stavbu zbúrali. Úvaha o vytvorení slovenského hudobného
centra v Košiciach sa ujala a vtedajší funkcionári kraja ociálne súhlasili s vytvorením 45-žlenného orchestra, ktorý by mohli obžas rozdeliħ trikrát po 15
žlenov, aby hrali v Jednotných roōníckych družstvách na vidieku! V Bratislave
zažali hōadaħ riaditeōa, rokovali s Dr. L. źížkom, ktorý tam už predtým pôsobil ako vedúci redakcie hudobného vysielania košického rozhlasu. Bol to on,
kto povedal, že „krajský symfonický orchester založiħ nevie,“ ale vie vytvoriħ
Štátnu lharmóniu. To znamená, že vo vedení kultúry nebola u nás jasná koncepcia. źížek mal konkrétnu predstavu, vedel, žo Košice a kraj potrebujú.
Túto myšlienku si najviac osvojili Anna KováĶová a Cyril Polák z Povereníctva
kultúry a zažali konaħ. Ja som oslovil L. źížka v Divadelnom klube (niž sa
medzi nami neutají), že ak je pravda, žo sa hovorí, možno by som sa rozhodol ísħ s ním do Košíc. Ale na ŵalšom rokovaní s Ing. Bajlom na Ministerstve
kultúry som sa zaviazal najprv preskúmaħ, ži nájdem vôbec dosħ muzikantov.
Presvedžil som sa, že je to možné a prisōúbil som sa k založeniu Štátnej lharmónie. Ešte je dôležité dodaħ, že sa to udialo v auguste a septembri 1968,
takže bolo treba konaħ veōmi rýchlo... Pred muzikantmi som sa potom zaviazal, že odtiaō najbližšie 3 roky neodídem, že našou ambíciou bude do troch
rokov hraħ v Prahe, dobré hodnotenie a kritiky. Spomedzi žeskoslovenských
orchestrov sme sa chceli úrovŅou vyrovnaħ symfonikom v Ostrave. A to sa
nám podarilo splniħ.

ktoré tu za desazroÂia zazneli. Dnes nie je zriedkavoszou hudba
Bartóka alebo Mahlera, Âi Pärta a SuchoËa. Košice navštívili umelci, ktorých mená znamenajú svetovú kvalitu.
V súÂasnosti už nikto nepochybuje o opodstatnenosti ělharmónie v
Košiciach. Orchester sa rozlúÂil s poslednými 4 zakladajúcimi Âlenmi, dochádza k omladeniu a novým metódam hodnotenia. Pred dramaturgiou stoja závažné otázky posúdenia doterajších smerovaní,
sústredenie vedenia si žiadajú koncepÂné riešenia do budúcnosti.
Niektoré výkony orchestra z posledných rokov svedÂia o „dospelosti“, niektoré by si zaslúžili dopracovanie. Všetky doterajšie riešenia
viedli k skvalitneniu Âinnosti ŠfK, Âo je predpokladom dlhodobých
zmien a zlepšení. Jednou z nich je aj osobnosz nového šéfdirigenta
ZbyËka Müllera, pravidelné festivaly a inšpirujúce koncerty.

predvedenie Janážkovej Glagolskej omše v roku 1978, Brittenovo Vojnové
requiem v roku 1982 pod taktovkou S. Macuru, široký repertoár žeskej
hudby, premiéry slovenských, zvlášħ košických skladateōov pod vedením
renomovaných domácich i zahranižných dirigentov. Skutožný vrchol však
lharmónia dosahuje v posledných 10 rokoch. V pamäti zostanú aj koncerty
dirigentov T. Koutníka a Poliaka J. Swobodu – Góreckého 3. symfónia, Carmina burana Carla Orúa alebo Mendelssohnovo oratórium Eliáš. Privítali
sme s radosħou súžasného šéfa Z. Müllera. Spomínaní dirigenti tu pôsobili
každý 5 rokov, zatiaō žo predchádzajúci len 1 – 2 roky, požas ktorých sa
snaha o vrcholnú kvalitu prejaví ħažšie. Prekvapuje nás nápaditá dramaturgia Márie Kornucíkovej. Vŵaka úžasnej pracovitosti koncertného majstra
Karola Petrócziho vyrástli v Košiciach mnohé zborové telesá, ktoré umožŅujú uvádzaħ lharmonikom vrcholné diela vokálno-symfonickej literatúry.
Ak bude s takými osobnosħami pracovaħ riaditeō J. Klein aj po ŵalšie roky,
o budúcnosħ ŠfK nemáme žiadne obavy.
Mgr. art. Emília Dzemjanová, ArtD., profesorka organového oddelenia na
Konzervatóriu v Košiciach
Ako hodnotíte nový dramaturgický plán ŠfK?
Je mi ōúto, že v inak starostlivo pripravenom programe nie je dostatožne
využitá kvalita ich koncertného organu. V dramaturgickom pláne sa s ním
požíta v jedinom sólovom koncerte medzinárodného organového festivalu, prižom už dlhé roky nezaznelo jediné koncertné vystúpenie organu
s orchestrom. V minulosti sme boli svedkami premiér slovenských skladieb
a zaznelo tu množstvo diel z klenotnice svetovej orchestrálnej organovej
hudby – a to nielen na otváracom a záverežnom koncerte MOF, ale i v rámci
sezóny. Je skutožne škoda neħažiħ z exkluzívnych možností božného postavenia hracieho stola tohto nástroja, ktoré ho preduržuje aj k orchestrálnemu využitiu.
MVDr. Michal Szántó, pravidelný návštevník koncertov
Ako žasto navštevujete koncerty ŠfK a ktoré programy sú pre vás najpríħažlivejšie?
Na koncerty lharmónie chodievam pravidelne, najmenej dvakrát za mesiac. V minulosti som nevynechal žiaden koncert I. Sokola, dnes sa najradšej
zúžastním oratórií a monumentálnych symfonických skladieb Brahmsa,
DvoĶáka alebo Mahlera. Veōmi mi záleží na tom, ako kvalitne zaznie skladba
a to pravdaže závisí vždy od dirigenta. Prajem im ešte mnoho úspechov!

MUDr. Miloslav Predmerský, CSc., predseda Kruhu priateōov hudby pri ŠfK
Štefan Iōáš, študent Konzervatória v Košiciach
Kruh priateōov hudby vznikol krátko po založení ŠfK. Dnes má asi 150 žlenov, ktorí sú stálymi návštevníkmi koncertov a priaznivcami jej podu-jatí.
Sledujete žinnosħ inštitúcie i orchestra už 40 rokov. Ktoré z programov
vám najviac utkveli v pamäti?
Vklad prvého šéfdirigenta Bystríka Režuchu bol v novozaloženom telese uržujúci a rozhodujúci pre ŵalší kvalitatívny rast. Nezabudnuteōné zostane jeho

Ste spokojný s požtom recitálov a komorných koncertov v rámci dramaturgie novej sezóny ŠfK?
Nie, iste by ich mohlo byħ viac, napr. organových koncertov v Dóme sv. Alžbety, nielen požas organového festivalu.
(DUR)
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ROZHOVOR

Dve výrožia a jeden koniec

ưfoto: J. Šicko a F. VanžoƲ

Festival Vežery novej hudby po 20 rokoch existencie konží. O jeho vzniku, zániku a o tom, žo bolo medzi
tým, i ako osobnosħ kultového holandského skladateōa Louisa Andriessena spojí Vežery novej hudby a festival Melos-Étos, sme sa zhovárali so skladateōom Danielom Matejom, organizátorom, umeleckým riaditeōom,
dramaturgom festivalu a neúnavným propagátorom súžasnej hudby na Slovensku.

Pripravili Robert KoláĶ, Andrej Šuba
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ROZHOVOR
Keŵ sme sa mali stretnúħ, avizoval si, že tento
rozhovor bude o dvoch výrožiach a jednom konci... Prežo konžia Vežery novej hudby? Alebo zažneme s tým, ako festival vznikol?
O zaÂiatku sa hovorí ahšie ako o konci. Ako
skladatelia i teoretici sme poÂas štúdia na
VŠMU cítili veký nedostatok hudby 20. storoÂia. Mali sme síce ten luxus, ktorý paradoxne nemajú ani dnešní študenti, že nás uÂili
takmer výluÂne skladatelia, no chýbala nám
zvuková skúsenosz, resp. táto bola sprostredkovaná iba zašumenými nahrávkami na starých magnetofónových pásoch. A ten šum bol
Âasto silnejší ako hudba, ktorú sme z nahrávok túžili poÂuz (smiech).
No aspoŅ základná informácia sa k vám musela nejako dostaħ...
Hlavný „nosiÂ zašumených nahrávok“, ktorý
ma vtedy najviac ovplyvnil, bol Milan AdamÂiak. Mal ponahrávané monozáznamy na
svojom Sonete Duo a vÉaka nemu som prvýkrát poÂul Varèsa. Prišiel do triedy, povedal
Edgar Varèse a pustil tuším Octandre. Neviem ako ostatní, no ja som ostal úplne „paf“.
To bolo v roku 1984 alebo 1985. Na škole sme
dovtedy o hudbe viac rozprávali ako ju poÂúvali, lebo sme nemali dostatok zvukových
a notových materiálov. Pedagógovia nás však
navigovovali na Studio Neue Musik na ORF,
Âo bol dôležitý zdroj hudby, ku ktorej sa u nás
nedalo nikde dostaz. Z triedy sme sa raz vybrali na Varšavskú jeseË a zažili sme šok zo
živej hudby. Boli sme akoby kontaminovaní.
Štvalo nás, preÂo sa na Týždni novej slovenskej tvorby hrajú len urÂití, politicky akceptovatení autori. A preÂo sa tu nehrá Ligeti a iní
skladatelia, o ktorých sme len poÂuli. Uvedomil som si, že hoci je Posko Východ, hrá sa
tam taká istá hudba ako na Západe. Tak som
si povedal, keÉ to môžu oni, preÂo by sa to
nepodarilo nám. V Posku som sa zoznámil
tiež s menom Louis Andriessen. Potom som
kdesi v Hudobnom informaÂnom stredisku
vyhrabal platËu Mausoleum a bol som úplne
šokovaný. Zaujala ma hudba a druhá vec,
ktorá ma „zlomila“, bolo to, že z nahrávky
zaznel potlesk. Pochopil som, že tá geniálna
interpretácia je záznam z koncertu. A že takto
dokonale hraná hudba je možná i v prípade
takejto zažkej skladby.
źasto hovoríš „my“. O koho išlo?
Boli to kamaráti z VŠMU, s ktorými sme našli spoloÂnú reÂ. Napríklad Jožo Baán, ktorý
dnes žije v Paríži. Potom spolužiaci z teórie,
ktorí dnes v odbore nerobia. Ale aj mladší
– Peter Spišský, Rony Šebesta alebo Nora
Škutová. Na základe týchto zážitkov sme zaÂali ešte v socializme, už niekedy okolo roku
1986, riešiz, Âi by sa nedalo aj u nás, aspoË
v komornej podobe, urobiz nieÂo so súÂasnou
hudbou.
Ako sa k týmto vašim aktivitám stavali pedagógovia?
Mali sme to šzastie, že hoci naši pedagó-

govia mali traumu zo Smoleníc, invázie
a normalizácie, neboli našzastie zatrpknutí,
ale naopak vemi prajní. A keÉ videli, že sa
„zobúdzame“, zaÂali nás podporovaz. Julo
Fujak v knihe Slovenské hudobné alternatívy
napísal, že sa naše aktivity toÂili okolo hudby, ktorá bola pseudodisidentská. ¢iže to
nebol v pravom slova zmysle disent, ale skôr
nieÂo také polooěciálne. Pamätám sa, ako
sa v tejto triede v roku 1987 odohral koncert
pražského Agon Ensemble. Bolo to absolútne ilegálne, išli na nejaký koncert do Belehradu a zastavili sa u nás. Agon je ten prípad
kapely, ktorej sa podarilo dostaz na scénu päz
rokov pred VENI. Napojili sa na pražský underground a v rámci neho robili aj koncerty
vážnej hudby.
A v Prahe mohli už v tom žase fungovaħ legálne?
Tak nejako napoly. Boli samozrejme kapely,
na ktorých koncert ísz znamenalo súÂasne
takmer ísz do basy, ale ja hovorím už o pohnutých Âasoch pred zmenou režimu, keÉ to
v spoloÂnosti tak nejak vrelo. S uÉmi s podobnými záujmami sme sa stretávali aj na
Kruhoch mladých v Prahe, neskôr vo Varšave. Varšavská jeseË ale zohrala kúÂovú úlohu, pretože živé koncerty sú úžasná vec.
Odbožili sme od pedagógov...
Podporovali nás v podstate všetci, škola
vtedy predstavovala istý azyl. Aj starší, kto-

Smoleniciach a 60. roky, takže toto veci sme
sa dozvedali z prvej ruky. A ovplyvËovali nás.
Videli sme tiež, že veci sa pomaly dajú robiz
a už to nie je „pod trestom smrti“. Potom
vznikol na VŠMU VENI ensemble. Tuším
sme vtedy išli do Dolnej Krupej pod hlaviÂkou
akéhosi seminára, lebo sa to muselo oěciálne
zdôvodniz. Boli tam s nami Hansi Albrecht
a Juraj Beneš, s ktorými sme mali akože seminár o estetike súÂasného umenia.
Ako vznikol festival?
Ešte ako študujúci skladate, ale už skonÂený
teoretik, som dostal štipendium do Hudobného fondu. Mojou úlohou bolo podieaz sa
na Pondelkoch v Klariskách. Bol to cyklus,
myslím že z iniciatívy Viery PolakoviÂovej
– taká prvá lastoviÂka, ktorá sa stala platformou, kde sa hrala aj iná ako slovenská
súÂasná tvorba. Vtedy som zašípil príležitosz,
že vzniká priestor na nieÂo, Âo tu ešte nikdy
nebolo. Smolenice boli kurzy. A tak sme Pondelky v Klariskách transformovali na festival
a vznikli VeÂery novej hudby. Stále zdôrazËujem, že festival vznikol za socializmu, aj povolenie sme získali za socializmu. Akurát sme
ho nestihli zrealizovaz a prvý roÂník bol až
v lete 1990.
Vedel by si pomenovaħ kōúžovú ideu Vežerov
na zažiatku?
Zážitok zo živej hudby, z inej hudby ako bola
tá oěciálna slovenská. ¢asto zo skladateskej

John Cage v Bratislave na Vežeroch Novej hudby v roku 1992. ưfoto: archív HCƲ

rí o novej hudbe príliš nerozprávali, ale nasmerovali nás k Stravinskému, Bartókovi,
Hindemithovi... Napríklad profesor Oto
Ferenczy, potom Ivan Parík, Juraj Beneš a
Ivan Hrušovský, ktorý nám prednášal poskú hudbu. Pamätám sa, že som u neho robil
analýzu Pendereckého Pašií. A to bolo ešte
v hlbokom socializme v 80. rokoch. Ich spoloÂnou témou boli spomienky na semináre v

obce neskôr zaznievalo, že sme nepriazniví voÂi domácej tvorbe. Že nanajvýš hráme
vlastnú hudbu a tak podobne. Ale vznikol
festival práve s tým, že budeme hraz hudbu,
ktorá sa nám páÂi a kde cítime súvis s tým, Âo
robíme. Náš hlavný záujem bol import – aby
sa udia dostali do kontaktu s vekými menami zo zahraniÂia.
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ROZHOVOR
Ako vznikala dramaturgia?
V roku 1989 som odišiel na štipendiu do Paríža, prvýkrát som bol na Západe dlhšie ako
dva týždne, zrazu som tam žil. Najviac inšpirácie, Âo by sa u nás mohlo hraz, som vtedy
získal tam. Dostal som sa tiež ku knihám, notám a nahrávkam, z ktorých som potom dlhé
roky u nás Âerpal. Chodil som napríklad pol
roka na prednášky ku Xenakisovi. V Haagu
som navštívil Andriessena, ktorý ma potom
prijal za žiaka. Kdesi som napísal, že históriu
VeÂerov novej hudby zaÂal písaz Louis Andriessen. Bol to prvý proěl súÂasného zahraniÂného autora na prvom festivale súÂasnej
hudby na Slovensku. To bolo v júni roku 1990
a teraz budú VeÂery konÂiz jeho portrétom.
O dva roky neskôr prišiel Cage. Koncepcia
podujatia sa od zaÂiatku v spolupráci s Vierou PolakoviÂovou a neskôr Ogou Smetanovou formovala tak, že okrem koncertných zážitkov by mal festival maz aj edukatívny charakter. Považovali sme za zaujímavé spoznaz
tých udí aj osobne, usporiadaz interpretaÂné
alebo skladateské semináre.
Prišiel už žas opýtaħ sa prežo koniec?
Jedným z dôvodov - okrem únavy v strednom
veku - je, že na zaÂiatku sme mali sny o tom,
Âo by sme tu chceli poÂuz. VäÂšina z nich sa
splnila a myslím, že sme dostatoÂne prispeli
k tomu, aby sa tu vytvorila platforma pre istý
typ súÂasnej hudby.
Je medzi tými snami aj nejaký nesplnený?
Nesplneným snom je Terry Riley v Bratislave, preto tento rok na VeÂeroch prvýkrát
hráme In C. Stále sme totiž Âakali, že príde.
Píšeme si spolu od roku 1998 a hadali nejakú
možnosz. Nikdy sa ale nenašlo viac podujatí
v stredoeurópskom regióne, kvôli ktorým by
mohol pricestovaz. Dnes už má Riley zdravotné problémy a nechce cestovaz tak Éaleko. Na
otváracom koncerte zahrá In C súbor VENI
ensemble so súborom studEND.doc. Ide o
sporadický súbor študentov a pedagógov,
ktorý som založil na VŠMU. Študenti hrali
túto skladbu minulý rok v rámci predmetu
Štúdium repertoáru 20. storoÂia. KeÉ som
pozeral na zoznam interpretov, je Âasto zažké
povedaz, kto patrí do ktorého súboru.
To je asi jeden zo symptómov slovenskej scény
súžasnej hudby...
Áno, aj Jaroslav Šzastný v úvode k nášmu CD
Bratislava napísal, že „není na svÆte mÆsto
jako je Bratislava. Experimentujících kapel
je v nÆm víc, nežli muzikantÒ, kteÑí v nich
hrají“.
Vráħme sa ešte k Rileymu a Vežerom novej
hudby. Má dnes ešte zmysel o hudbe jeho generácie hovoriħ ako o novej hudbe? Nemyslíš si, že
tí ōudia už dávno povedali svoje a ide skôr o akúsi
nostalgiu?
Iný projekt, ktorý robím v Šamoríne, má názov
(New) Music at Home. A slovo „new“ je schválne v zátvorke. V texte k festivalu píšem, že nová
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hudba je pre mËa hudba, ktorá je stále aktuálna, dokáže komunikovaz s Âlovekom a prináša
relevantnú informáciu. Preto tam zaznieva
napr. i baroková hudba a tento rok bude na závereÂnom koncerte hraz Musica aeterna a hráÂ
na elektrickej gitare. Jeho vstupy sa budú striedaz s Haydnovými a Hummelovými triami.

Vežery Novej hudby – 20 years after
Požas 20 rokov existencie festivalu Vežery
novej hudby bolo na Slovensku premiérovo
uvedených množstvo diel domácich autorov,
najmä z prostredia jeho organizátorov a ich
generažných súpútnikov (D. Matej, M. Burlas, M. Piažek, P. Zagar), ale aj staršej generácie (I. Parík, I. Zeljenka, J. Beneš, V. Bokes
a i.) a zahranižných osobností, predovšetkým
z okruhu experimentálnej hudby. K najvýznamnejším patria diela Louisa Andriessena, Dietera Schnebela, Christiana Wolúa,
Pauliny Oliverosovej, Gavina Bryarsa, Zygmunta Krauzeho, Howarda Skemptona, ale
aj predstaviteōov dnes už „klasiky“ experimentálneho prúdu, Johna Cagea, Henryho
Cowella, Mortona Feldmana, Cornelia Cardewa ži Earla Browna, a jeho predchodcov –
skladateōov ako Erik Satie alebo Charles Ives.
Satiemu bol napríklad venovaný 6. rožník
(1995), v rámci ktorého boli, okrem kōúžových diel tohto skladateōa (Prázdniny, Socrates, Omša chudobných) uvedené v plnej dŎžke aj jeho Vexations. John Cage bol hosħom
3. rožníka v roku 1992 a jeho hudba sa stala
jednou z dramaturgických stálic festivalu, žím
sa jej otvoril omnoho širší priestor pre recepciu na Slovensku. K zaujímavým dramaturgickým požinom patrilo aj uvedenie komorných
opier štyroch slovenských autorov v decembri 2001.
Popri domácich súboroch sústredených okolo
D. Mateja (VENI ensemble, VAPORI del CUORE) vystúpili na festivale viaceré zahranižné
zoskupenia (napr. spriaznený pražský Agon)
a niekoōkonásobne aj rad interpretov, ktorí
v oblasti súžasnej experimentálnej a improvizovanej hudby patria k najuznávanejším,
napr. klaviristi Daan Vandewalle, John Tilbury, gitarista David Dramm, huslista Jon Rose
alebo trombonisti James Fulkerson a Hilary
Jeúery. Súžasħou festivalových podujatí boli
vždy aj skladateōské a interpretažné semináre
a tvorivé dielne, pod vedením hostí festivalu.
(rk)

źo je dnes vlastne nová hudba?
Ako by povedal profesor Beneš, pojem novosti
je akýsi „putujúci sujet“. Nová hudba je dnes
vo väÂšine prípadov inde i geograěcky, ako to
bolo pred 20 rokmi. VäÂšina experimentov sa
dnes odohráva na poli multimediálnych kompozícií, improvizovanej a elektronickej hudby. A hoci moji kolegovia skladatelia na škole
to neradi poÂujú, povedal som to i vo svojej

habilitaÂnej prednáške: mnohé diela, ktoré
majú dnes vplyv na súÂasnú hudbu, vznikli
jednoducho inde ako v oblasti komponovanej
hudby. V tomto zmysle je nám aj Riley dnes
asi bližšie ako Stockhausen.
Zdá sa, že ħa vždy priħahovali ōudia mimo establishmentu bez ohōadu na generáciu...
V podstate áno, hoci by som rád zahral na
festivale aj nejaké Stockhausenovo dielo, ale
hlavne kvôli ěnanciám sme na to nemohli
ani pomysliez. S Petrom Zagarom a predtým
ešte s Markom PiaÂekom, keÉ s nami viac
spolupracoval, nám bolo jasné, že chceme
„urÂitú hudbu“. Nezaujímalo nás, Âi je práve
najnovšia, chceli sme ju sem dotiahnuz. Bola
to selektívna dramaturgia, nemali sme pocit,
že musíme zalátaz všetky diery. To by sme sa
vlastne ani nedolátali...
Aj v súvislosti s nedávnou prítomnosħou stále používaš plurál – „hudba, ktorá nás zaujíma“,
„hudba, ktorú chceme hraħ“. Aký široký je okruh
ōudí, ktorý máš na mysli?
Ide o platformu udí a súborov, ktorá sa neustále obmieËa. Medzi „my“ patrí urÂite Ronald Šebesta alebo Peter Zagar, ale už aj Marián Lejava a Ivan Šiller. Tiež Martin Burlas.
Vybavia sa mi kúÂoví hráÂi z VENI a VAPORI del CUORE. Keby sme sa stretli poda návodu Jaroslava Šzastného, projektov by bolo
vea, ale nikto by z pódia vlastne neodišiel.
Marek PiaÂek raz vymyslel taký štvorkoncert
na VeÂeroch v roku 1997, kde hral PožoË, appendix CONSORT, VENI a VAPORI. A za
veÂer len niekto obÂas odišiel z pódia. Tá skupina udí bohužia nie je taká veká, ako som
si to predstavoval na zaÂiatku.
Prežo je to tak?
PreÂo je u nás marginalizovaná stará aj nová
hudba? Jedna z teórií je, že sme zmeškali vlak
kontinuity. Tých chýbajúcich 40 rokov je Éaleko hutnejších ako 40 rokov v inej epoche.
Vývoj aj vplyvom nových médií vemi akceleroval. My jednoducho musíme stále veci
doháËaz, aj u nás na škole. Tá je tiež odrazom
spoloÂnosti a stará i nová hudba sú stále marginalizované. Tu stále straší duch postnormalizaÂného vedomia. Aj vo mne bojujú urÂité
mentálne stereotypy a až keÉ si spätne analyzujem nejaké rozhodnutia, napokon zistím,
že súvisia s tým, ako som bol vychovaný. Neskromne si myslím, že patrím k tým, Âo si tento problém uvedomujú. Tak Âo potom s tými,
ktorí si to neuvedomujú a nechcú uvedomovaz? Na zaÂiatku sa zdalo, že všetko je super.
Po štrngote kúÂov na novembrových námestiach sa zdalo, že sa skutoÂne nieÂo bude diaz,
no Âasom sa vyselektovali primárni zvedavci
od tých, Âo mali skutoÂný záujem. Dalo by
sa povedaz, že išlo o prepad. Prvé roky sme
mali na koncertoch 150 udí, dnes ich je aj v
lepších prípadoch len nieÂo viac ako polovica. ¢asz publika to prestalo neskôr zaujímaz,
pretože sa to stalo „normálnym“.
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Ale aj Poliaci a Maŵari boli za rovnakou železnou oponou a situácia tam bola i je iná...
Pretože mali kontinuum, Poliaci mali svoju
Varšavskú jeseË. To je všeobecný názor: Ostblock zachránila Varšavská jeseË. V Posku
sa komunizmus nikdy v kultúre neudomácnil
v tej „zažratej“ forme ako u nás.

hadiska i nenávisti. Osobne som ho mal vemi rád a nedokážem na neho povedaz niÂ zlé.
Verím však, že vedel byz i úplne nepríjemný
a ako komunistický funkcionár mnohým
uškodil. Na našu generáciu bol vemi dobrý,
doslova sme ho milovali. Na druhej strane
z rozprávania starších kolegov vieme, Âo ro-

je na našich podujatiach zastúpená chabo.
Skladatelia nechodia, pretože nehráme ich
diela do takej miery, ako by si predstavovali.
Nezáujem skladateov považujem za najväÂší paradox. V západnej Európe skladatelia
chodia. Donedávna nechodili ani hudobníci.
Naše publikum boli teda intelektuáli, študen-

Jedným z dôvodov — okrem únavy v strednom veku — je, že na zažiatku sme mali sny o tom, žo by sme tu chceli
požuħ. Väžšina z nich sa splnila...
Kde u nás vznikali bloky, pre ktoré sa veci nehýbali, resp. hýbali len pomaly?
Bol som príliš mladý, aby som vedel jednoznaÂne odpovedaz. Bol to systém, i keÉ sa to
zažko takto hovorí, pretože to znie tak „kafkovsky“. Vea udí sa v tom viezlo a podiely
viny boli poda mojej teórie také malé, že sa
to až na dva-tri prípady len zažko identiěkuje. Ale súÂaszou toho vnútorného rozloženia,
strachu a skepsy bolo, že vznikal akýsi synergický efekt.
Spomínam si, ako profesor Parík žasto hovoril,
že všetci brali režim na doživotie a neboli hrdinami.
Toto priznanie na mŅa pôsobilo úprimne. Okrem
kafkovskej atmosféry by sa možno dalo hovoriħ
o akejsi „jánusovskej“ dvojtvárnosti ōudí...
Napríklad profesor Ferenczy je jednou z osobností, hodných úplného obdivu, no z urÂitého

bil v normalizácii. Paradoxne však i mnohí
z tých, Âo mali nárok cítiz sa ukrivdení, ho
mali radi. Bol to vemi zvláštny Âlovek.

ti gymnázií a univerzít – estetici, kunsthistorici, literáti a tak podobne. VeÂery novej hudby v tomto zmysle nie je festival hudobníkov.

Myslíš, že za tých 20 rokov sa podarilo u posluchážov vytvoriħ povedomie o skladateōochoutsideroch ako Satie, Varèse, Cage? Nevytratia
sa u nás zánikom festivalu z povedomia?
Možno sa vytratia, ale Âlovek nemôže žiz
s tým, že bude stále udržiavaz pahrebu
a ostane pri ohni s obavou, že sa neobjaví
nikto Éalší, kto by do nej fúkal. Teraz potrebujem Âas aj na nejaké iné osobné a umelecké aktivity.

Nie je to do istej miery prirodzené? Keŵ sa pozrieme na recepciu tvorby Johna Cagea v USA, on
sám hovoril, že lepšie sa mu spolupracovalo s divadelníkmi, výtvarníkmi ako hudobníkmi...
Aj o Erikovi Satiem sa hovorí, že mal viac priateov medzi literátmi a výtvarníkmi. Úprimne,
nedokážem si to sám odôvodniz, ani vysvetliz
svojim študentom. Azda existuje akási „nehudobnícka“ hudba, ktorá hudobníkov neprizahuje. Má v sebe nieÂo konceptuálne a nemá
to „hudobné“, aj keÉ neviem presne Âo to je.
A týka sa to aj Âasti avantgardnej hudby. Ani
na NEXT do A4 nechodia hudobníci. Možno teraz už trochu viac, zásluhou napr. Mira
Tótha, ktorý vytvára priaznivé prostredie pre
recepciu novej hudby medzi konzervatoristami. Ale azda sa atmosféra vo vzzahu k súÂasnej
hudbe aj celkovo trochu mení, lebo na Štúdium repertoáru 20. storoÂia u nás na škole sa
posledné roky ku mne hlási Âoraz viac študentov. Možno nám už zaÂína koneÂne dochádzaz,
že ak je nieÂo normou vo Viedni, tak by to tak

Aká bola recepcia festivalu zo strany publika?
Môj základný pocit, Âo by sa už dalo nazvaz
štatistikou, je, že hudobnícka odborná obec

mohlo byz aj u nás – študovaz diela Ligetiho,
Beria a podobne.

Daniel Matej ưfoto: P. KastlƲ

Je to aj úplne pragmatická záležitosħ. Špecializácia je všeobecný trend, platí to aj pre starú
hudbu...
Aj Peter ZajíÂek má na študentov Âoraz väÂší vplyv. ZaÂína im dochádzaz, že dnes sa už
baroková hudba nehrá spôsobom, akým to v
minulosti robil SKO Bohdana Warchala. Asi
treba uvažovaz, že ho musíme hraz ako všade
inde vo svete.
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Philip Corner, James Fulkerson a Daniel Matej, Vežery novej hudby 2008. ưfoto:archív festivalu Vežery novej hudbyƲ

Hovorme chvíōu o Andriessenovi, ktorý bude
aj hlavným hosħom festivalu Melos-Étos. Jeho
hudba je na Slovensku stále pomerne „nová“.
Aj keÉ hráme na festivale viac ako štyridsazroÂné diela, Âiže už prekroÂili kresánkovský
„muzikologický Âas“ a sú to zavedené diela,
na Slovensku je to stále revoluÂný poÂin. ¢o
prispieva ku kultúrnosti v urÂitom kontexte
je aj to, Âi sa niektoré diela objavia v spoloÂenskom povedomí. Nikdy sme „nepachtili“
len po posledných skladbách, ale hadali sme
urÂitú kontinuitu. Preto som rád, že dve Andriessenove skladby, ktoré osobne považujem za jeho najlepšie a v istom zmysle i najradikálnejšie, zaznejú na Slovensku. A že to
nebude len spomienkový veÂierok, ako keÉ
sem prišli na Lýru svojho Âasu napr. Smokie.
Táto hudba je stále aktuálna.
V žom?
Ide o skutoÂnú politickú hudbu, ktorá smeruje k premene spoloÂnosti.
Doōava?
avica na Slovensku a avica na Západe pred 30
rokmi je nieÂo úplne iné. Túto tému ale teraz nepovažujem za dôležitú. Skladba De Staat vznikla
v 70. rokoch a jej obsahom je dialóg s Platónom
o tom, že sa s hudbou v kultúrnej politike musí
narábaz vemi opatrne, pretože môže maz veký
vplyv na mladých udí, a že tritonus je nebezpeÂný interval, pretože vzbudzuje vášne. Celá
Andriessenova skladba je ale postavená na septimovej stavbe akordov. Je to „zúrivý“ dialóg s Platónom v geniálnej symbióze textu a slova. Mausoleum je priamo pocta Bakuninovi, ktorý bol
komunistickým svetom odmietnutý. Táto hudba
je dravá a silná. Umenie nemusí riešiz problém
pravica a avica – je politické, ak vyjadruje názor,
nespokojnosz s daným stavom vecí.
18

Je odlišnosħ tejto hudby v porovnaní s avantgardou v tom, že kladie oproti avantgardnému
zaujatiu štruktúrou dôraz na sémantiku?
Môže byz, hoci Andriessenova hudba je tiež
prísne štrukturálna. Verím, že to bude veký
zážitok pre hudobníkov i poslucháÂov. Je pre
mËa vemi dôležité, že tvorca bude na koncerte osobne prítomný. Všetci ho uvidia, môžu
sa s ním rozprávaz. To je pre mËa silnejšie,
ako keby sme jeho hudbu „len“ hrali.
Bol si Andriessenovým žiakom, spomínal si, že
ich mal mnoho a že bol vynikajúcim užiteōom. Kto
ešte patrí medzi jeho žiakov?
Celá plejáda holandských a amerických
skladateov. Mal vplyv, priamy Âi sprostredkovaný, na až neuveritené množstvo udí a
mnohí z nich píšu vemi zaujímavú hudbu.
Napríklad môj spolužiak Richard Ayres,
dnes prominentný európsky skladate, ktorého vydáva Schott a hrá sa na všetkých vekých
festivaloch. Pritom v jeho hudbe zostal stále
prítomný až undergroundový „puch“. Pedagogické majstrovstvo, a za toto som si vemi
vážil napríklad i Ivana Paríka, znamenalo, že
mi dával dobré otázky k skladbám. Nepovedal: „Toto si urobil zle,“ ale spýtal sa: „PreÁo si
to urobil takto?“ A keÉ sme zaÂali diskutovaz,
pochopil som, že mi chce dobre a odbúralo to
vzdor, ktorý som vždy k autoritám a mentorovaniu pocizoval. Chcel mi jednoducho pomôcz, doviesz ma k lepšiemu riešeniu.
Prienik Vežerov a Melosu cez osobnosħ Andriessena je veōmi zaujímavá myšlienka. Nedokážem si predstaviħ, že by sa v minulých rokoch
stalo niežo podobné...
K prieniku festivalov došlo aj cez moju osobu, no nielen cez Ëu. Posledný koncert VeÂerov a otvárací 10. Melosu je jeden a ten

istý. Symbolika je v tom, že VeÂery sú nazvané Connections a každý koncert bude
urÂitým typom spojenia – geografickým
alebo projektovým. Tieto „spojenia“ sú pre
nás zárukou, že naše idey budú pokraÂovaz,
napríklad Space Connections cez Ivana Šillera, Next Connections – to sú Oliver Rehák
alebo Slávo KrekoviÂ – a Melos-Étos sme
nazvali Final Connections. Tieto podujatia
boli niekedy vnímané ako konkurenti, Âo je
pre Slovensko typické. Túto rivalitu som ale
nikdy nepocizoval, snáÉ na úplnom zaÂiatku. „Podanie ruky“ bude teda pekná symbolika a uahÂí nám odchod zo scény. Na ten
koncert sa vemi teším.

Daniel Matej (1963)
– vyštudoval hudobnú teóriu a kompozíciu (Ivan Parík) na
VŠMU v Bratislave,
kde v súžasnosti
pôsobí ako docent
skladby. Absolvoval
študijné pobyty
na Conservatoire
National Supérieur de la Musique v Paríži
a na Kráōovskom konzervatóriu v Haagu
(kompozícia). Je spoluzakladateōom súborov VENI ensemble, VAPORI del CUORE,
appendix CONSORT (v týchto súboroch
pôsobí ako umelecký vedúci) a PožoŅ sentimentál. Od r. 2003 je predsedom slovenskej
sekcie ISCM. Bol inciátorom, hlavným dramaturgom a umeleckým riaditeōom festivalu
Vežery Novej hudby.
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Charles-Valentin Alkan – génius a samotár
David CONWAY
Výstredný život a dielo francúzskeho skladateōa a
klaviristu Charlesa-Valentina Alkana (1813–1888),
pochádzajúceho z chudobnej židovskej rodiny z Paríža,
predstavuje jednu z menej obvyklých kapitol v dejinách
hudby 19. storožia.

P

Prvé zmienky o tomto pozoruhodnom géniovi obsahujú záznamy Parížskeho konzervatória, dnes uložené
vo francúzskych Národných archívoch. V roku 1819,
keÉ mal päz a pol roka, sa zmieËujú o jeho „rozkošnom hlásku“. Po prijímaÂkách do klavírnej triedy,
ktoré absolvoval ako šeszroÂný a kde väÂšina úÂastníkov (zväÂša vo veku 9 až 15 rokov) obišla so struÂnou
poznámkou typu bon musicien alebo touchant un peu
de fugue („dobrý hudobník“, „trochu vie hraz fúgy“),
sú komentáre týkajúce sa jeho osoby nápadne odlišné
svojím entuziazmom: „Cet enfant a des dispositions étonnantes – il
a joué la 3e sonate de Nicolai (en fa) bien d’aplomb.“ (Toto dieza má
úžasné schopnosti – hral 3. sonátu Nicolaia (in F) s vekou dávkou
sebaistoty.)

Mladosz naplnená tvrdou prácou
Alkan bol najmladším žiakom Konzervatória v celej jeho histórii, no
svoje vÂasné prijatie Âoskoro obhájil tým, že získal viacero ocenení.
Už roku 1829, ako pätnászroÂného, ho prijali za profesora solfeggia
a medzi jeho žiakov patril aj mladší brat Napoléon, ktorý neskôr sám
zastával túto funkciu. Vlastne všetci z Alkanových piatich súrodencov získali post na Konzervatóriu: Éalšími boli Céleste (1812–1897),
Ernest (1816–1876), neskôr flautista v divadelnom orchestri v Paríži, Maxime (1818–1891), ktorý sa potom venoval taneÂnej hudbe,
a napokon Gustave Alphonse (1827–okolo 1882).
Alkanov otec vehementne podporoval svojho talentovaného syna.
Hoci sa to môže zdaz Âudné, pri pravdepodobne prvom verejnom
vystúpení roku 1821 sa mladý Alkan predstavil ako huslista. KeÉ sa
rozšírila povesz o jeho výnimoÂnom nadaní v hre na klavíri, Rossini
ho charakterizoval ako „skutoÂne zázraÂné dieza“. V 20. rokoch 19.
storoÂia zaÂal vystupovaz v mnohých parížskych salónoch, vrátane
toho u kËažnej Moscovej, kde sa prvýkrát stretol s Lisztom.
Približne v rovnakom Âase dostal Alkan príležitosz pôsobiz v škole
svojho otca pre nadaných klaviristov. Antoine Marmontel (1816–
1898), jeden z jeho žiakov a neskôr jeho rival, opísal školu takto:
„Alkanov otec, usilovný a inteligentný muž, prevádzkoval, keÈ som ho
roku 1833 spoznal, malú internátnu školu, ktorá sídlila na Rue des
Blancs-Manteaux. Tam som dostal niekoko lekcií od mladého Alkana, ktorý bol odo mÊa o 4 roky starší. Znova si vybavujem dom pána
Alkana staršieho, to skutoÁne patriarchálne prostredie, v ktorom sa
formoval talent Valentina Alkana a v ktorom kvitla jeho tvrdou prácou naplnená mladosz. Strávil som tam niekoko mesiacov. Bol to istý
druh prípravnej školy, poboÁka Konzervatória pre mladých.“
Alkanove prvé publikované skladby boli povrchnými exhibiÂnými
kusmi pre salónne obecenstvo, aj keÉ miestami boli oživené pianistickými trikmi, ktoré patrili k jeho špecialitám. V roku 1844 napísal
skladbu, vôbec prvú hudobnú reprodukciu parného rušËa (Le chemin de fer op. 27), ktorá dodnes pozoruhodne evokuje heganie, rytmus a vzrušenie spojené s cestou po železnici.

Obdobie zrelosti

Charles-Valentin Alkan okolo roku 1860. ưfoto: archív autoraƲ

20

PoÂiatky Alkanovej umeleckej zrelosti spadajú do obdobia, keÉ sa
Âoraz viac zoznamoval s osobnoszami Liszta a Chopina a ich hudbou. Chopin býval blízko neho a Âasto sa stretávali, aby diskutovali
o hudbe. Na jednom z význaÂných koncertov roku 1838 predviedli
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da (1839–1913). Hoci jeho otcovstvo
Zimmerman (profesor klavíra na Konnikdy nebolo potvrdené (ani vyvrátezervatóriu), Chopin, Alkan a Chopinov
né) ani jednou zo zúÂastnených strán,
žiak Gutmann Alkanovu úpravu Allenepriame dôkazy hovoria jasne. Degretta a finále Beethovenovej 7. symfólaborde sa dostal do pozornosti ako
nie pre dva klavíry osemruÂne.
päzroÂný Alkanov žiak. Obaja boli
Prvé záblesky originálneho zvukovévirtuózmi na klávesových nástrojoch,
ho sveta Alkanovej hudby prichádzajú
nielen na klavíri, ale aj na organe a pév dielach vydaných po roku 1837. Popri
dalieri, pedálovom klavíri. Delaborde
obrovských technických nárokoch (Âo
Âasto hrával Alkanovu hudbu a pripraje typické pre väÂšinu jeho zachovanej
voval ju pre vydávanie. Pozoruhodné
tvorby pre klávesové nástroje), obsaje, že obaja mali záubu v papagájoch;
hujú jeho skladby množstvo individuDelaborde s nimi cestoval na koncertálnych „architektonických“ postupov,
né turné, Alkan napísal jedno z mála
pokia ide o ich formu a jednotlivé dezachovaných diel pre iné ako klávesotaily. Medzi ne patrí napríklad neúprosvé nástroje – bizarnú pohrebnú kantáná – miestami až obsesívna – tendencia
tu pre hlasy a drevené dychové nástrok Âlenitému modulaÂnému priebehu
je – na poÂesz smrti svojho papagája
a rytmickej hutnosti, Éalej cit pre prácu
Jacquota.
s textúrou a kontrastom jednotlivých
Delabordeov rodný list udáva ako jeho
registrov klavíra, Âastý sklon ku grorodiÂov „Demoiselle Lina Eraîm Mitesknosti, fascinácia dramatickými až
riam, 38 rokov, pochádzajúca z Nantes,
drastickými zmenami tónin a pod. To
otec neznámy“. NiÂ viac nie je o jeho
všetko vždy v súlade s prísnou vnútormatke známe, existujú len dohady, že
nou štrukturálnou logikou kompozície.
to bola vydatá žena a Alkanova žiaÂka.
Alkanova hudba nie je hudbou „inšpiHanlivý Marmontel poznamenal, že
rovaného“ improvizátora; rozum vždy
„Delabordovo narodenie bolo stránvládne nad srdcom. To platí tak pre jeho
kou z románu o živote vekého umelca.
miniatúry (Les cloches op. 64 Â. 4 nemaPotrét Alkanovho otca. ưfoto: archív autoraƲ
Ukrátený o matkinu nehu, vÈaÁil za
jú ani 8 taktov), ako aj rozsiahle diela
bdelú starostlivosz, takú dôležitú v ravrátane mamutieho op. 39 Á. 8, „prvej
nom detstve, svojej adoptívnej matke.“
Âasti“ jeho Koncertu pre sólový klavír,
KeÉže Delaborde pravdepodobne prevzal priezvisko svojej náhradktorej predvedenie trvá okolo pol hodiny.
nej matky, ukazuje sa tu zaujímavé prepojenie s Alkanovou dobrou
Klaviristi mimo územia Francúzska pokladali túto hudbu za mätúpriatekou George Sandovou, ktorá mu bola vemi blízka ešte predcu a nesúvislú. Schumannova reakcia na Alkanove Trois morceaux
tým, ako sa zaÂal jej románik so Chopinom, a aj potom s Ëou mal vedans la genre pathétique (1837) venované Lisztovi bola zúrivá:
mi dobré vzzahy. Delaborde bolo rodné priezvisko Sandovej matky.
„¢lovek je zhrozený takou neúctou k umeniu a prírode. […] V AimeTieto záhady dodnes ostávajú nevysvetlené. Alkan sa nikdy neoženil
moi jednotvárna francúzska melódia so strednou Áaszou, ktorá vôbec
a pokia je známe, nemal ani Éalšie deti.
nezodpovedá názvu; v Le vent chromatické rumázganie na Beethovenovu tému Symfónie A dur a v poslednej skladbe odporná prázdnota,
kde sú iba pahýle, brvná a katov povraz
Opäz na scéne
- to posledné navyše prebraté od Berlioza. Poblúdený talent by sme chránili,
KeÉ sa Alkan znova objavil na scéne,
keby tu len nejaký bol, keby tu zostalo
hneÉ nadviazal na svoju predchádzaaspoÊ trocha hudby. No tam, kde je prájúcu kariéru. V období odmlky síce
ve talent pochybný a z hudby neuzrieme
nepublikoval, no urÂite neprestal komani zbla, musíme sa s hnevom odvráponovaz a množstvo závažných kompotiz...“* V Âase, keÉ recenzoval Six morzícií sa zjavilo v nasledujúcich rokoch.
ceaux caractéristiques (1838), SchuMedzi nimi boli Prelúdiá op. 31 (vydamann svoju rétoriku trochu zmiernil:
né 1847), Grande sonate op. 33 (1847)
„Jeho minulý príspevok sme posledne
a 12 Etudes dans tous les tons majeurs
posúdili trochu príkro a spomienka naÊ
op. 35 (1848). Všetky tieto skladby, rovna nás stále pôsobí skuÁujúco. Avšak tu
nako ako druhá zbierka Impromptus
nachádzame taký skvelý žart, ktorého
(op. 32 Â. 2) vydaná roku 1849, ktorá
terÁom je operná hudba (Á. 6, L’Opéra),
obsahuje tri skladby v 5/4 takte a jedže si lepší ani nedokážeme predstaviz.
nu v 7/4 takte, dokladujú Alkanovu
Skladate dobre ovláda neobvyklé efekjedineÂnú invenÂnosz a inovatívnosz.
Hoci sonáta bola napísaná roku 1847,
ty, ktorých je schopný jeho nástroj.“
viaceré zo spomenutých diel vznikli
v predchádzajúcom „období mlÂania“.
Prvé odmlÁanie
Existovali aj Éalšie – ako ich približuje
kritik d’Ortigue roku 1844, hovoriac o
Po Alkanovom spoloÂnom vystúpení so
sextetách, kvintetách a symfónii, ktoré
Chopinom roku 1838 nasleduje takmer
neboli nikdy uvedené a dnes sú poklaosemroÂná prestávka v koncertnej
dané za stratené.
Âinnosti až do roku 1844. Panuje všeobecná domnienka, že dôvodom bolo
* Slovenský preklad Schumannovho citátu je prepoÂatie a narodenie údajného AlkaCharles-Valentin Alkan. ưfoto: archív autoraƲ
bratý z knihy Alfreda Einsteina Hudba v období ronovho syna Elieho-Miriama Delabormantizmu (OPUS 1989).
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Roku 1848 nastala kríza, z ktorej sa Alkan už nikdy plne nezotavil.
Smrzou Zimmermana sa na Konzervatóriu uvonilo miesto profesora klavíra. Alkan veril, že je najvhodnejším kandidátom (a vskutku
ním aj bol) na jeho obsadenie. Avšak skladate Auber, ktorý na poste
riaditea vystriedal Cherubiniho, bol viac naklonený hudobne menej
zruÂnému, no svetáckejšiemu Antoinovi Marmontelovi, Alkanovmu bývalému žiakovi a poda jeho mienky „najnevhodejšiemu“ zo
všetkých uchádzaÂov. Alkanovo extenzívne úsilie bolo podporované
George Sandovou a na jeho stranu sa okrem iných postavili Victor
Hugo, Liszt, Chopin, Berlioz a Éalší, no jeho vstup do konkurzu bol
oneskorený a navyše nešikovný. Po revolúcii roku 1848 mal Auber
všetky potrebné politické konexie, a tak miesto pripadlo Marmonte-

podobný vkus a zdieali zmysel aj pre pochybnejšie spôsoby rozptýlenia. Chopin napísal istému priateovi o návšteve v jednom z parížskych music-hallov:„Išiel som s Alkanom na vaudeville, pozriez sa na
Arnala. Ako obyÁajne, Arnal je vemi zábavný. Rozpráva obecenstvu
o tom, ako zúfalo potreboval moÁiz vo vlaku, no nemohol sa dostaz na
toaletu, kým nezastavili v Orléans. Nepadlo jediné vulgárne slovo, no
všetci rozumeli a puÁili sa od smiechu.“
Alkan sa postupne vytrácal z vekej spoloÂnosti, jeho listy Sandovej,
Hillerovi a iným obsahujú stále viac zmienok o jeho „mizantropii“,
o skutoÂných alebo predstieraných chorobách, hoci, zdá sa, ešte stále usporadúval veÂierky pre priateov a skúšal nástroje v Érardovej
továrni. Navyše pokraÂoval v pedagogickej a kompoziÂnej Âinnosti

Celých 20 rokov sa skrýval pred širokou verejnosħou. Keŵ sa ho jeden britský hudobník snažil vypátraħ v 60.
rokoch, Alkanov domovník mu oznámil, že skladateō nie je doma. Na otázku, kedy sa vráti, dostal odpoveŵ:
„Nikdy“.
a vydal niekoko nových diel, medzi nimi jeho majstrovské Études
dans tous les tons mineurs (vydané 1857, napísané 1846–1857), ktoré
obsahujú kompletnú symfóniu pre sólový klavír (Âísla 4 až 7; ide o iné
skladby ako spomenutú symfóniu pre orchester) a klavírny koncert
(Âísla 8 až 10).
Najlepší opis Alkana v zrelom období pochádza od jeho rivala Marmontela: „Neponúkneme portrét Valentina Alkana zozadu, ako to robia niektoré fotograīe, ktoré sme videli. Jeho inteligentná a ojedinelá
fyziognómia si zaslúži pohad z proīlu alebo en face. Hlava pevne posadená, vysoké Áelo myslitea, ústa široké, usmievajúce sa, nos pravidelný.
Roky obielili jeho bradu a vlasy, […] pohad príjemný, trochu posmešný.
Jeho prerývaná chôdza a puritánske správanie mu dávajú vzhad anglikánskeho duchovného alebo rabína, k Áomu má vskutku predpoklady.“
Až po katastroěckom konci Druhého cisárstva, po páde Paríža, sa
Alkan objavil so svojou sériou Petits concerts v Érardovej sále (1873–
1880), v rámci ktorých, opäz idúc proti prúdu, presadzoval – napriek
vládnucej politickej situácii a predsudkom – uznanie vekej tradície
nemeckej hudby. Po návrate, akoby z hrobu, dokázal novej generácii
kritikov a hudobníkov vrátane d‘Indyho a Saint-Saënsa, sprostredkovaz aspoË Âosi z ducha éry vekých virtuózov.

Zabudnutý

Antoine François Marmontel (1816-1898) bol Alkanovým žiakom a neskôr jeho rivalom.
ưfoto: archív autoraƲ

lovi. Tento úder nespôsobil okamžité stiahnutie sa zo scény. Alkan Éalej koncertoval – jeho posledný koncert s nemoderným programom,
ktorý zahºËal diela Bacha a Mozarta, sa uskutoÂnil v máji 1849 pred
obecenstvom, súÂaszou ktorého boli aj Delacroix a Meyerbeer. Delacroix si do svojho denníka poznamenal, že „od roztržky s Auberom bol
Alkan znaÁne vykoajený a nepochybne takým zostane aj naÈalej.“

Na ceste k mlÁaniu
Smrz Chopina v októbri 1849 – ten bol už príliš chorý na to, aby navštívil Alkanov posledný koncert v máji – musela na jeho priatea doahnúz vemi zažko. Boli si navzájom blízki, mali spoloÂných žiakov,
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Alkan zomrel takmer zabudnutý v roku 1888 a bol pochovaný v židovskej Âasti cintorína na Montmartri, s jednoduchým tradiÂným
plochým náhrobným kameËom, ako si to želal v poslednej vôli. Nesie
len jeho meno a meno sestry Céleste, ktorú tam pochovali o 9 rokov
neskôr. Vo svojej poslednej vôli tiež odkázal prostriedky na podporu
ústavu pre židovských žiakov a na založenie dvoch súzaží na Konzervatóriu – jednu v hre na jeho obúbenom pédalieri, druhú v kompozícii kantáty. Poverení ich však nikdy neprijali.
Po rokoch zabudnutia si dnes Alkan aspoË ÂiastoÂne získava postavenie medzi skladatemi 19. storoÂia, ktoré mu právom náleží. Deje
sa to vÉaka umelcom akými sú Marc-André Hamelin, Jack Gibbons a
Steven Osborne. Na minuloroÂnom festivale LevoÂské babie leto boli
slovenskému publiku predstavené Symfónia a Koncert z Alkanových
Etúd op. 39. Tento roÂník priniesol Éalšie slovenské premiéry jeho
diel. Poský klavirista Tomasz Kamieniak predviedol výber z Alkanových skladieb, vrátane pozoruhodného Le Tambour bat aux champs,
ktorý už anticipuje Mahlera, a pochmúrnej Morte, diela tak nepochopeného Schumannom. Anglický klavirista Jonathan Powell a violonÂelista Rohan de Saram uviedli jedno z Alkanových najlepších vekorozmerných diel Sonate de concert. Tieto pozoruhodné diela ponúkajú
vhad do sveta výnimoÂnej osobnosti a vekého hudobníka.
Autor je britský hudobný historik, Âlen The Alkan Society.

9 2009

HUDOBNÉ DIVADLO

Nová scéna:
muzikál
i opereta
Úspešný divadelný riaditeō František Javorský
je tretí rok riaditeōom bratislavskej Novej
scény. Jeho manažérske, profesionálne a ōudské
kvality jej po dvoch sezónach pomohli vrátiħ
postavenie druhého najvyhōadávanejšieho
divadla Bratislavy. Na Novú scénu vracia
pôvodný slovenský muzikál a azda príde rad aj
na operetu...
ưfoto: archív Novej scényƲ

Pripravila Terézia URSÍNYOVÁ
Riaditeōom Novej scény ste od r. 2007.
S akými plánmi ste prišli na konkurz?
Ponúkol som projekt, ktorý rozširoval možnosz skladby repertoáru o muzikálové rozprávky, prípadne rozprávky s pesniÂkami,
o Âinoherné a hudobné komédie, komorné
taneÂné projekty a muzikály. Veký dôraz
som kládol na pôvodnú slovenskú tvorbu.
KoprodukÂné muzikály, napríklad Âeskej
proveniencie, ktoré sa v r. 2001–2006 na
Novej scéne hrávali, vrátane hoszujúcich
hviezd šoubiznisu, nie sú poda mËa pre
naše divadlo riešením. Tým nevyluÂujem
prípadné hoszovanie takýchto muzikálov
na našom javisku, ale v pôvodnej podobe
a obsadení – nie so slovenskými hercami
hrajúcimi v inom jazyku. Spomínané produkcie prinášajú i mnohé riziká – podnes
sa vyrovnávame so súdnymi žalobami rôznych hoszujúcich hviezd z tých Âias.
V nárožnej funkcii generálneho riaditeōa
ste zrejme museli hereckú prácu zanechaħ...
Až na malé výnimky, áno. Na dvoch frontoch sa bojovaz nedá.
Medzi divadelníkmi sa žasto spomína zmena
štatútu Novej scény v r. 1999, kedy sa tzv. „dvojzložkové“ divadlo zmenilo na „jednozložkové“, žo
prakticky znamenalo rozpustenie spevoherného
ansámblu. Bolo by teda dobré zacitovaħ podstatu
aktuálnej zriaŵovacej listiny Novej scény…

Tá je zverejnená aj na internetovej stránke
Novej scény – v rubrike „Základné dokumenty“. Platí od 1. apríla 1999. O.i. sa v nej
píše: „Divadlo Nová scéna pripravuje a verejne predvádza dramatické, hudobno-dramatické a taneÁné diela, rozvíja divadelné
umenie a kultúru, ktorú prezentuje v Slovenskej republike a v zahraniÁí. Vykonáva vlastnú sprostredkovateskú Áinnosz“. Dodávam:
Nová scéna je príspevkovou organizáciou
Ministerstva kultúry, to znamená, že vo
svojej Âinnosti je financovaná štátom. Pravda, na svoju existenciu si musí aj zarábaz
návštevnoszou. Dobrú návštevnosz môžete
zabezpeÂiz nielen kvalitným repertoárom,
ale aj dobrou propagáciou, ktorá je však
tiež limitovaná financiami. V súÂasnosti
väÂšinou na ideálnu propagáciu chýbajú
peniaze.
Podōa aktuálnej zriaŵovacej listiny Novej
scéne teoreticky niž nebráni v tom, aby – tak,
ako v minulosti – do repertoáru zaradila operetné a muzikálové diela nielen s nahranými
orchestrálnymi podkladmi, ale aj so živým orchestrom a zborom...
Je to tak, ale ozaj iba teoreticky. Reálne to
bude vtedy, ak nájdeme takých orchestrálnych hráÂov, ktorí nebudú pýtaz pre trinászÂlenný orchester externistov za jednu hodinu skúšky 24 000 Sk a za jeden veÂer 240
000 Sk. Riešenie vidím napríklad v tom, že

by sme nadviazali spoluprácu s bratislavským Konzervatóriom, resp. poslucháÂmi
VŠMU, a operety (možno aj muzikál) tak
uvádzali za spoluúÂinkovania mladých orchestrálnych hudobníkov. Som aj za návrat
operety, ktorá mala na Novej scéne svoju
dlhoroÂnú históriu. Ale vzhadom na neexistujúci, r. 1999 zrušený interný orchester a
zbor Novej scény, ako aj spomínané nereálne vysoké honorárové požiadavky externých
orchestrálnych hráÂov, by som operetu chcel
na Novú scénu vrátiz až po vyriešení otázok
jej dôstojnej realizácie. Opereta totiž vyžaduje nielen orchester a zbor, ale aj špecificky školené hlasy, ktoré Nová scéna stratila.
Dnes tvorí náš sólistický súbor kvalitný ansámbel, ale – až na výnimky – bez klasického školenia na operetnú produkciu. Takže
Lehár, Kálmán, Strauss sú zatia pre nás iba
istou métou. Aby nechýbala dlhodobo, pozvali sme na otvorenie novej sezóny Jókaiho
divadlo z Komárna s operetou Emmericha
Kálmána ¢ardášová princezná.
Nová scéna úspešne spŎŅa i zdanlivo nové,
ale v štatúte definované úlohy: v uplynulej sezóne naštudovala a úspešne uviedla s hosħujúcimi
sólistami baletu Štátneho divadla v Košiciach tanežné divadlo Carmen v choreografii a réžii hosħujúceho šéfa košického baletu Ondreja Šotha...
Carmen bola pre nás šzastnou vobou. Pozdvihla záujem o Novú scénu, sebavedomie
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a ambície našich taneÂníkov, úÂinkujúcich
popri výbornej sólistickej zostave z Košíc,
rozšírila našu repertoárovú ponuku a azda
priniesla do bratislavského divadelného života aj potrebnú konfrontáciu v oblasti domáceho taneÂného umenia. Inscenácia má
mimoriadny úspech.
Sezóna 2008/2009 bola na Novej scéne veōmi bohatá: premiéru mal muzikál Fontána pre
Zuzanu, detský muzikál Mrázik, tanežné divadlo Carmen, žinoherná komédia Ešte jeden do
partie a pôvodný slovenský muzikál František
z Assisi. Bohatá žatva piatich titulov. Najväžší
ohlas získava muzikál František z Assisi, ktorý
ste ako riaditeō iniciovali a pripravovali k slovenskej premiére už v prešovskom Divadle Jonáša
Záborského. V závere uplynulej sezóny slávila
Nová scéna s týmto dielom veōký úspech aj na
scéne Mestského divadla v Brne…
František z Assisi je – poda ohlasov kritiky a
divákov – po stránke obsahovej i realizaÂnej
výborné predstavenie. Verím, že sa dožije
– tak ako v Prešove – mnohých repríz aj na
Novej scéne. Teší ma i to, že sa v Ëom podarilo objaviz nového muzikálového autora,
skladatea Gaba Dušíka, dlhé roky známeho
slovenského hitmakera. Dielo skomponoval
na libreto Martina Kákoša, ktorý muzikál
v Prešove i v Bratislave aj režíroval. Tento

náš umelecký riadite obsadil do inscenácie
popri známych hercoch aj mnoho nových
mladých talentov, oslovených na základe
konkurzu. Muzikál prichádza na javisko
Novej scény v Âase 800. výroÂia schválenia
regule jednej z najznámejších reholí, františkánov. Charizmatická postava Františka
z Assisi však rovnako oslovuje udí veriacich aj neveriacich.
¢o sa týka Brna: v závere sezóny sme privítali umelcov z Mestského divadla Brno s
ich inscenáciou muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášz a na revanš sme boli
my v Brne s „Františkom“. Diváci tak mohli
tam i tu porovnávaz. Poda slov Âeskej kritiky a diváckych ohlasov sme z toho vyšli viac
ako Âestne. Veký ohlas vyvolalo aj hoszovanie na nedávnom martinskom festivale Dotyky a spojenia, kde Nová scéna doslova zažiarila s muzikálom West Side Story. Videl
som, ako úspech povzbudil našich umelcov,
oživil ich chuz do Éalšej práce a pozdvihol
ich sebavedomie.
źo pripravila dramaturgia Novej scény pre
sezónu 2009/2010?
V decembri to bude premiéra výborného
komorného muzikálu od maÉarskej autorky Évy Patakiovej Edith a Marlene, Âo je
hra o Edith Piaf a Marlene Dietrichovej.

Okrem slávnych melódií a zaujímavého deja
predstavíme v tomto muzikáli aj nové spevácko-herecké posily, ktoré nastupujú do
angažmánu Novej scény. Súbor sa tak rozšíri z 15 na 18 interných Âlenov. Uvedieme
aj muzikál Petra Quiltera Boyband, momentálne sláviaci úspechy po celom svete. Je to
dielo o fiktívnej skupine piatich hudobníkov
Freedom, poukazujúce aj na zákulisie šoubiznisu. Sú tu mnohé svetové hity známych
bigbeatových skupín, elektrizujúca choreografia a vizuálne efekty. Iste poteší najmä
mladých. O tretej – Âinohernej – premiére
prezradím zatia len toko, že ju má režírovaz
Juraj Nvota. Perspektívne chceme uvádzaz
komorné programy v kaviarni Olympia i v
„podpalubí“ divadla, ako voláme technické
priestory NS, vhodné na malé, experimentálne dielka.
Spomenuli ste dlhodobejšie plánované pôvodné muzikály. Dá sa o nich povedaħ už aj niežo
viac?
Nie je taktické všetko prezrádzaz. Poviem iba
toko, že okrem zahraniÂných diel z oblasti
muzikálu a Âinohry sa obzvlášz zaujímame
o osobnosti a udalosti z našej literatúry,
histórie i kultúry. Samozrejme, cez neopakovatené udské osudy. Pred uzatvorením
konkrétnych zmlúv by som však o pripravo-

West Side Story na Novej scéne, réžia J. ŷurovžík ưfoto: archív Novej scényƲ
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vaných pôvodných dielach nerád konkrétne
hovoril. Každý muzikál je nároÂná a dlhodobá umelecká práca tímu autorov. Môžem ale
s radoszou oznámiz, že sa už reálne pracuje
na uvedení pôvodnej hudobnej hry o legendárnom spevákovi, neprekonatenom operetnom bonvivánovi, ale aj režisérovi Františkovi Krištofovi Veselom. Jeho životné
osudy boli späté nielen so Slovenským národným divadlom, ale mnoho rokov zvlášz s
Novou scénou.
V uplynulej sezóne ste na Novej scéne umožnili i hosħovanie ŵalších slovenských súborov a
umelcov. Plánujete v tom pokražovaħ?
Áno. HneÉ v úvode sezóny sme si pripomenuli 60. výroÂie Slovenského udového
umeleckého kolektívu, ktorý na Novej scéne
predstavil svoj aktuálny repertoár: komorný program Budú hraz, scénickú kompozíciu Strom, program Tancovali naši vašim,
hudobnú kompozíciu pre deti Gašparko a
Obrázky zo Slovenska. PoÂas sezóny radi
privítame viaceré slovenské Âinoherné súbory. Sme otvorení každej iniciatíve, pokia
ju budeme vediez finanÂne zabezpeÂiz. A Âo
sa týka našich hoszovaní mimo Bratislavy?
V septembri ideme s hrou Ešte jeden do partie do TopoÂian a do Žiliny. Po dlhoroÂnej
umeleckej absencii by sme radi nadviazali aj
na dávne úspechy Novej scény v ¢echách –
zvlášz v Prahe, kde bola Nová scéna pred pár
desazroÂiami považovaná za najlepšie Âesko-slovenské hudobno-zábavné divadlo. Do
¢iech chodila nielen na výmenné predstavenia, ale aj na celoštátne federálne divadelné
prehliadky. Dnes musíme v tomto smere
vyvíjaz samostatnú iniciatívu. Nebude to ale
jednoduché, pretože zájazdy s vekými muzikálovými inscenáciami sú mimoriadne finanÂne nároÂné. Rád by som pri tom využil
svoju stratégiu zo šéfovania v nitrianskom
Divadle A. Bagara. Najprv sme ponúkali
na hoszovanie komornejšie inscenácie, po
rastúcom kladnom ohlase postupne prišli
väÂšie, nároÂnejšie tituly, až sme zaÂali dostávaz ponuky na hoszovanie my. Divadlo
A. Bagara napokon r. 1999 úÂinkovalo
v Londýne i na Éalších zahraniÂných scénach...
Kto sa s vami, ako generálnym riaditeōom,
podieōa na formovaní dnešného smerovania Novej scény?
Je to umelecký riadite Martin Kákoš,
šéfdramaturg Svetozár Sprušanský, od sezóny 2009/2010 nový obchodný riadite Jozef Švolík, ako aj ekonomicko-prevádzkový
riadite Jozef ŠimoviÂ.
Vráħme sa k prepotrebným financiám: koōko
má Nová scéna, ako príspevková organizácia,
peŅazí na prevádzku?
Na rok 2009 je príspevok od Ministerstva
kultúry pre Novú scénu 30 miliónov 692
tisíc Sk – definované v minulej peËažnej

mene. Verím však, že tento príspevok bude
zo strany MK SR ešte prehodnotený – smerom nahor...
V tejto súvislosti som nahliadla na internetové stránky ministerstva, kde sú informácie aj o
financovaní ŵalších slovenských divadiel v jeho
pôsobnosti. Štátne divadlo Košice má na rok
2009 (pre tri súbory – žinohru, operu a balet)
rozpožet 113 miliónov 61 tisíc Sk; Štátna opera v Banskej Bystrici 83 miliónov 379 tisíc Sk a
Nová scéna spomínaných 30 miliónov 692 Sk.
Z hōadiska nákladov na jedno predstavenie má
Nová scéna dotáciu 139.514 Sk, Štátne divadlo
Košice 323.041 SK a Banská Bystrica 727.039
Sk. A dotácie na jedného pracovníka? Nová
scéna ich má vo výške 8.783 €, Štátne divadlo
Košice 13.647 € a Štátna opera Košice 13.242
€. Výnosy má Nová scéna 30 miliónov Sk, Štátne divadlo Košice 13 miliónov 521 tisíc 995 Sk
a Štátna opera Banská Bystrica 5 miliónov 500
tisíc Sk. źo na to hovoríte?
Nechcite odo mËa, aby som rozoberal a komentoval príspevky pre iné divadlá – každý
to má svojím spôsobom zažké. Viem však,
že na štandardnú prevádzku Novej scény
momentálne potrebujeme dotáciu okolo
50 miliónov Sk. Zaujímavé je, že niektoré
divadlá riadené vyššími územnými celkami
(napríklad prešovské Divadlo J. Záborského, kde som bol istý Âas riaditeom) sú na
tom, Âo sa týka výšky príspevku na Âinnosz,
napriek rozšírenej mienke finanÂne ovea
lepšie...
Ste azda služobne najstarším divadelným
riaditeōom na Slovensku – hoci v decembri budete maħ iba 55 rokov... Je za tým veōká dôvera
vo vaše odborné a ōudské schopnosti zo strany
tých, žo vás do riaditeōských funkcií oslovili.
Akým životným krédom sa riadite pri svojom
dlhorožnom divadelnom riaditeōovaní?
V živote každého Âloveka sú sínusoidy: raz
ste hore, inokedy dole. Prichádzajú aj krízové situácie, kedy sa z Âloveka vytráca energia. A to je dôležité prekonaz. Každá nová
premiéra inscenácie je neopakovateným
prototypom, vzbudzujúcim oÂakávanie,
vzrušenie. To nezažíva Âlovek, ktorý chodí
roky do tej istej práce, popoludní mu „padne“ – a on ide pokojne domov. ¢asto myslím
na divadlo aj v noci: Âi sa nieÂo nezabudlo,
nepokazilo atÉ. Snažím sa sledovaz takmer
každé predstavenie po umeleckej i technickej stránke, ale aj to, ako sa cítia návštevníci
divadla. Niekedy sú to len maliÂkosti, ktoré
treba napraviz – a je dobre. ¢asto Éakujem
hercom, ako aj ostatným zamestnancom
divadla za ich výkony. Úspech – najmä po
premiére, ma vie dojaz a nijako sa za to
nehanbím. A aké je moje krédo pri riadení
divadla? „BiÂ a cukor“. Dobré divadlo sa totiž nedá robiz bez tvrdej disciplíny. V umení
treba ísz vždy „na doraz“. Na druhej strane
treba udí aj pochváliz, pohladiz, prípadne
finanÂne ohodnotiz.

Napriek nekompromisnosti vás majú divadelníci radi...
SnáÉ je to pravda, nie je však mojou prioritou, aby ma mali divadelníci radi, snažím sa
len o to, aby som šéfoval dobre fungujúcemu
divadlu. Pravdou však je, že keÉ prídem do
Nitry alebo Prešova, cítim, že ma mali – azda
i majú – radi. ¢i to tak bude aj na Novej scéne, neviem. Dúfam... Azda ma aj po rokoch
slušne pozdravia. Potom to budem vediez. V
ostatnom Âase ma vemi potešila jedna návštevníÂka divadla, ktorá ma – po generálke
Františka z Assisi – vo vestibule Novej scény
zastavila a povedala: „Pán riadite, musím
vás pochváliz, už vidiez, ktoré inscenácie sú
vaše...“
O aké divadlo vám teda ide na Novej scéne?
Predovšetkým by som bol rád, keby sa na
Novej scéne objavovali hudobno-zábavné
diela a hry, aké zabavia, oÂaria, zavedú divákov do iného sveta, než je ten, ktorý ich
obklopuje denne svojou všednoszou, navyše
budú maz v sebe myšlienku, odkaz, umelecké iskrenie – a nebudú surové, s primitívnym
humorom.

FRANTIŠEK JAVORSKÝ
(nar. 2. 12. 1954)
Generálny riaditeō Novej scény v Bratislave
je absolventom VŠMU – odbor herectvo (r.
1978). Profesionálnu dráhu zažal v Divadle
Andreja Bagara v Nitre, kde s menšou prestávkou (1987—1989) pôsobil do r. 2001.
R. 1991 sa v DAB stal umeleckým šéfom
a onedlho riaditeōom (do r. 2001). Jeho
manažérske schopnosti za pár rokov vytvorili z nitrianskeho divadla jednu z najzaujímavejších slovenských scén, nehovoriac
o zásluhách pri vzniku Medzinárodného
festivalu Divadelná Nitra. Od 16. 12. 2001
bol menovaný za riaditeōa Divadla Jonáša
Záborského v Prešove, kde taktiež pozdvihol úroveŅ a ambície súboru. Za generálneho riaditeōa Novej scény bol menovaný 1. 6.
2007 — po konkurze, vyhlásenom MK SR.
F. Javorský bol popri riaditeōskom pôsobení stále aktívny aj herecky. Už pred príchodom do Prešova mal za sebou okolo tridsaħ
postáv. V DJZ v Prešove sa ŵalej herecky
prezentoval: ži už v charizmatickej postave
Dr. Huberta Bonneyho v Lekárskom tajomstve, alebo ako Objaviteō v tanežnej férii PA.DI.PA.RÉ, hral hajtmana v muzikále
Fidlikant na streche, úžinkoval v muzikále
Edith a Marlene a zahral postavu palatína
Juraja Thurza v pôvodnom slovenskom muzikále Báthoryžka. Jednu z hlavných postáv
hral v marci 2006 v komédii źudný pár od
amerického dramatika Neila Simona. Úžinkoval vo viacerých televíznych inscenáciách
a lmoch.
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Pesaro
Rossiniho festival v znamení jubilea

R

lom 30. roÂníka.) Dominantné tituly reprezentovali tri špeciěcké vzorky Rossiniho tvorivého
vývoja. Komická jednoaktovka La scala di seta
(Hodvábny rebrík) vznikla z pera 20-roÂného
mladíka, hudobná dráma Zelmira je o desaz
rokov mladšia a uzatvára skladateovu vekolepú neapolskú periódu. Napokon Gróf Ory,
predposledná „francúzska“ Rossiniho opera
komponovaná pre Paríž, Âerpá hudobný materiál z Cesty do Remeša. Možnosz uzriez obe
diela bezprostredne po sebe bola zaujímavým
porovnaním.
Zelmira je šzastne sa konÂiacou drámou statoÂnej ženy a oslavou vízazstva manželskej lásky
nad intrigami a zlom. Skladate do nej vložil
sumu skúseností zo žánru opera seria, uzavrel
Ëou neapolskú éru, o dva mesiace po premiére
sa oženil s primadonou Isabellou Colbranovou
a o krátky Âas ich už hostil knieža Metternich
vo Viedni. Hudobne je Zelmira zahalená do
temnejších, pateticko-heroických farieb a otvára veký priestor pre rozvoj emócií. Obsahuje
skvostné hudobné Âísla, Âi už pre dvoch tenoristov (lyrického Ila a „barytenorového“ Antenora), pre primadonu, ale aj pre jej otca Polidora a spoloÂníÂku Emmu. Nová inscenácia sa
diametrálne líšila od predchádzajúcej pesarskej
spred 14 rokov. Pomocou modernej scénograěckej technológie a multimediálnych efektov
mala ambíciu vyrozprávaz príbeh v ÂaJ. M. Zapata, O. Peretyatko, C. Lepore a P. Bordogna v Hodvábnom rebríku.
sovom a miestnom
ưfoto: Studio Amati BacciardiƲ
posune. Režisérovi
Giorgiovi Barberiovi Corsettimu nevyšlo všetko optimálne.
Ponurú tmavú scénu
síce zdynamizovali
ěnty s Ĝexibilným
zrkadlom, vlniace sa
plochy, odrážajúce
orchestrisko a hadisko, ako aj podúrovËovú Âasz pódia,
zavše však zaváËali

stereotypom. V koncepcii inscenátorov bola
spojená snaha o moderné divadlo s prvkami
šou, so zámerom zobrazovaz paralelné deje
a prenikaz do vnútra postáv.
Pod hudobné naštudovanie sa podpísal Roberto
Abbado v spolupráci s orchestrom a zborom
bolonského Teatro comunale. Použil parížsku
verziu z roku 1826 s upraveným záverom, na
rozdiel od nahrávky s Claudiom Scimonem však
väÂšmi stavil na pátos a volil pomalšie, menej
kontrastné tempá. Hrdinami veÂera boli obaja
tenoristi. Juan Diego Flórez (Ilo), vyzbrojený
unikátnou technikou a štýlovou dokonaloszou,
opäz oslnil neochvejnými výškami a kantilénou.
Gregory Kunde (Antenore) popri barytónovom fundamente rovnako žiaril vysokými tónmi a intenzívnym výrazom. Alex Esposito bol
síce mladým, ale tónovo priliehavým Polidorom
a Marianna Pizzolato spoahlivou Emmou.
Problematické bolo obsadenie primadony mezzosopranistkou Kate Aldrichovou. Na jednej
strane ponúkla vrúcnu strednú polohu, no jej
vrchný register nemal potrebnú prieraznosz
a žiaru.
Hodvábny rebrík je typickou Rossiniho jednodejstvovou „farsa comica“ . Dokáže pobaviz, vliaz
optimizmus, ale vie aj nudiz. Záleží len na podaní.
Nová festivalová inscenácia v réžii talentovaného
34-roÂného BenátÂana Damiana Michieletta
(pred dvoma rokmi sa na pesarskej pôde uviedol
nápaditou Strakou zlodejkou) našzastie patrila
do prvej kategórie. Triviálnu zápletku neošatil
historizujúcimi handrami, ale celé dianie situoval do moderného apartmánu. Zmeny scén a
situácií vyriešilo zrkadlové zastrešenie javiska,
odraz bytového pôdorysu a slovné popisy lokalít
dynamizovali dianie. Na scéne bolo vea pohybu, mladíckeho temperamentu (najmä postava
Giulie) a kultivovaného humoru. Pod taktovkou
rossiniovského veterána Claudia Scimoneho
znela partitúra s náležitou gráciou a vypracovanými detailmi, ktoré plasticky hrajúci Haydnov
orchester z Bolzana a Trenta pretlmoÂil aj pri
úsporných gestách dirigenta. Pôvabná Ruska
Olga Peretyatko (Giulia) bola síce zdatnejšia

„vládu“ prevzali pravnuÂky slávneho skladatea:
Eva (nar. 1945) a Katharina (1978). Uvidíme,
aký dopad bude maz nástup mladšej generácie.
Usudzujúc z vlaËajších a tohtoroÂných inscenácií Majstrov spevákov norimberských (réžia
Katharina Wagner) a Parsifala (réžia Stefan
Herheim), modernizácia bayreuthských inscenácií smerom ku kontroverzným režijným výkladom bude nielen pokraÂovaz, ale sa aj preh¿bi.
A to tvrdím s nemalou dávkou nostalgie...
Až do r. 1914 sa Parsifal poda majstrovho želania
hrával len v Bayreuthe. Iba tam totiž môžu diváci

precítiz „Bühneweihfestspiel“ (posvätné slávnostné predstavenie) v tom pravom wagnerovskom
zmysle. Predstavenie, ktoré som videl 5. augusta, hudobne naštudoval Daniele Gatti. ÚroveË
orchestra, zboru (E. Friedrich) a sólistov (Detlef
Roth – Amfortas, Diógenes Randels – Titurel,
Kwangchul Youn – Gurnemanz, Christopher
Ventris – Parsifal, Thomas Jesatko – Klingsor,
Mihoko Fujimora – Kundry a É.) bola ako tradiÂne na vysokej úrovni. Zvlášz by som vyzdvihol
postavy Amfortasa, Parsifala a Kundry, ktoré aj zožali najviac ovácií. InscenaÂný tím pod vedením reži-

ossiniovský festival v skladateovom
rodisku Pesare je podujatím, ku ktorému neahko nájsz paralelu. Prirovnanie
k exkluzívnemu, žánrovo pestrému Salzburgu
pokrivkáva a na rozdiel od iných monotematických tribún (Wagnerov Bayreuth, Pucciniho Torre del Lago) zasa Pesaro poÂas troch
desazroÂí revitalizovalo kvantum zabudnutých
opusov.
Jubilejný roÂník (9.–20. augusta) dokázal
úspešne Âeliz nástrahám ekonomickej krízy
a napriek skráteniu o tri dni prilákal väÂší poÂet
návštevníkov než lanský. Pozoruhodná je 68percentná zahraniÂná divácka klientela, vrátane (poda tlaÂovej správy) slovenskej. Do kompletizácie návratov nehraných Rossiniho opier
ostáva už len krôÂik. Pôvodne na túto sezónu
avizovaný Sigismondo sa presunul do budúceho
roÂníka, kedy popri Popoluške pribudne aj autorova prvotina, napísaná v 14 rokoch, Demetrio e Polibio. Popri dramaturgickej línii sleduje
festival aj motív objavovania novej generácie
interpretov, predovšetkým spevákov a ich technicko-výrazové zdokonaovanie v rámci projektu Accademia Rossiniana. Z neho pramení aj
tzv. Festival mladých, s pravidelným uvádzaním
Cesty do Remeša, zakaždým v kompletnom novom sólistickom obsadení. (Paradoxne, práve
toto predstavenie patrilo k umeleckým vrcho-

Bayreuth
Parsifal
TohtoroÂný Bayreuthský festival bol do istej miery medzníkom. Koncom novembra
2007 zomrela Gudrun, manželka Wolfganga
Wagnera, ktorá sa s ním dlhé roky podieala
na organizovaní festivalu. V septembri minulého roku abdikoval na dlhoroÂné vedenie
festivalu sám 89-roÂný Wolfgang Wagner a
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vo ětnes akrobacii než vokálnej, pre lyrickú povahu roly však jej útly hlas (na rozdiel od Desdemony spred dvoch rokov) staÂil. Tenorista José
Manuel Zapata (Dorvil) má fyzickými dispozíciami Éaleko od milovníka, zmysel pre humor
a solídny hlas mu však nechýbajú. Najúspešnejšie boli hlbšie hlasy – Paolo Bordogna ako
Germano a Carlo Lepore ako Blansac – zneli
farebne a technicky zdatne.
Gróf Ory, komická opera vo francúzskom jazyku, recyklujúca znaÂnú Âasz hudobného materiálu z Cesty do Remeša, sa vrátil na festivalové
pódium po šiestich rokoch v nezmenenej verzii
režiséra a výtvarníka Lluísa Pasquala. Nenásilná aktualizácia vtipného, no nie príliš originálneho príbehu a zasadenie deja pod honosné
atrapy krištáových lustrov, otvorili priestor pre
modelovanie situaÂného humoru. Pasqual ho
udržal pod kontrolou, nesk¿zol do vulgarizmov,
takže inscenácia „tiekla“ spádom, diktovaným

tempom a rytmom sviežej hudby. Energický
a maximálne presný dirigent Paolo Carignani
inšpiroval orchester bolonskej opery a Pražský
komorný zbor (zbormajster Lubomír Mátl)
k bravúrnemu výkonu. Po Juanovi Diegovi
Flórezovi má každý predstavite titulnej úlohy
szaženú pozíciu. Mladý Âínsky tenorista Yijie
Shi vekú šancu zúroÂil hlavne v technicky bezpeÂnej vysokej polohe, ale poradil si aj s charakterom maskovaného záletníka. Krásnym,
sýtym a v koloratúrach suverénnym sopránom
vybavila Grófku Adelu Španielka Maria José
Moreno. Farebne príjemným mezzosopránom
zaujala Laura Polverelli v nohaviÂkovej partii
Isoliera, výstižné a vokálne presvedÂivé ěgúrky stvárnili Lorenzo Regazzo (Guvernér) a
Roberto De Candia (Raimbaud).
A napokon prekvapenie 30. roÂníka festivalu.
Zrodilo sa pod hlaviÂkou Festivalu mladých,
kde je pravidelne od roku 2001 na programe

Cesta do Remeša. Stabilný javiskový tvar a réžia Emilia Sagiho je vo svojej jednoduchosti
a trefnom pointovaní situácií priam dokonalá.
Nap¿Ëajú ju každé leto noví sólisti, najúspešnejší frekventanti Rossiniovskej akadémie.
Tohto roku ich viedol 23-roÂný thajský dirigent
Trisdee na Patalung, talent úplne ojedinelý,
s vekou budúcnoszou. Bez prehnaných gest,
zato s absolútnou intuíciou pre temporytmus
tejto geniálnej partitúry, sformoval jej árie, duetá a najmä ansámble v ideálnej harmónii. Vyžarovala z neho pohoda a zároveË zaangažovanosz, jeho taktovka bola natoko presná, že ani
v najchúlostivejších „brio“ pasážach nedošlo
k najmenšej nepresnosti. Haydnov orchester
z Bolzana a Trenta muzicíroval s nadšením.
Medzinárodný kolektív sólistov bol ladený na
spoloÂnej štýlovej strune a nie každodenne
disponovaný. Minimálne dve mená sú hodné
osobitnej pozornosti. Taliansky tenorista Enea

Nemecka do budovy Bundestagu bola síce
zaujímavou myšlienkou, jej realizácia však
bola gýÂová. Vrcholom nevkusu bolo premietanie portrétu Richarda Wagnera a jarmoÂné osvetlenie scény.
Inscenácia rozdelila publikum na dva tábory. Filozoěcky aj inscenaÂne najnároÂnejšia
Wagnerova opera bola realizovaná vynaliezavo a zaujímavo, obávam sa však, že pre
nároÂné požiadavky bayreuthského sviatku, je to stále málo...
Juraj KNÉSL

Scala (Libenskof) zaujal sýtym, slneÂným materiálom s bravúrnou výškou a ruská mezzosopranistka Victoria Zaytseva (Melibea) tmavým,
v ozdobách presným hlasom, pripomínajúcim
legendárnu Luciu Valentini Terrani. Výborná
však bola aj dramatická koloratúra Manon
Strauss Evrardovej (Folleville), okrúhly soprán
Chiary Pierettiovej (Madama Cortese) Âi hlbšie
mužské hlasy Cozmina Vasille Simeho (Trombonok), Armanda Likaja (Profondo) Âi Lluísa
Martíneza Cerveróna (Sidney). DopoludËajšie
predstavenie Cesty do Remeša vyvolalo frenetické ovácie publika.
Pavel UNGER

Gróf Ory. ưfoto: Studio Amati BacciardiƲ

séra Stefana Herheima (Heike Scheele – scéna,
Gesine Völlm – kostýmy) pripravil predstavenie
v každom smere originálne, aj keÉ kontroverzné.
Za najlepšie považujem 2. dejstvo, v ktorom režisér zobrazil éru nacizmu a jeho pád, strašné hrôzy
vojny, vrátane holokaustu. Fakt, že toto dejstvo vyvolalo nielen búrlivý aplauz, ale aj hlasné prejavy
nesúhlasu v podobe buÂania, je prirodzený vzhadom na nacistickú éru Bayreuthu. „Hnedý“ mor
bol z mesta vypudený práve zásluhou Wolfganga
a Wielanda Wagnerovcov.
Výhrady mám k 3. dejstvu. Transformácia ruín
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žo požúva...

N

Rudolf Jurolek
básnik a publicista

Nemám hudobný sluch, zle
spievam, nedokázal som sa naužiħ hraħ na nijakom hudobnom
nástroji. Ale hudbu mám rád
a myslím, že jej celkom dobre
rozumiem. Takmer okamžite mi
dokáže zmeniħ náladu: privodiħ
radosħ, povznesenie alebo, naopak, smútok, melanchóliu. Taký
rýchly úžinok má na mŅa hádam
už len výtvarné/vizuálne umenie.
(Mlyny literatúry, ktorou sa prvotne zaoberám, melú pomalšie.)
Kedysi som požúval piesne,
z žasu na žas hudobné skladby,
od istého žasu však požúvam najmä zvuky. Práve chodím požúvaħ
oravské lúky, ktoré sú už dávno
pokosené, ale hmyzí život na nich
zostal – a s ním aj zvuky. Cvrkot,
bzukot, jemné mrvenie, šušħanie,
vrzúkanie a do toho štebot vtákov
a vzdialené šumenie civilizácie:
autá, motorky, pracovné stroje,
ōudské hlasy.
Pamätám si, s akým zvláštnym
pocitom (uspokojenia?, hrdosti?)
som si za socializmu, v 80. rokoch
minulého storožia, niesol z dovolenky v Bulharsku (prvýkrát
pri mori!) dlhohrajúcu (už vtedy
vlastne predpotopnú) platŅu
[foto: archív R. Juroleka]
Rolling Stones. U nás sa taká
muzika v tom žase nedala zohnaħ,
nepredávala sa bežne v obchodoch a už vôbec neuž viac-menej náhodne, a registrujem, že je tu stále nová a nová hudba,
vydávala.
nové mená, ikony a ikonky, prúdy i okraje. Zvuky sú v neustálom pohyHudbu som objavil ako dieħa v chráme. Ako samobe, vznikajú stále nové kombinácie a mutácie, hudba je neznižiteōná.
zrejmú súžasħ sveta a života. (Síce samozrejmú, ale
Nikdy som však nebol jej systematický ani vyhranený poslucháž. Nikdy
žímsi vznešenú.) Bola to organová hudba a ōudský
som nemal výhradne obōúbený štýl, nikdy som nebol na niektorý druh
spev, spev ōudského spoloženstva (spievali naozaj
ani vyslovene alergický. Požúval som a viem ešte stále požúvaħ všetko,
všetci). A paralelne s tým som doma požul hudbu
žo ma nejakým spôsobom zauz rádia – prichádzala zŵaleka, odkiaōsi z opažného
jalo a zaujme. Najviac však viem
konca zemegule, z vesmíru, a predsa mi bola taká
oceniħ vynaliezavosħ, invenžnosħ
blízka, akoby v mojej hlave bola už dávno-pradávskladateōov a hudobníkov, najmä
no. Požúval som hudbu, ktorá mala elektrizujúce
ak dokážu dosiahnuħ silný úžimená: Elvis Presley, The Beatles, Bee Gees, Beach
nok minimálnymi prostriedkami.
Boys, Tremeloes, neskôr Led Zeppelin, Pink Floyd,
Na zvuky a ich kombinácie som
bol vždy zvedavý a to mi zostáva.
Queen, Dire Streets, Chemical Brothers, ale aj
Keŵ požujem „novú“ kompozíciu
Edith Piaf, Leonarda Cohena, Suzanne Vega a tiež
zvukov, spozorniem a niekedy to
Hanu Hegerovú, Mariána Vargu, Karla Kryla, Pavna mŅa zapôsobí až ako excitažla Hammela, Deža Ursinyho a desiatky, ba stovky
ný prostriedok (nedávno napríiných. Z žasu na žas som požul aj hudbu s menami
klad Suí Vesan). To je na hudbe,
Mozart, Beethoven, Bach, Strauss, Vivaldi, Dea vlastne na všetkom v živote, to
bussy, źajkovskij, Stravinskij, Gershwin, Šostakonajvzácnejšie: že dokáže oživoviž, potom i John Cage, Frank Zappa, Ilja Zeljenka,
vaħ, nabíjaħ energiou, vzrušením,
Vladimír Godár, nepreberné množstvo mien, znaradosħou. Tak je to obyžajne, keŵ
žiek, oznažení, názvov. A ešte vždy požúvam, hoci
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požúvam vo štvrtkové vežery na
Rádiu Slovensko World Music
so SoŅou HorŅákovou (rád
požúvam aj ju) alebo hudobné
dopoludnia na Rádiu Devín
s Igorom Javorským a Jánom
Dúbravským.
Niekedy sa zobudím uprostred
noci a aj niekoōko hodín požúvam tikot hodín. Je to do
absurdna, žiže do absolútna
dovedený minimalizmus Erika
Satieho – nekonežné opakovanie kratužkých sekvencií tónov
tik a tak. źas (hrajúci na hodiny)
má geniálne hudobné nadanie.
Aj tak však musím povedaħ,
že prvotným je pre mŅa zrak.
Primárne vnímam svet cez to,
žo vidím. Zvuk je k tomu akoby
kulisa (podobne ako vo lme),
doplŅujúci vnem, druhý v poradí. Až za ním nasledujú ŵalšie
zmysly, až potom svet voniam,
hmatám, chutnám.
Hudba, to sú pre mŅa zvuky, ktoré vyludzuje svet. Patria k tomu
aj tóny, ktoré nedokážem zachytiħ, ktoré vnímam ako ticho.
Práve takúto hudbu požúvam
v posledných rokoch najradšej.
Aj dnes si ešte rád vypožujem
nejakú pieseŅ alebo skladbu,
no keby som mal byħ hudobník,
tak by som mohol byħ len niežo
ako „vyludzovaž“ zvukov. A ticha. Obžas to aj skúšam, ale iba
tak, sám pre seba, keŵ ma nikto
nepožuje.

Rudolf Jurolek (1956) viedol vlastné vydavateōstvo
pôvodnej poézie a prózy Solitudo (1991–2003) a vydal
5 básnických kníh (Posunok,
Dobrovoōná samota, Putovanie Jakuba z Rána, Hierograa, Život je možný – za jej
nemecký preklad Das Leben
ist möglich dostal cenu Bank
Austria Literaris 2008). Ako
publicista spolupracuje s
oravskými novinami, žije v
Breze na Orave.
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ŉ. Šrámek [foto: M. Obertová]

Sonda do jazzových ambícií
Rozhovor s ŉubošom Šrámkom
Pripravil Igor WASSERBERGER
Na jazzovej scéne – domácej i medzinárodnej – získava stále väžšiu prestíž hudba ŉuboša Šrámka. Doterajším vrcholom pri realizácii jeho skladateōských, líderských i klaviristických ambícií je nedávno vydaná nahrávka Abstructures
(Hudobné centrum 2009). Šrámkove názory na jazz sú osobité, žasto výstižné, niekedy rozporuplné, podnecujúce
k polemike a v mnohom i symptomatické pre generáciu, ktorá v súžasnosti dominuje na scéne slovenského jazzu.

S

lovenskí jazzmani staršej generácie boli
bez ohōadu na svoje hudobné vzdelanie v jazze samoukmi. Vy však patríte
ku generácii, ktorú jazzové školstvo
výrazne ovplyvnilo. Váš užiteō a neskôr
kolega Matúš Jakabžic bol prvotriednym gitaristom
skôr, ako odišiel študovaħ na Berklee College, kde
zdokonalil predovšetkým svoje aranžérske a bandleaderské schopnosti. Vy ste však z jazzového inštitútu v Grazi (kde využuje aj osobnosħ svetovej úrovne
Harald Neuwirth) prišli na slovenskú jazzovú scénu
po skromných predchádzajúcich zažiatkoch ako
„hotový hudobník“. Môžete nám priblížiħ, ako prebiehalo využovanie v Grazi a ako štúdium ovplyvnilo váš
hudobný vývoj?
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KeÉ som sa asi pred desiatimi rokmi rozhodoval
pre štúdium, uvedomil som si, že na Slovensku
neexistuje inštitúcia, na ktorej by sa vyuÂoval
jazz v podobe plynulého denného štúdia. Nebol
tu nikto, kto by sa mnou systematicky zaoberal
a objasnil mi mnohé nároÂné otázky problematiky jazzovej interpretácie, aranžovania a kompozície. Preto som sa rozhodol odísz študovaz
a prínos tohto štúdia pocizujem ako nesmierne
hodnotný. Dodnes sa stretávam s uÉmi, ktorí
sa pokladajú za jazzových hudobníkov (rovnako ich vníma aj verejnosz), no v skutoÂnosti
nemajú ani len základné informácie o tom, ako
to má celé fungovaz. Pre mËa mal veký význam
prístup Haralda Neuwirtha, ktorý ma v prvých

rokoch dokázal nasmerovaz, odhalil mi kauzalitu
a význam prínosu štýlotvorných osobností svetového jazzu. Dokázal mi pútavo vysvetliz, preÂo sú
ten-ktorý smer a jeho predstavitelia dôležití a to
z aspektov melodiky, harmonických postupov,
rytmu, timingu, spôsobu frázovania, sprievodu
až po detaily, Âo v ktorom spôsobe hry prináleží
pravej alebo avej ruke. Neustálym hraním s rôznymi hudobníkmi a taktiež správnym cviÂením
sa mi postupom Âasu viaceré interpretaÂné systémy zautomatizovali. Na ich základe sa snažím
zdokonaovaz rôzne melodicko-rytmicko-harmonické možnosti. Dnes je však situácia o nieÂo
lepšia ako v mojich zaÂiatkoch, pretože medzi
mladšou generáciou panuje svojpomocná solidari9 2009
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ta a tak sa aj udia, ktorí nemali možnosz ocitnúz
sa pri zdroji a naÂerpaz priamo z neho, môžu dozvedaz informácie od svojich priateov a kolegov.
Mimochodom, termínom „hotový hudobník“
možno oznaÂiz naozaj udí, ktorí už majú urÂité
skúsenosti, vek a svojím odkazom „píšu históriu“ jazzu. V domácich podmienkach som mohol
ako „hotový hudobník“ pôsobiz urÂité obdobie
možno v porovnaní s kolegami, ktorým chýbali
dostatoÂné vedomosti. Do tejto kategórie by som
sa však netrúfal zaradiz.

Abstructures
Pri požúvaní vášho albumu Abstructures badaħ dôkladnú orientáciu v histórii moderného jazzu. Hneŵ
úvodná skladba Introducing the Bluesers nadväzuje
na zvuk hardbopových zoskupení 50. rokov, The Last
Epoque pripomína atmosféru nahrávok Milesa Davisa s Gilom Evansom...
Koncept mojej platne je rôznorodý, no napriek
tomu si myslím, že má svoje smerovanie a jednotnú dramaturgickú líniu. Paradoxne ho je
zažké prirovnaz ku konkrétnej svetovej nahrávke. Jedine rozdelením na viacero Âastí možno
dospiez k urÂitej ekvivalencii v rámci porovnávania so svetovými nahrávkami, ktoré ale boli
Âasto realizované v odlišnom štýle, obsadení a
období. Napríklad témy Introducing the Bluesers, Abstructures, Carrousel, Coreador Fanfare,
Fu(c)ky but Lucky Âi Quiet Now majú širšie obsadenie – septeto/sexteto – a nároÂnejšie aranžmány, preto pripomínajú platne z obdobia hard bopu
alebo tzv. neo hard bopu s mojimi obúbenými
formáciami Cannonball Adderley Sextet s klaviristom Joeom Zawinulom, album Takin‘ Off Herbieho Hancocka, Horace Silver Quintet, Milesa Davisa – najmä sexteto s Billom Evansom a bigbandové
nahrávky s Gilom Evansom. Z ich nasledovníkov
by som uviedol Toma Harrella, Nicholasa Paytona
a mohol by som pokraÂovaz. Kvartetové a kvintetové skladby ako napríklad Insistence a If svojou
atmosférou viac inklinujú k súÂasným neo hard
boperom ako sú Mulgrew Miller (album Hand In
Hand) a Roy Hargrove (The Vibe).
Základným jednotiacim prvkom vašej hudby je
nadväznosħ na tradíciu akustickej jazzovej moderny
v jej rozmanitých podobách. Obchádzate rôznorodé
syntézy, využívanie etnickej hudby, folklóru, postupov tretieho prúdu; v tomto smere ste vyhraneným
jazzmanom s podobným videním ako neoklasická generácia „mladých levov“ 80. rokov. Inováciou vo vašej
hudbe je priraŵovanie situácií, nie obvyklých v takejto
konštelácii: pripomeŅme skladby, v ktorých je využitý spev – ži už s textom alebo scat, dvojicu nahrávok
s autou a perkusiami nadväzujúcu na westcoastový
sound...
Témy koncipované pre väÂší poÂet nástrojov, v
ktorých sa vyskytuje vokál, som zámerne upravil
adekvátne ich charakteru: napríklad pomalšia,
lyrická úprava Quiet Now je len septetom bez
Ĝauty a perkusií, nakoko som to nepovažoval za
potrebné. Aranžérsky sa mi tam jednoducho nehodia. V skladbe Abstructures som naopak pocizoval Ĝautu a perkusie ako ideálne pre naplnenie
mojej predstavy o sounde.

Vaše snaženia majú v niektorých ohōadoch na domácej scéne mnohých predchodcov: hard bop sa tu
hral už koncom 50. rokov, do histórie slovenského
jazzu zasiahlo niekoōko skvelých klaviristov. Novinkou polovice 90. rokov bolo prehŎbenie a zdokonalenie aranžérskeho i skladateōského prístupu
v projektoch pre rôznorodé obsadenia. Kto mal na
vás zo slovenských osobností výraznejší vplyv?
Asi najväÂší vplyv má na mËa Matúš JakabÂic, pretože je v tejto oblasti vemi erudovaný a kreatívny. Mimoriadne dobrý vzzah s
ním mám aj udsky; Âasto mi vedel nezištne
poradiz v rámci dôležitých pravidiel vedenia
hlasov, selekcie pre udržanie zvukového balansu z pohadu striedania napätia s uvonením a taktiež vo využití kontrastných zvukových plôch. U Gaba Jonáša som sa pre zmenu
nechal inšpirovaz melodikou, zaujímavými
harmonickými postupmi a prekvapivými tematickými schémami. Výbornými priatemi
sú tiež moji súÂasníci-aranžéri Milo Suchomel a Erik Rothenstein. Od nich som prevzal
nadhad v podobe narábania s vedením melodiky postavenej na práci s motívom, Âo je ich
silnou stránkou, ale tiež zaujímavosti v spájaní odlišných nástrojov, striedanie unison s
harmonizáciou typu takzvaného 4 way close,
neoÂakávané používanie harmonických zádrží – vampov a pod.
Napriek tomu, že vaša hudobná výpoveŵ akcentuje elementy jazzovej tradície, dokážete vniesħ
nekonvenžné prvky do vykryštalizovaného hudobného prostredia. V harmonickom myslení
sa vyhýbate free/voōným pasážam a vyznávate
funkžný koncept tónových radov a zdôvodniteōných reħazcov akordických sekvencií. Nazdávam
sa, že pri dôkladnejšom požúvaní vašej hudby by
ju poslucháž dokázal vŵaka osobitému harmonickému mysleniu (tradižnému a zároveŅ prekvapivému) identikovaħ...
Spôsob, akým funguje moje harmonické
myslenie, je zväÂša podmienený moderným,
nepravidelne striedavým modálnym systémom, Âo mi zaruÂuje Âastý výskyt prekvapivého momentu. NieÂo podobné sa harmonicky deje v kompozíciách Wayna Shortera, ako
napríklad Nefertiti, Pinocchio, inšpiroval ma
tiež Herbie Hancock skladbami The Sorcerer
a Fall. Nebránim sa názoru, že ako skladate
som ahšie harmonicky rozpoznatený, pretože ma baví nekonvenÂne spájaz zaujímavé
akordy obohatené o rôzne tenzie... Do urÂitej
miery to vytvára akúsi celistvú podobu, štýl,
Âo ma v podstate celkom teší.
Nekonvenžnou súžasħou nahrávok je v niektorých
skladbách metrorytmika; najmä v skladbách s
perkusiami využívate aj krížové a nepárne metrá.
Prežo sa vyhýbate pretrvávajúcej tendencii uplatnenia funkovej a rockovej rytmiky?
Dôležitú súÂasz celkového hudobného toku
v mojich skladbách tvorí rytmicko-metrická
vrstva, ktorá je znovu podmienená požiadavkou charakteru tej-ktorej témy. Príležitostne
sa vyskytne pasáž so striedaním metra, ale
len v službách hudobnej mriežky, respek-

tíve konceptu. Kvôli obohateniu taktiež rád
využívam „kicks over time“, stoptime, riffy a
unisono avej ruky na klavíri s kontrabasom,
Âoho príkladom sú skladby Carrousel, Introducing the Bluesers alebo Coreador Fanfare.
Pre zachovanie vyváženosti pri kombinovaní
spomenutých zložiek treba odhadnúz, kam
ešte možno zájsz, aby to nebolo prehustené.
Uplatnenie rockového alebo funkového štýlu
mám v pláne na jednom z Éalších albumov s
elektroakustickými prvkami, zatia Âo nahrávky Abstructures sú postavené na akustickej
báze, preto sa mi nezdalo vhodné miešaz rôzne štýly dohromady. Napokon, do slepaÂieho
vývaru by asi tiež nebolo vhodné zamiešaz varenú Âokoládu...
Toto prirovnanie je napriek sympatickej a odôvodnenej snahe o žánrovú a výrazovú vyhranenosħ prehnané. Niektoré vplyvy funku a rocku však možno

[foto: M. Obertová]

uplatniħ aj v akustickom koncepte, ako už pred
desaħrožiami ukázali viacerí hudobníci. Súhlasím
však so zámerom kultivácie puristického jazzového
smerovania; rôzne prepojenia najmä v posledných
rokoch vyznievajú konjunkturálne a cítiħ z nich hōadanie vonkajškového úspechu.
Na margo spájania tzv. rovného beatu s prvkami rocku, groovu a akustického, Âi už swingujúceho, alebo even 8th modelu si dovolím ešte
dodaz, že sa vyslovene nebránim ich spájaniu.
Dokonca je vemi zaujímavé, ak sa vydarí estetická podoba syntézy týchto rovín. O nahrávke
Abstructures som mal už vopred pomerne jasnú predstavu a tak som nepocizoval potrebu
experimentovaz týmto smerom.
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SúÁasnosz a perspektívy
Ako líder i ako sideman vystupujete s mnohými formáciami; do akej miery vás táto práca dokáže uživiħ?
Niektoré vaše projekty (vrátane posledného CD) sú
nanžne a organizažne nárožné; ako sa vám ich darí
zabezpežiħ? Ako vnímate postavenie hudobníka, ktorý jazzu venuje väžšinu svojej tvorivej energie?
Postavenie jazzového hudobníka je podmienené
viacerými faktormi. Na prvé miesto by som dal
hráÂsku vyspelosz; Âím je hudobník invenÂnejší,
remeselne zdatnejší a problematiky znalejší, o
to vyšší status (najmä vo vnútri jazzovej society)
získava. Vekou pomocou je organizaÂná a líderská aktivita. Hudobník, ktorý nieÂo neustále
organizuje – Âi už ide o komponovanie, aranžovanie alebo vybavovanie koncertov –, vytvára
podmienky pre seba, ako aj pre ostatných hudobníkov, Âo mu najmä v našich podmienkach
zaruÂuje vyšší status ako „len“ dobrému inštrumentalistovi. Po hráÂskej vyspelosti a organizaÂnej zdatnosti by som na tretie miesto dal kontakty, konexie, prípadne mediálnu „zdatnosz“.
Niekedy možno považovaz za nespravodlivé, že
hudobník vynikajúci práve v tejto tretej sfére získa neprimeranú spoloÂenskú prestíž.
Na domáce pomery ste nesmierne aktívny v zostavovaní medzinárodných formácií; na viacerých festivaloch som mal možnosħ vidieħ vaše skupiny s hudobníkmi z Maŵarska, Poōska, Chorvátska a Slovinska.
Pokúsite sa rekapitulovaħ zameranie vašich doterajších zoskupení?
Prvá formácia, ktorú som založil hneÉ po príchode z Grazu, sa volala Five Seasons, neskôr bola
premenovaná na Five Reasons. Hrali v nej Juraj
Bartoš, Matúš JakabÂic, Juraj Griglák a Marián
ŠevÂík. K obsadeniu trúbka – gitara – rytmika
ma priviedla predstava inšpirovaná platËou The
Widow in The Window (ECM 1990) od Kennyho Wheelera. Z domáceho hadiska som sa
snažil vyvážiz Âastý výskyt saxofónových kvartet.
Túto formáciu považujem za prvú, v rámci ktorej
som sa mohol realizovaz nielen ako líder, ale aj

ako skladate a aranžér. Dôkazom je nahrávka
Correspondance, ktorú v roku 2005 vydal Hudobný fond a na ktorej spoluúÂinkujú aj moji
priatelia zo štúdií a z bratislavskej jazzovej scény. Neskôr po rokoch som dospel k väÂšiemu
obsadeniu septeta na základe vykryštalizovania medziudských a hudobných vzzahov, ale
taktiež z potreby po širšom zvuku a snahy po
uplatnení aranžérskych nápadov. Idea prepojiz
viacero hudobníkov z rôznych krajín do jedného
celku sa mi pozdávala nielen z marketingového
dôvodu, ale hlavne pre súlad malých odlišností
náhadu každého z Âlenov. Samotný názov East
European Artsemble napovedá o syntéze rôznorodosti. Aktuálne slovensko-maÉarsko-slovinské obsadenie predstavujem aj v niektorých
skladbách albumu Abstructures. Verím, že táto
skupina ponúka vyváženú interakciu a radostné
muzicírovanie.
Zamyslime sa nad súžasnou slovenskou scénou v európskom kontexte; o ktorých hudobníkoch si myslíte,
že už dosiahli širšie medzinárodné uplatnenie?
Stav slovenskej jazzovej scény považujem za
neustále sa zlepšujúci, hlavne pre organizaÂné
kroky konkrétnych hudobníkov prevažne mladej
generácie; urÂite ale pretrváva aj to, Âo vytvorili
viacerí z generácie strednej a staršej, Âi už sú to
festivaly, koncerty, ale aj klubové jamsessions,
workshopy – všetko to, Âo pomáha neustále
zvyšovaz poÂet priaznivcov a tým aj rozširovaz
uplatnenie hudobníkov. ¢o vyslovene našej scéne
chýba v porovnaní s mnohými inými európskymi
štátmi, je špecializované školstvo. Myslím tým
niekokoroÂné denné štúdium a inštitúciu, ktorá
by zanechávala systematický informaÂný odkaz,
Âím by sa celý proces posilnil a hlavne urýchlil.
Som presvedÂený, že sa nám to raz podarí, a to s
pomocou udí, ktorí už našli širšie medzinárodné
uplatnenie, ako napríklad Matúš JakabÂic, Juraj
Bartoš, Martin Valihora, Marián ŠevÂík, Rado
Tariška, Milo Suchomel, Erik Rothenstein, Štefan Bartuš, Klaudius KováÂ, Ondrej KrajËák,
Tomáš Gajlík, Peter Solárik...

East European Artsemble [foto: archív ŉ. Šrámka]

Aký je váš názor na vzħah európskeho a amerického
jazzu? Podōa väžšinovej mienky niekdajšie rozdiely
už patria minulosti a dokonca sa objavujú názory, že
ħažisko jazzového vývoja sa presúva do Európy. Na
druhej strane predsa len pociħujeme, že v straightahead jazze stále existuje americká dominancia...
Pravdou je, že jazz vznikol a niekoko desazroÂí sa vyvíjal v Amerike, kde prechádzal
rôznymi zmenami, obdobiami od ragtime,
swingovou érou, cez bebop, hard bop, modálnu periódu, free, fusion... O špeciěcky
európskom jazze môžeme hovoriz hlavne
vÉaka vydavatestvu ECM a jeho nahrávkam
umelcov, u ktorých badaz silný vplyv súÂasnej
vážnej hudby v spojení s prvkami amerického
jazzu. Za posledných dvadsaz rokov vzrástol
vÉaka silnému komunikaÂno-informaÂnému
pokroku poÂet kvalitných interpretov spájajúcich výdobytky moderného jazzu s prvkami etno alebo vážnej hudby 20. storoÂia
ako v Európe, tak na americkom kontinente.
Napriek Âasto zaujímavej, typicky európskej
jazzovej hudbe však za mekku moderného
straightahead jazzu právom považujeme New
York. Verím, že jazz je otvorený nám všetkým.
Je dobré si uvedomiz, že oblasz, ktorej sa venujem, má svoju históriu a bez dôkladného

poznania minulosti a selekcie toho, Âo je z nej
stále platné, si neviem predstaviz svoj Éalší
vývoj.
Pokiaō hovoríme a vašom vývoji – ako ho vidíte a žím
sa zaoberáte v súžasnosti?
Pracujem na „upgrade“, vylepšovaní vlastného manažmentu, dokonÂujem svoju webovú
stránku a komunikujem s partnermi ohadom
vystúpení East European Artsemble. V blízkej
budúcnosti chcem nahraz Éalší proělový album,
tentokrát s klavírnym triom. Považujem to za nevyhnutné k tomu, aby som sa Éalej vyvíjal ako klavirista. ¢o sa týka skladateských a aranžérskych
plánov, uvažujem o spojení tria s väÂším obsadením, napríklad s bigbandom alebo komorným
orchestrom. Prezradím aj malé tajomstvo: už dva
mesiace sa uÂím hraz na trúbke. Je to môj obúbený dychový nástroj, ktorý ma v poslednom Âase
stále viac inšpiruje. Možno sa o niekoko rokov
moja hudba podstatne zmení...
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[foto: archív ŉ. Šrámka]

ŉuboš Šrámek (1977) študoval na Štátnom
konzervatóriu v Bratislave (1993–1999) a v tomto období získal aj prvé skúsenosti ako jazzový
hudobník. Pre jeho vývoj bolo dôležité štúdium
na Jazzovej akadémii v Grazi (1999–2003). Po
návrate založil vlastnú skupinu Five Reasons
a následne viedol ŵalšie formácie, zväžša s medzinárodným obsadením. V súžasnosti je lídrom
East European Artsemble (Kornél Fekete Kovács
– trúbka, krídlovka, Kristóf Bacsó – altsaxofón,
Rostislav Fraš – tenor a sopránsaxofón, ŉuboš
Šrámek – klavír, Matúš Jakabžic – gitara, git.
syntezátor, Štefan Bartuš – kontrabas, Dušan
Novakov – bicie nástroje). Pod svojím menom
vydal CD Correspondance (Hudobný fond 2005)
a Abstructures (Hudobné centrum 2009). Ako
sideman je vyhōadávaný mnohými špižkovými
domácimi a zahranižnými formáciami, je stálym
žlenom Tentetu a Big Bandu Matúša Jakabžica. Úžinkoval na mnohých festivaloch, okrem
všetkých dôležitých domácich aj viacnásobne na
podujatiach Jazz na Hradů, źeskoslovenský festival PĶerov, Jazzfest Brno, Bohemia Jazz Fest, Warsaw Jazz Days, Nowosadski Jazz Fest a i. Pôsobí
tiež ako pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave
a na jazzových dielŅach.

JAZZ FOR SALE FESTIVAL
XIX. ročník

7. 11. 2009 - Sobota
Historická radnica, Hlavná 58, Košice
Róbert Rovina Group
Juhász Gábor Trió
Laco Deczi & Cellula
Grzegorz Piotrowski Quintet

CZ/SK
HU
USA/CZ
PL

14. 11. 2009 - Sobota
Historická radnica, Hlavná 58, Košice
Rudy Linka Trio
Griglák & Vizvári Bass Project
Leszek Mozdzer
In Line

CZ/USA
SK
PL
HU

21. 11. 2009 - Sobota
Historická radnica, Hlavná 58, Košice
Ulf Wakenius & AMC Trio
Dan Tepfer Trio
Szőke Nikoletta Trio
Šavle, meče

SK/S
PL
HU
CZ
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klasika

Eugen SuchoŅ
Piano & Violin Works
Ladislav Fanžoviž, Milan
Paōa
2 CD/2 DVD audio
Pavlík Records 2008
Na sklonku minulého roka sa objavil
pozoruhodný album, z viacerých
dôvodov poteší záujemcov o hudbu
Eugena SuchoŅa. Doplnil rad nových
titulov, ktoré pripomínajúcich skladateōovu storožnicu a o ich vydanie sa
zaslúžili rôzne inštitúcie – Slovenský
rozhlas sprístupnil SuchoŅove orchestrálne diela (Fantázia a burleska,
Symfonietta rustica, Symfonická
fantázia na B-A-C-H, R. Stankovský,
B. Kucharský, I. Szabó), Slovenská
lharmónia inovovala staršiu nahrávku Baladickej suity a Metamorfóz so
Z. Košlerom, prižom Metamorfózy
ponúkla ešte raz spolu s Concertinom
pre klarinet a orchester (P. Feranec,
J. Luptážik), a Hudobné centrum
pripravilo kompletnú nahrávku klavírneho cyklu Obrázky zo Slovenska
v podaní Z. Štiasnej-Paulechovej.
Po farebne sýtom obale Obrázkov
zo Slovenska pôsobí titul z nového
vydavateōstva Pavlík Records na prvý
pohōad stroho. Na bledom podklade
je pod podpisom skladateōa v angližtine uvedené iba to, že ide o výber
z jeho klavírnej a husōovej tvorby. Keŵ
si však záujemca prežíta ŵalšie údaje
na zadnej strane obalu, zistí, že tento
dvojalbum je úplnou (s výnimkou
inštruktívneho cyklu Kaleidoskop)
prezentáciou SuchoŅových zrelých
klavírnych skladieb a komornej hudby
pre husle a klavír. Na prvom CD sa
medzi Malou suitou s passacagliou
(1931) a Elégiou (1978) objavujú aj
pôvodné verzie neskôr inštrumentovanej Baladickej suity a Metamorfóz,
na druhom je zastúpená trojica skladieb pre husle a klavír Sonáta As dur
op. 1 (1930), Sonatína op. 11 (1937)
a Poème macabre (1963). Táto dramaturgia umožŅuje výstižný receptívny prienik do vývoja skladateōovho
štýlu vŵaka koncentrácii tvorby pred34

tým roztrúsenej na rôznych LP (dosiaō
jediná nahrávka Sonáty As dur vyšla
ešte v Supraphone v roku 1968).
ŷalšou kultúrno-umeleckou hodnotou titulu je zapojenie reprezentantov
mladej interpretažnej generácie do
výkladu SuchoŅovej hudby, ktoré má
za následok prelamovanie uržitých
zaxovaných interpretažných postupov (napr. model klaviristky K. Havlíkovej). Ladislav Fanžoviž a Milan Paōa
sú i napriek svojmu veku (ani jeden
z nich ešte nedosiahol tridsiatku)
už zrelými osobnosħami s nemalými
skúsenosħami a ambíciami. Obaja
študovali aj vo Viedni a nie nadarmo
zvykne klavirista používaħ aj nemecký
ekvivalent svojho priezviska. Popri sólistickej dráhe sa Fanžoviž intenzívne
venuje aj komornej hre a Paōa, žerstvý
laureát Ceny ŉudovíta Rajtera, je známy pozitívnym vzħahom k slovenskej
hudbe. Spojiħ ich hudobnícke kvality
do vzájomnej spolupráce pri realizácii
týchto nahrávok bol výborný nápad.
Obaja interpreti sa dobre cítia pri
kontakte s romantickým repertoárom. SuchoŅova hudba ich svojimi
kompozižno-štýlovými kvalitami
inšpirovala k plne zaangažovanému
výkonu v prospech dramatického
výrazu naplneného výrežnými kontrastmi. Igor Javorský, autor jedného
z dvoch textov v booklete, obdivne
a výstižne hovorí o energii, ktorá
prýšti zo stretnutia oboch umelcov
so skladateōovými opusmi, o energii,
ktorej plodom je „... zaružene rýdza
hudba, cieōavedomosħ, úprimnosħ,
pokora voži tomu, žo je kdesi vyššie
ako som ja...“ Už pri prvých tónoch
Fanžovižovho podania Malej suity
s passacagliou je zrejmé, ako citlivo
dokázal klavirista pochopiħ nuansy
dynamizmu SuchoŅovej hudby a aký
má nadhōad nad vzħahom detailov
i jednotlivých celkov vo formotvornom procese skladateōovho op. 3.
Jeho výklad Baladickej suity nevdojak
pritakáva tradovanému názoru
dirigenta K. Nedbala, ktorý sa v 30.
rokoch vyslovil na margo zbytožnosti
inštrumentácie skladby, pretože jej
klavírne znenie je jedinežné. (Neskôr
Nedbal pri štúdiu orchestrálnej
partitúry diela názor úplne zmenil.)
Fanžoviž priliehavo vystihuje mohutnosħ klavírneho zvuku, ktorý však
nechce len nahradiħ orchester alebo
byħ prostým podkladom k inštrumentácii. Jeho fortissimá majú – napr. na
rozdiel od nahrávky Baladickej suity s
K. Havlíkovou – svoje organické
miesto v rýdzo klavírnej sadzbe, sú
zapojené do vystihnutia povestného
suchoŅovského zápalu, ktorý má
svoje zdôvodnené miesta tajomného

stíšenia a agogických výkyvov, sprevádzajúcich naliehavé výkriky. Tento
potenciál skladby je na Fanžovižovej
nahrávke podaný s fascinujúcim
pochopením. Obdobne zrelo sa
Fanžoviž postavil aj k Metamorfózam. Pri konfrontácii s žastejšie
hrávanou orchestrálnou verziou
zrazu vynikne vnútorná elastickosħ,
špecický rozkmit SuchoŅovej
invencie, vnútorná presvedživosħ
kontrastov a ani záverežná, piata žasħ
cyklu, nenesie stopy deklaratívneho
jubilosa, aké poznáme aj z vyššie
uvedených CD titulov s orchestrálnymi dielami skladateōa. SuchoŅom
autorizovaný diptych skladieb Elégia
a Toccata, ktoré vznikli so štvorrožným odstupom na sklonku skladateōovej aktívnej žinnosti, je priblížený
s rovnakou kultivovanosħou. Nádych
smútku v prvej skladbe sa snúbi
s virtuóznym, ale nie samoúželným
leskom a dynamizmom. Poslucháž si
môže dobre uvedomiħ, do akej miery
je táto dvojica skladieb napojená na
inovažnú fázu SuchoŅovho štýlového
vývoja v 60. rokoch uplynulého
storožia.
Pozitívny vzħah Milana Paōu k slovenskej hudbe je známy už približne
desaħrožie (pamätám sa na jeho
podanie Sonáty pre sólové husle
L. Burlasa v r. 2002). V jeho repertoári má pevné miesto práve tvorba
E. SuchoŅa, žo sa prejavilo aj na
minulorožných Konvergenciách, kde
skvelým spôsobom predniesol Sonátu As dur. Fanžoviž a Paōa vytvorili
ideálny komorný tandem pre tlmoženie romanticky vzrušivej SuchoŅovej hudby. Ako v ich podaní ožili
kafendovské jadrá konfrontované už
s prvými melodicko-harmonickými
a tektonickými predpoveŵami zrelého skladateōovho štýlu! Agogicky
zvlnený pohyb hudby v strednej žasti
zo Sonatíny op. 11 znie v interpretácii Paōu celkom prirodzene a vyniká
aj kvalita vzájomnej komunikácie
v okrajových žastiach tohto duchaplného opusu. Poème macabre zasa
ponúka pohōad interpretov na iný,
dramaticky koncentrovanejší pól
autorskej výpovede.
Recenzovaný titul prezentuje profesionálnu úroveŅ žo sa týka dramaturgie, interpretažných výkonov,
technickej kvality nahrávky a obsahu
bookletu, prinášajúceho poetické
vyznanie I. Javorského a informažne
hutný text z pera E. Plankovej.
Anglická verzia slovných informácií
predpokladá ambície vydavateōstva
Pavlík Records šíriħ svoje produkty
aj v zahraniží. Pre prezentáciu
hodnôt slovenského skladateōského,

interpretažného i edižného umenia
v širšom komunikažnom priestore
než je priestor SuchoŅovej storožnice
predstavuje tento titul kvalitný impulz a nesporný kultúrny žin.
Vyznanie skladateōa o tom, ako si
„žlovek sám spriada svoj osud“ (zaznamenané jeho dcérou Danicou Štilichovou v memoárovej knihe Život
plný hudby a citované na obale CD
titulu), možno doplniħ v zmysle, že
to, žo ako tvorca zanechal v grackej
podobe, znie v kvalitnej interpretácii
Paōu a Fanžoviža ako najpriliehavejšie
napŎŅanie tohto osudu.
ŉubomír CHALUPKA

Dmitri Shostakovich
Symphony No. 10
in E minor, Op. 93
Veljo Tormis
Overture No. 2
Cincinnati Symphony
Orchestra
Paavo Järvi
Telarc 2009/distribúcia
DIVYD
Opäħ sa raz utvrdzujem v presvedžení o veōmi vysokej úrovni
amerických orchestrov, v tomto
prípade Cincinnati Symphony Orchestra (CSO), ktorý pod taktovkou svojho súžasného šéfdirigenta
Paava Järviho podáva doslova
výkony ħažného koŅa. Šostakovižova enigmatická Symfónia ž. 10
e mol z roku Stalinovej smrti
(1953) ponúka, najmä vŵaka dodnes nie celkom jednoznažnému
obsahu, dosħ priestoru na množstvo rozližných výrazových polôh
a možností interpretácie.
Järviho CSO dosahuje takmer
po všetkých stránkach kvality
Mravinského interpretácie (nahrávka z roku 1976 pre spoložnosħ
Melodija), ktorá dodnes predstavuje štandard, ak nie takpovediac „definitívnu“ interpretáciu
symfónie. Hoci Järvi volí, predovšetkým v prvej (Moderato), tretej
(Allegretto) a poslednej, štvrtej
žasti (Andante; Allegro), pomalšie
tempá, symfónia nestráca ħah,
no Järvi už tradižne nedosahuje
9 2009
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takú emocionálnu hŎbku ako Mravinskij, ktorý spomínané tri žasti
zvláda paradoxne za kratší žas,
priemerne o tri minúty. Po výrazovej a technickej stránke Järvimu
skutožne ħažko niežo vyžítaħ. Mravinskij je vo výraze filozofickejší,
„osudovejší“ a charakteristicky
temný; Järvi je zasa na mnohých
miestach technicky spoōahlivejší,
najmä žo sa týka intonácie a rytmickej súhry. Samozrejme, že od
CSO sa dnes automaticky ožakáva
celkom odlišná zvukovosħ, než
na akú sme zvyknutí zo starších
nahrávok ruských orchestrov. To
sa týka predovšetkým dychových
nástrojov. Järvimu sa ale podarilo
priblížiħ širokému a hutnému
zvuku plechových nástrojov, akým
sa zvyknú už tradižne pýšiħ Rusi.
źi už je to karikatúra zosnulého
Stalina vo forme frenetického
galopu v druhej žasti, alebo groteskný tanežný záver poslednej
žasti, symfonici z Cincinnati sú
podmanivo úderní a hrajú s imponujúcim zanietením.
Platí to aj o Overtúre ž. 2 estónskeho skladateōa Velja Tormisa,
ktorý je u nás prakticky neznámym zjavom. Skladba z roku
1959 je popri skromnom výpožte
komornej hudby a hudbe k vyše
tridsiatim filmom jedným z jeho
nemnohých inštrumentálnych diel.
Tormisov diplom z moskovského
konzervatória je „posvätený“
Šostakovižovým podpisom, no ani
zŵaleka nie je jediným, žo nesie
Šostakovižov rukopis. Hoci Tormis
nikdy nebol Šostakovižovým priamym žiakom (študoval u jedného
zo Šostakovižových najlepších
priateōov Vissariona Šebalina),
Overtúra nezaprie hlboký obdiv
k jeho vzoru. Skladba je plná
dramatických zvratov a Järvi ich
spolu s orchestrom veōmi pôsobivo
tvaruje do podoby, ktorá nenechá
poslucháža chladným. Možno ešte
viac ako pri Šostakovižovi tu zaujme naliehavosħ výrazu, umocnená
chirurgicky presne reprodukovanou rytmickou pulzáciou v úvode
a poslednej tretine skladby.
Vyzdvihnúħ treba opäħ plechové
dychové nástroje; trúbky si tu
bez problémov poradia s trojitým
staccatom vo veōmi rýchlom tempe
a suverénne sa pohybujú v oboch
extrémoch dynamického spektra
bez akýchkoōvek intonažných
ħažkostí. Ich prudké, prierazné
fortissimo sa však už ruskej škole
tak veōmi nepribližuje...
Alexander PLATZNER

Poznámky diskola

Po siedmich rokoch mám znovu
možnosħ vyjadriħ sa k zaujímavému
CD, na ktorom sú nahrané komorné diela od stále málo uvádzaného
rumunského skladateōa Georgea
Enesca. V roku 2002 som v rubrike
Poznámky diskola komentoval
vynikajúcu interpretáciu Okteta
op. 7 a Klavírneho kvinteta op. 29
(Nonesuch Records 2002) Gidona
Kremera a jeho Kremeraty.
Dnes bude rež o nemenej kvalitnej
nahrávke Okteta (Orchestre Philharmonique de Monte Carlo pod
taktovkou Lawrencea Fostera)
a 3. husōovej sonáty D dur op. 25
v interpretácii mladého ruského
huslistu Valerya Sokolova a klaviristky Svetlany Kosenkovej (Virgin
Classics 2009). źlovek sa pri takejto príležitosti nevyhne „porovnávaniu neporovnateōného“. Nová
nahrávka ponúka Okteto v úprave
pre komorný orchester (rád by
som tieto verzie podrobnejšie porovnal, napokon aj Enescu dielo
upravil pre takéto obsadenie), na
pozadí ktorého je exponovaná
skupina ôsmich sólistov. Enescu
skomponoval toto geniálne dielo
v roku 1900 akoby jedným dychom a to bol len 19-rožný mladík!
Zrelosħou však možno skladbu
smelo porovnávaħ s najväžšími
dielami vytvorenými v 1. polovici
20. storožia. Niežo také žarovné ako je 3. žasħ (Lentement) sa
v hudobnej literatúre hōadá ħažko.
Poslucháža si podmaŅuje svojou
melancholickosħou a podōa mŅa
má až akési jazzové zafarbenie.
Až v závere sa ako slnežné lúže
zjavia sólové husle a viola, aby sa
vzápätí opäħ ozvala reminiscencia
hlavnej témy 1. žasti (Très modéré) v pozmenenej podobe, ktorá
podōa mŅa umocŅuje naliehavosħ
tohto okamihu. Skutožne skvelé
miesto... A to nehovorím o harmonických postupoch a sadzbe.
Enescu bol vynikajúcim huslistom,
takže vedel, ako písaħ pre slážiky.
V tomto diele mi pripomína Bartóka, no ten svoje Divertimento

skomponoval až v roku 1939. Tretia
žasħ „vletí“ do nasledujúcej attacca
a následne sa objaví groteskný valžík opäħ pripomínajúci hlavnú tému,
aby vzápätí prešiel do fantastického
fugata. Je ohromujúce, ako je tento
úsek interpretovaný. Na Fosterovej
nahrávke ma fascinuje, že cítim, ako
zaangažovane znie každý tón i každá
rytmická gúra a s akým obrovským
nasadením je všetko realizované. To
z CD vyžaruje a doslova opája. Pri
požúvaní mám pocit, akoby som
sám hral. S takýmto absolútnym nasadením sme úžinkovali u Warcha-

la, žo dokumentujú naše nahrávky
Bartóka, Suka, Brittena, DvoĶáka,
SuchoŅa, Šostakoviža alebo Janážka. Ani v súžasnosti neexistuje iný
spôsob interpretácie, ak majú hudobníci ambíciu dosiahnuħ najvyššie
méty. Filharmonický orchester Monte
Carlo má medzinárodné obsadenie.
Spomínam to preto, lebo napríklad
źeská lharmónia bola dlhé roky výlužne doménou žeských hudobníkov,
nad žím sa viacerí zahranižní dirigenti žasto pozastavovali. V zozname
sólistov Okteta sú mená rumunské,
maŵarské, francúzske i ruské a táto
multinacionalita dodáva výsledku
úžasný „drive“ a napätie. Ide o skutožne vynikajúcu nahrávku a vrelo
ju odporúžam nielen znalcom hudby 20. storožia, ale aj tým, ktorí iba
náhodou „zavadia“ v obchode s CD
o meno Enescu. Uržite neoōutujú...
Druhým dielom, ktoré Okteto vhodne
dopŎŅa, je 3. husōová sonáta D dur
op. 25 s podtitulom „v rumunskom
ōudovom duchu“. Sonáta zažína
v impresionistickom opare, z ktorého

sa pomaly vynára bolestná meditácia. Niekedy akoby pod husōami
znel cimbal a nie klavír. Dielo je
úžasnou hlbokou výpoveŵou zakódovanou v partoch oboch nástrojov. Mladý huslista majstrovsky ovláda svoj nástroj a ōahkosħ
žastých melizmatík pripomína
improvizácie. Uržite by bolo zaujímavé požuħ Enesca hraħ vlastnú
skladbu, bohužiaō nahral len svoju
2. sonátu op. 6 (1899), v ktorej ho
sprevádza legendárny klavirista
Dinu Lipatti. Klaviristka reaguje
na každý záchvev huslistu a spolu
pôsobia zohraným dojmom. Druhá žasħ akoby „z oka vypadla“
Bartókovým Rumunským ōudovým
tancom, mám na mysli konkrétne
Pe loc. Ĥažko to vložiħ do slov, no
v hudbe cítiħ bolesħ a smútok rumunských cigánskych kapiel; Sokolov hrá ako improvizujúci cigánsky primáš. Vynikajúca klaviristka
vždy navodí úžasnú atmosféru v
rôznych farebných a dynamických
vrcholoch, a tak skvele podporuje
huslistov suverénny prejav. Škoda, že v booklete niet ani zmienky
o huslistovi a jeho partnerke. Zaregistroval som ho len nedávno
na Arte v Sibeliovom koncerte,
interpretovanom vo veōkom štýle,
pripomínajúcom Oistracha.
Ešte na margo Enesca: vo svojej
zbierke CD mám vynikajúcu nahrávku rumunskej huslistky Marianny Sirbuovej, laureátky mnohých súħaží, a v jej interpretácii
všetky tri husōové sonáty skladateōa. Zdá sa mi, že 3. sonátu hrá ešte
bolestnejšie a autentickejšie ako
Sokolov a som presvedžený, že je
to jej rumunským pôvodom. Sirbu
niekoōko sezón pôsobila ako koncertná majsterka známeho komorného orchestra Musici di Roma,
s ktorým nahrala „pekelne“ ħažké
Locatelliho Husōové koncerty op.
3. Tie vyšli v roku 1997 ako 3CD
vo vydavateōstve Phillips.
Po podrobnom vypožutí aktuálneho disku som dospel k presvedženiu, že kombinácia vydavateōstva
Virgin Classics je veōmi vydarená.
Rané komorné dielo (Okteto
op. 7) a neskoršia, folkloristicky
ladená 3. husōová sonáta vytvárajú dokonalý kontrast, žím demonštrujú veōkosħ a význam svojho
tvorcu, ktorého väžšina kompozícií nie je tak žasto hraná (a nahrávaná), ako by si nepochybne
zaslúžil.
Juraj ALEXANDER

CD poskytlo Music Forum.
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Jonas Kaufmann
Mozart, Schubert, Beethoven, Wagner
Mahler Chamber Orchestra,
Claudio Abbado
DECCA/Universal 2009
Obžas sa hudobnému producentovi
podarí šikovný kúsok, ktorý by sa dal
rybárskou terminológiou pomenovaħ
ako „slušný úlovok“. V prípade vydavateōstva DECCA a tenoristu Jonasa
Kaufmanna možno hovoriħ priam o
„sólo kaprovi“. Tento štyridsaħrožný
nemecký spevák vzbudzuje v súžasnosti na veōkých svetových scénach
mimoriadne prejavy nadšenia a jeho
meno sa objavilo na viacerých nahrávkach – piesne Richarda Straussa,
prol romantických árií ži komplet
Pucciniho opery Madama Buttery

s Angelou Gheorghiuovou. Najviac
ožakávané CD však prišlo až teraz.
Prináša zaujímavú zhodu — na jednej
strane sú ožakávania odbornej verejnosti i publika smerované k veōkému
nemeckému dramatickému tenoristovi
a na strane druhej srdcový repertoár
samotného speváka.
Z desiatich scén zo siedmich opier je
najviac zastúpený Richard Wagner;
CD ním zažína i konží. Zdá sa, že
Wagner je pre speváka ideálnym
skladateōom. Bravúrne sú zvládnuté
lyrické výstupy Lohengrina, hlboká,
takmer barytónová poloha Siegmunda
(Valkýra) i dramatické úskalia Parsifala. Mozart je zastúpený štandardnou
„obrázkovou“ áriou (Dies Bildnis ist
bezaubernd schön) a dlhšou scénou z
źarovnej auty. Aj po Ņom nasledujúci
Schubert (Fierrabras a Alfonso &
Estrella) je podaný s citeōnou dlhorožnou skúsenosħou lyrického tenoristu i
znalosħou štýlu. Vrcholné žísla albumu
však nasledujú až od tohto miesta.
Ukážkovo zaspievanú veōkú scénu
Florestana z Beethovenovho Fidelia
striedajú už spomínaní Siegmund a
Parsifal. Možno to teraz s chválou preženiem, ale takto dramaticky zaspievaného Wagnera som dlho nepožul.
Dokonalé frázovanie, nosný tmavý

kovový tón, obsažná spodná poloha,
žiarivé výšky, perfektná práca s dynamikou, precízna artikulácia, dramatický cit – ostáva iba dúfaħ, že podstatný
podiel na tom má samotný spevák a
nie zvukoví technici nahrávky.
Mimoriadne príjemným dojmom
pôsobí aj výkon Mahler Chamber
Orchestra, hlavne vŵaka precíznemu a
fundovanému naštudovaniu dirigenta
Claudia Abbada. Podporuje tenoristu
v zdravo vyprovokovanom afekte a
presnosti a na viacerých miestach
albumu sú scény skvele vygradované k
strhujúcemu úžinku.
Vydavateōstvo DECCA podpísalo
minulý rok s Kaufmannom exkluzívnu
zmluvu a je možné, že dlhé hōadanie
komeržne vhodného nástupcu Pavarottiho, ktorý mu 40 rokov prinášal
toōko zisku ako všetci ostatní umelci
dohromady, sa chýli ku koncu. Pravda,
ak Kaufmann splní ožakávania rmy.
Má k tomu najlepšie predpoklady:
jeho hlas je nepochybne mimoriadny,
na javisku si dokáže získaħ publikum
a vŵaka príħažlivému zovŅajšku je
aj komeržne veōmi zaujímavý. Tak ži
onak jeho „nemecký“ album rozhodne
prináša dlho nepožutý tenorový
výkon.
Jozef źERVENKA

Monteverdi
Teatro d‘Amore
L‘Arpeggiata, Christina
Pluhar
Virgin Classics 2009/CD
poskytol DIVYD
Po nahrávkach Monteverdiho siaham
vždy dychtivo. Iný kontakt s hudbou
tohto génia u nás napokon ani nie je
možný. Hrážka na teorbe a barokovej
harfe Christina Pluhar patrí medzi
požetných absolventov renomovanej
bašty starej hudby – Scholy Cantorum
Basiliensis, kde bola žiažkou Hopkinsona Smitha. Po štúdiu spolupracovala napríklad s Reném Jacobsom, Les
Musiciens du Louvre alebo Cantus
Cölln. Jej líderské aktivity mohol
slovenský diskol zaznamenaħ ħažšie,
pretože sa odohrávali z veōkej žasti
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John Abercrombie – Wait Till You
See Her
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Diana Krall
Live in Rio
DVD
Verve Music 2009

J. S. Bach
Motetten
Solamente Naturali Bratislava,
Domkantorei St. Pölten, capella
nova graz,
Otto Kargl
SACD
ORF Radio Österreich 2008

Alexander Nikolajew
Die russische Klavierschule,
Band 1
noty + 2 CD
Sikorski 2008

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

v spolupráci s belgickým vydavateōstvom Alpha, ktoré u nás až donedávna nebolo distribuované (dnes je jeho
produkcia dostupná prostredníctvom
košickej Hevhetie).
Najnovší projekt Christiny Pluharovej sa koncertne i ako štúdiová
nahrávka stretáva s veōkým ohlasom,
žo pripisujem vyváženej kombinácii
známych diel (o. i. Toccata, Pur ti
miro, Tempro la cetra, Lamento della
Ninfa – z tohto diela nepochopiteōne
zaznieva len žasħ), známych mien
(momentálne hviezdny kontratenor
Philippe Jaroussky), vynikajúcich
interpretažných výkonov a niežoho
„navyše”. Práve s týmto „navyše”
mám uržitý problém. Bonusom, bez
ktorého by som pokojne vydržal, je
crossover: v skladbách Ohimè ch‘io
cado a Chiome d‘oro „swinguje”
kontrabas s perkusiami, disonujú blue
notes, ozve sa ħažkopádny comping
harfy s žembalom a v jednom sóle
dokonca zasvieti „davisovský” kornet.
Neoslovilo ma to ani ako žart (takto
to vysvetōuje Pluhar v booklete). Kto
má rád medzižánrové dobrodružstvá,
odporúžam mu radšej siahnuħ po
nahrávkach Dowland Project alebo
po Nuove Musiche Rolfa Lislevanda
(ECM).
Z žoho CD Teatro d‘Amore ħaží, je
jednoznažne zostava spevákov a
inštrumentalistov. Jaroussky je výrazovo i technicky skutožne vynikajúci,
nehovoriac o nádhernej farbe hlasu
(Si dolce è‘l tormento). Mimoriadne
presvedživo pôsobia i výkony španielskej sopranistky Nurie Rialovej
(Con che soavità), s Jarousským im
to navyše v duetách spolu farebne
mimoriadne pristane. Nezaostávajú
však ani tenoristi Cyril Auvity a Jan
van Elsacker (pochmúrna Interrote
speranze zo 7. knihy madrigalov).
Z hudobníkov si zmienku uržite
zaslúžia fenomenálne výkony hrážov
na cinkoch (improvizažná ōahkosħ
s akou zdobia kadencie diminúciami
vyráža dych!).
Z hōadiska interpretácie je CD zaujímavou ukážkou, ako sa mení recepcia
Monteverdiho hudby. V porovnaní so
staršími nahrávkami ma zaujalo, že
na tomto disku nie je natoōko zdôrazŅovaná štýlová diferenciácia v rámci
diel, napr. úseky v stile concitato nie
sú poŅaté tak kontrastne ako na iných
nahrávkach.
Do hudby vniká stále väžšia voōnosħ,
pokiaō ide o podiel improvizácie
a inštrumentácie, resp. aranžovania
(priekopníkom tohto prístupu bol
predovšetkým Jacobs). Dobová prax
to samozrejme akceptovala, efektívnosħ však závisí vždy od riešenia
v konkrétnom diele. Napríklad Si

dolce è‘l tormento spieva Montserrat
Figueras len s jednoduchým akordickým sprievodom a krátkym sólom
teorby (Arie e Lamenti, Audivis/Naïve
2001), prižom vynikne intímnosħ výpovede a ušōachtilá jednoduchosħ melódie. Ch. Pluhar delí priebeh skladby
niekoōkými ritornelmi, kde (podōa
mŅa zbytožne) pridáva zvuk psaltéria
a sóla cinku. Na druhej strane použitie
rozmanitých generálbasových nástrojov dáva dnes continuu zaujímavú
plastickosħ. Osobitným prípadom sú
skladby ovplyvnené tancom a ōudovou
hudbou (napr. roztancovaná villanella
Damigella tutta bella s typickými
hemiolami). Staršie interpretácie, v zásade pomalšie, pôsobia v porovnaní
s dnešnými oveōa zdržanlivejšie. Strhujúca ciaccona Zero torna s Rialovou
a Jarousským môže byħ exemplárnym
príkladom (odporúžam porovnanie
s nahrávkou klasikov Christieho,
Junghänela a ter Lindena s Jacobsom
a Helgou Müllerovou-Molinariovou,
Lamento d‘Arianna, Harmonia Mundi, 1984). Improvizované ritornely
s husōovými sólami, použitie perkusií
(dedižstvo J. Savalla) a razguadové
techniky sprevádzajúcich gitár
prinášajú iný pohōad na talianskeho
majstra. Živý a temperamentný – aj
bez pokusov o „jazz“.
Andrej ŠUBA

Šeban – Godár – Breiner –
Kolkoviž
ŠKO Žilina, Peter Breiner
Hevhetia 2008
Možno ešte bude potrebný uržitý
žasový odstup, aby sa ukázala nápadná podobnosħ medzi príbehom silnej
skladateōskej generácie formujúcej sa
na pôde VŠMU koncom 70. rokov minulého storožia a príbehom parížskej
Šestky. Ideály absolútnej umeleckej
slobody a otvorenosti voži hudobným
podnetom akejkoōvek historickej,
geograckej, štýlovej ži žánrovej
proveniencie síce svojho žasu podobne tvrdo narazili na nepochopenie
ociálnych, v tomto prípade „normalizažných“ kruhov, avšak legendárna
partia spolužiakov (Godár, Breiner,
Kolkoviž, Szeghy, Kubižka, Bodnár,
M. Burlas) im verila natoōko, že sa ich

nezriekla prakticky do dnešného dŅa.
A azda aj vŵaka tomu môžeme po
troch desaħrožiach úspešného pôsobenia týchto hudobníkov na domácej
i zahranižnej scéne konštatovaħ zopár
zaujímavých historických faktov. Boli
to práve oni, ktorí neomylne vycítili
silný umelecký potenciál toho, žo sa
dnes zvykne nazývaħ postmodernou,
a boli to oni, ktorí svojou originálnou
tvorbou, suverénne zasahujúcou do
tých najrozmanitejších hudobných
sfér, oslovili, inšpirovali a povzbudili aj
mnohých mladších skladateōských kolegov. Napriek požetným obvineniam
z „hochštaplerstva“, ktoré zazneli na
adresu nejedného z nich, išlo každému
už od požiatku o ozajstnú umeleckú
poctivosħ, profesionalitu a v neposlednom rade tiež o akúsi „samozrejmú“
úctu k interpretovi i posluchážovi.
Dokladom toho by mohlo byħ aj
pozoruhodné dvoj-CD z produkcie
vydavateōstva Hevhetia. Svojimi
orchestrálnymi kompozíciami z posledného obdobia sa na Ņom prezentujú traja príslušníci spomínanej
skladateōskej vlny (Vladimír Godár,
Peter Breiner a Jozef Kolkoviž) a
štvrtým „do partie“ je o žosi mladší,
v iných žánroch sa pohybujúci, avšak
hudobne a svetonázorovo s uvedenou
trojicou plne „kompatibilný“ Andrej
Šeban. Nahrávku realizoval Štátny
komorný orchester Žilina pod taktovkou P. Breinera (k ich výkonu môžem
po dôkladnom preštudovaní partitúr
povedaħ len jedno: „Klobúk dolu!“)
a veōmi výrazným interpretažným
vkladom do nej prispeli okrem A. Šebana aj huslista Stano Palúch a žlenovia Bratislavského gitarového kvarteta
Martin Krajžo, Radka Krajžová, Miloš
Slobodník a Miloš Tomašoviž.
Samozrejme, že skladby, ktoré CD prináša (Šebanov Opus I pre elektrickú
gitaru, fujaru a komorný orchester,
Godárova Malá suita pre malého
Dávida pre elektrické husle, elektrickú
gitaru, slážikový orchester a žembalo,
Breinerova Guitaralia Notturna pre
gitarové kvarteto a orchester a Kolkovižovo Andante – Allegro pre orchester) nie sú pre informovaného a trochu „zvyknutého“ poslucháža zásadným prekvapením. Odvaha, „drzosħ“
a zároveŅ totálna prirodzenosħ, s akou
sa v nich spájajú napríklad ħahavé
fujarové sóla s tvrdými rockovými
riúmi, staré dobové tance s jazzovými
improvizáciami, goralský folklór
s elektroakustikou, melodika trávnic
s postupmi barokového concerta
grossa ži rytmy amenca so šostakovižovským kontrapunktom, sú v tom
najlepšom zmysle fascinujúce. Rovnako pozoruhodná je však i skutožnosħ,
že okrem polyštýlovosti nemá žiadna
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skladba vlastne skoro niž spoložné
s ostatnými tromi. K príjemným prekvapeniam napokon patrí i výsledok
Šebanovho „hrdinského“ popasovania
sa s rozmanitými zvukovými zdrojmi
a médiami, ktoré by možno obdivovali
aj skladatelia ako Stražina, Salva alebo
Kilar, Godárovo nežakané vykroženie
do sveta nefalšovanej „ōudovky“, hŎbka
a vážnosħ kompozície P. Breinera ži
obdivuhodné inštrumentažné majstrovstvo J. Kolkoviža, ktorý sa ku
klasickej hudbe vrátil iba nedávno.
Zásadnejšou „chybižkou krásy“ tohto
CD zostáva azda len jeho obal. Štyri
paralelné sivé žiary na bielom podklade sú síce celkom pekným náznakom
notovej osnovy a zároveŅ symbolom
príbuznosti umeleckých ciest všetkých
štyroch autorov, ich mená však musí
potenciálny záujemca hōadaħ skutožne
pod lupou. Trochu zarážajúca je aj
celková minutáž tejto „antológie“
nedosahujúca ani len hodinu a pol.
I keŵ je vzhōadom na naše neutešené
kultúrno-ekonomické pomery malým
zázrakom, že titul vôbec existuje
( jeho vznik podporilo MK SR), žloveku je možno trochu ōúto tých „prepadnutých“ voōných minút, kam sa mohlo
ešte zmestiħ uržite aj niežo od Martina
Burlasa ži Norberta Bodnára, prípadne ŵalších, s uvedenou štvoricou
štýlovo najvýraznejšie spriaznených
autorov (napr. Varga, Machajdík,
Zagar ži Martinžek). Zostáva teda
len dúfaħ, že ono umelecké i osobné
priateōstvo, o ktorom píše v booklete
V. Godár a ktoré je schopné vydaħ
takéto plody aj po rokoch fungovania v znažne odlišných umeleckých
svetoch, ešte dlho vydrží. A že sa ešte
stále nájde vôōa i cesta k tomu, aby
mal tento (post)moderný „pestrý
zborník“ niekoōko porovnateōne
zaujímavých pokražovaní.
Peter HOCHEL

Jazz

Paweɉ Kaczmarczyk
Audiofeeling Band
Complexity in Simplicity
ACT 2009/distribúcia
DIVYD
38

Málokto by dnes pochyboval o tom,
že Poōsko je v kontexte európskeho
jazzu skutožne veōmocou. Kontinuita vývoja jazzu nebola v tejto krajine
výraznejšie potlažená ani požas
jej „pobytu“ za železnou oponou
a vŵaka silnému zázemiu ( jazzové
školstvo, klubová scéna, festivaly,
nahrávacie spoložnosti, publicistika...) z nej vzišli hudobníci, ktorých
mená sú dnes doslova pojmami.
O životaschopnosti jazzovej scény
u našich severných susedov svedží aj
to, že na nej pôsobí množstvo mladších, no už veōmi kvalitných formácií.
V minulom roku ma napríklad príjemne prekvapilo zaujímavé kvarteto s názvom Soundcheck a keŵ sa na
tohtorožnej Jazznici objavilo zoskupenie Pawɋa Kaczmarczyka, bolo mi
jasné, že ide o žosi výnimožné.
Mladý, 25-rožný klavirista, skladateō, aranžér a líder vynikajúcej kapely, ktorý už stihol „pobraħ“ viaceré
prestížne ocenenia a úspešne sa
prezentovaħ na pódiách aj mimo
rodnej krajiny, má výnimožný dar,
aký mnohým iným lídrom chýba,
najmä ak sa púšħajú do nahrávacích
aktivít. Tým darom je schopnosħ syntézy, spájania rôznorodých prvkov
do kompaktného a zmysluplného
celku, žo dokazuje aj Kaczmarczykov nový (v poradí druhý) album
s príznažným názvom Complexity in
Simplicity.
Ako syntetik sa prejavuje Kaczmarczyk najmä v úlohe skladateōa
a aranžéra – z jedenástich skladieb
na albume pochádza z jeho pera
deväħ; Blue Eyes je aranžmánom
piesne Eltona Johna a titulná
skladba, po ktorej je pomenovaný
celý album, je kolektívnym výtvorom
kmeŅových hrážov kapely. Týchto 11
skladieb predstavuje široké spektrum Kaczmarczykových inšpirácií:
od škandinávskeho jazzu (Elegy
For E. S. – venovaná Esbjörnovi
Svenssonovi) cez hardbop (Homage
To Freddie – pre nedávno zosnulého
Freddieho Hubbarda) až k funku
(Catch More Chicks) ži swingujúcemu mainstreamu (Samara).
Kaczmarczyk každý z týchto štýlov
ovláda vynikajúco, no nikdy ich
neinterpretuje eklekticky a prvoplánovo, ale vždy sa k nim približuje
z pozície vlastného, individuálneho
prejavu. Ten akoby absorboval
všetko, žím prešiel vývoj jazzu za
posledné polstorožie aj s prímesou
klasickej a experimentálnej hudby.
Jeho improvizácie majú miestami
tvar veōmi konkrétnej línie, inokedy
sú žistou hrou s farbou nástroja
a siahajú až do sféry sotva požuteō-

ných ambientných zvukov hraných
priamo na strunách. To všetko je
usmerŅované Kaczmarczykovým
vzácnym zmyslom pre rovnováhu,
takže hudobný materiál celého albumu pôsobí jednotne a vyvážene.
Žiadne prázdne virtuózne technické
exhibície ani nekonežné a uspávajúce „impresionistické“ škvrny...
Obdivuhodná je aj Kaczmarczykova
aranžérska práca. Nejde tu však
ani tak o aranžmány samotné, ako
o schopnosħ tlmožiħ spoluhrážom
koncepciu a lozou celého albumu. Na nahrávaní sa totiž popri
lídrovi podieōalo ŵalších 11 hudobníkov, žo by mohlo predstavovaħ
riziko, že výsledok sa bude podobaħ
viac na antológiu zostavenú zo všetkého možného ako na album. Toto
nebezpeženstvo však albumu Complexity in Simplicity uržite nehrozí.
Podiel na tom samozrejme majú aj
hostia, bezvýhradne reprezentanti
mladšej generácie poōskej jazzovej
scény. Z nich osobitne vyzdvihujem
tenor- a sopránsaxofonistu Radka
Nowického, vynikajúco disponovaného trubkára so sýtym, „šħavnatým“ tónom Jerzyho Maɋeka, vkusne
a inteligentne hrajúceho gitaristu
Rafaɋa Sarneckého ži Tomasza
Grzegorského a jeho expresívne
basklarinetové sóla v introdukcii
a v pomalej, tak trochu debussyovsky ladenej skladbe Adorable Little
Rose.
Album, ktorého názov plne vystihuje jeho podstatu, je hudobne
vyzretým produktom a mal by po
Ņom siahnuħ každý, kto by si chcel
urobiħ obraz o súžasnom smerovaní
stredoeurópskeho jazzu.
Robert KOLÁĳ

kniha

Yvetta Kajanová
Gospel music
na Slovensku
Coolart, Bratislava 2009
Prednedávnom obohatil knižné
pulty zaujímavý titul s názvom
Gospel Music na Slovensku. Kniha

Yvetty Kajanovej je jedným z ŵalších
logických vyústení jej dlhorožného
záujmu o populárnu hudbu a jazz.
Predchádzali jej štúdie venované
tematike gospelovej hudby vo
vedeckej a odbornej tlaži. Autorka
sa opiera o výsledky empirického
výskumu, a to hlavne v statiach,
ktoré pojdenávajú o historickom
pozadí témy a prinášajú analýzy
konkrétnych skladieb. Vynára sa
tak množstvo nových pohōadov na
gospelovú hudbu, ktorá bola na
Slovensku dosiaō bez komplexnejšej
muzikologickej reexie.
Hneŵ v úvode nastoōuje autorka
problematiku sakrálnej a profánnej
hudby a jej prieniky do súžasnej
scény modernej populárnej hudby.
Na malej ploche môžeme vnímaħ
autorkin nadhōad a pevnú orientáciu
v problematike gospelovej hudby vo
vzħahu k lozockej podstate sakrálnej hudby ži konkrétnym osobnostiam tohto žánru.
Prvej kapitole vhodne predchádza
text o duchovnej, sakrálnej a liturgickej hudbe, kde autorka predkladá
charakteristiku v muzikologickej
literatúre málo reektovaných
pojmov na pozadí dejín articiálnej
a nonarticiálnej hudby. Vytvára
tu systematickú štruktúru štyroch
okruhov duchovnej hudby, ktoré
pomáhajú pri orientácii v tomto
spletitom teréne. Denuje pojem
„gospel music“, vžlenený do oblasti
duchovnej hudby ovplyvnenej modernou populárnou hudbou.
Novú duchovnú pieseŅ, tému prvej
kapitoly, charakterizuje autorka
ako liturgickú a inšpirovanú nonarticiálnou hudbou. Sústreŵuje
sa pritom najmä na jej žánrové a
štýlové charakteristiky. Pri vymedzení problémových okruhov vhodne
aplikuje semiotické pojmy denujúce
nové znakové systémy vo vzħahu
novej duchovnej piesne a populárnej
hudby. Na základe výsledkov analýz
vybraných piesní dokumentuje autorka jej prepojenosħ so zahranižnou
produkciou a populárnou hudbou.
Zamýšōa sa nad požiatkami novej
duchovnej piesne a prezentuje nové
fakty o jej vzniku, ktorý posúva pred
2. vatikánsky koncil (1962–1965).
V závere kapitoly sa venuje vzħahu
novej duchovnej piesne a liturgie
a jej perspektívam. Zaujímavé je
porovnanie slovenských a žeských
variantov rovnakých piesní ži už
v harmonickej, alebo melodickej
oblasti. Škoda, že výber piesní
nereektuje 90. roky 20. storožia
a zažiatok 21. storožia, kedy vznikajú
zaujímavé pôvodné piesne.
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RECENZIE
Hitom posledného desaħrožia sú
piesne „praise and worship“, ktorým
sa autorka venuje v druhej kapitole.
Zoširoka poŅatá charakteristika sa
dotýka inkulturácie a globalizažných
procesov, úvah o kráse ducha a kráse
tela. Podnetné sú aj úvahy o paralelách tohto žánru a gregoriánskeho
chorálu. V prehōadnej tabuōke je
zobrazený typ špirálovitého vývoja
a paralely oboch fenoménov. Podobne ako v prvej kapitole, ani tu nechýbajú analýzy domácej a zahranižnej
tvorby.
Tretia kapitola predstavuje súžasnú
kresħanskú hudbu, zameriavajúcu
sa na koncertnú produkciu gospelových skupín. Prehōadná denícia je
konfrontovaná najmä s novou duchovnou piesŅou, žo prináša zreteōné
kontúry a prieniky oboch žánrov.
Mnohé výnimožné faktogracké
informácie nájdeme v podkapitole
o histórii kresħanskej hudby na
Slovensku. Je venovaná vzħahom
gospelovej hudby a politického
systému, kde na jednej strane dochádza k prenasledovaniu „triedneho
nepriateōa“ a na strane druhej vzrastá
tichý odpor a vznikajú subkultúry,
v ktorých sa šíria preklady zahranižnej gospelovej tvorby, ako aj pôvodná tvorba. V historicky vymedzených
obdobiach autorka sleduje vývoj
gospelovej scény v prostredí speváckych zborov a skupín, u interpretov
populárnej hudby, v náboženských
skupinách, u bohoslovcov ži tvorcov
articiálnej hudby. Reektuje taktiež
vznik samizdatových spevníkov
a nahrávok. Dôležité je skŎbenie
konfesijného a historického pohōadu.
Gospelová hudba sa totiž vyvíjala
tak v prostredí katolíkov, ako aj v
protestantských cirkvách (z nich
boli v období po komunistickom
prevrate baptisti jedinou povolenou
„malou cirkvou“ a združovali niekoōko kresħanských denominácií).
Po roku 1989 reektuje festivalový
a koncertný život, hudobný priemysel a profesionalizáciu gospelovej
hudby. V závere tejto, bezpochyby
najzaujímavejšej kapitoly, sa nachádzajú proly hudobných a vokálnych
skupín, sólistov a speváckych zborov.
Autorka zámerne skŎbila dejiny novej
duchovnej piesne a koncertnej gospelovej hudby do jednej podkapitoly, pretože sa vzájomne prelínajú a aj
keŵ je nová duchovná pieseŅ staršia,
oba fenomény sa vyvíjajú zväžša
paralelne, vo vzájomnej koexistencii.
Súžasħou knihy je aj hudobné CD
s výberom piesní hudobných skupín
súžasnej kresħanskej gospelovej
hudby. Kompilácia z rôznych CD

vydaných v rokoch 1996–2009
pôsobí vŵaka masteringu Miroslava
Šibíka (štúdio LUX) technicky
vyrovnane. Dramaturgia je pestrá
a logická, no reprezentuje len
krátke obdobie vývoja gospelovej
hudby na Slovensku. Osobne som
ožakával aj piesne autorov zo
staršieho obdobia (tak ako je to
u titulov podobného typu v artificiálnej hudbe), napríklad od speváckeho zboru pri kostole sv. Cyrila
a Metoda – Céžko, Južanov, v knihe

žasto spomínaného Matuzalemu
a ŵalších.
Tak ako pri viacerých knihách
s hudobnou tematikou a nízkym
nákladom, sa aj tu objavuje neduh
v podobe nejednotnej textovej
a hlavne notograckej úpravy.
źitatelia zrejme budú zápasiħ aj
s nevhodnou väzbou vzhōadom na
hrúbku papiera. Treba však povedaħ, že ide o jedinežné spracovanie
témy v stredoeurópskom priestore.
V okolitých štátoch dosiaō neexistuje

kniha, ktorej témou by bol komplexný pohōad na gospelovú hudbu
z muzikologického a historického
hōadiska. Treba si tiež uvedomiħ, že
kniha prišla takpovediac v hodine
dvanástej, kedy ešte žijú pamätníci
a zakladatelia gospelovej hudby
u nás. Keŵže z obdobia ateistického
režimu neexistujú dobové ociálne
dokumenty a ani texty týkajúce sa
tejto témy, zohrávajú ich výpovede
dôležitú úlohu.
Stanislav GRICH
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źlen asociácie
European
Conference
of Promoters
of New Music

Melos-Étos
10. rožník medzinárodného festivalu súžasnej hudby
Bratislava, 6. — 15. november 2009

Piatok

6. 11.

Pondelok

19.00

21.00

Veōké koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu

A4 – Nultý priestor

Otvárací koncert festivalu Melos-Étos
a zároveŅ záverežný koncert festivalu
Vežery novej hudby

Ikue Mori, laptop
Okkyung Lee, violonželo
DJ Olive, gramofóny

Louis Andriessen Mausoleum *
Louis Andriessen De Staat *

Utorok

VENI ensemble
Marián Lejava, dirigent

Štúdio 12

Sobota

7. 11.

19.00

Malé koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu
Tansy Davies neon*
Jana Kmiħová Metamerie pre fujaru
sólo a ensemble **
Tomáš Boroš Resumé pre komorný
orchester **
Mauricio Kagel Fürst Igor, Strawinski *
Melos Ethos Ensemble
Michal Paōko, fujara
Nicholas Isherwood, bas
Zsolt Nagy, dirigent

Nedeōa

9. 11.

Predpredaj a predaj vstupeniek
v Slovenskom rozhlase

Mirbachov palác

Štvrtok
10. 11.

19.00

12. 11.

Dvorana HTF VŠMU
Pavol Šimai Sonáta
Vladimír Bokes IV. sonáta pre klavír
Juraj Hatrík Sonata ciaccona
Roman Berger Sonáta 1960
Jevgenij Iršai Caspase Ten **

John Cage
Sonáty a interlúdiá
pre preparovaný klavír
Variations 3
Etude Boreale
Child of Tree
Music of Changes, Book 1
Ryoanji
FOUR 6

8. 11.

Martin Burlas Lament
pre slážikové kvarteto
Ivan Hrušovský Slážikové kvarteto ž. 1
Juraj Beneš Quartetto d´archi No 3
Dušan Martinžek Slážikové kvarteto

9. 11.

19.00

Zrkadlová sieŅ Primaciálneho paláca
Peter Kolman Slážikové kvarteto ž. 2 **
Jozef Sixta Slážikové kvarteto ž. 1
Helmut Lachenmann
Slážikové kvarteto ž. 3 „Grido“ *

Vstup voōný

Nedeōa

15. 11.

Divadlo Aréna

Piatok

13. 11.

19.00

Divadlo Aréna

17.00

A4 – Nultý priestor

zeitkratzer

Nora Skuta, klavír
Bad Boys Collective
11. 11.

Karlheinz Stockhausen Hoúnung *
Mauricio Kagel In der Matratzengruft *
musikFabrik
Martyn Hill, tenor
Anu Tali, dirigentka
Sprievodné podujatia

Pondelok

9. 11.

11.00

Hudobná a tanežná fakulta VŠMU,
Zochova 1

Stanislav BeŅažka, bas
Musica falsa et cta
Marold Langer Philipssen, režisér

Sobota

Zrkadlová sieŅ Primaciálneho paláca

9.30 – 17.00

Streda

György Kurtág Játékok (Hry)

Mozartova sieŅ, Ventúrska 10

Ivan Šiller, klavír
Andrea Bálešová-MudroŅová, klavír
Žiaci základných umeleckých škôl

Medzinárodné sympózium
„Melos“ a „Étos“: vžera, dnes…, zajtra?

11. 11.

19.00

Veōké koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu
Koncert spojený so slávnostným
odovzdaním Ceny ŉudovíta Rajtera

Moyzesovo kvarteto

Iris Szeghy Canticum
Jana Kmiħová Elegies I, II, III
ŉubica Salamon-źekovská
Fragment a elégia
Lucia Papanetzová Imaginácie
Lucia Chuħková Desert Shore
Ema Pavláková, akordeón

19.00

Daniela Varínska, klavír

Merzbow (Masami Akita)
Groove Attack *
Zbigniew Karkowski White *
Lou Reed Metal Machine Music, Part 1 *
James Tenney Critical Band *
Reinhold Friedl Xenakis [a]live! *

Streda

15. 11.

10.30

19.00

Zrkadlová sieŅ Primaciálneho paláca

Stadler Quartet

Nedeōa

Marek Piažek Kráō duchov, opera **

19.00

Pondelok

Milan Paōa, husle
Ɉukasz Borowicz, dirigent

ŉubica Salamon-źekovská Adorations
Gračyna Bacewicz Koncert
pre violonželo a orchester ž. 1 *
Gračyna Bacewicz Koncert pre husle
a orchester ž. 3 *
Oōga Kroupová Judit **
Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu
Marcin Zdunik, violonželo

14. 11.

10.30

10. – 12. 11.

*
slovenská premiéra
**
svetová premiéra
Zmena programu a úžinkujúcich vyhradená!

Vstup voōný

Sobota

Workshop Louisa Andriessena

14. 11.

19.00

Zrkadlová sieŅ Primaciálneho paláca

z poverenia Ministerstva kultúry SR

Viera Janáržeková Noneto **
Tristan Murail Territoires de l´oubli *
Gérard Grisey Vortex Temporum I, II, III *

Predaj vstupeniek
- www.ticketportal.sk
- v sieti predajní Ticketportal
- hodinu pred zažiatkom koncertu v mieste
jeho konania

Quasars Ensemble
Ivan Buúa, klavír, dirigent

Informácie
www.hc.sk
tel.: (02) 20 470 170

Melos-Étos
Medzinárodn˘
Bratislava
festival
6.–15. november
súãasnej
2009
hudby
www.hc.sk

Andriessen Kagel musikFabrik
Piaãek Zeitkratzer

Hlavn˘ usporiadateº:

Mediálni partneri:

Predaj vstupeniek:

HLAVNÝ USPORIADATEĽ

GENERÁLNY PARTNER BHS

SPOLUUSPORIADATELIA A MEDIÁLNI PARTNERI
HLAVNÝ PARTNER BHS

BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI

Výtvarné dielo Peter Pollág “The Quartet 2009”
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