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Stredoeurópsky
festival
koncertného
umenia
Košická hudobná jar
Rozhovor: Peter Katina

2010 2,16 €  65,- Sk
ROČNÍK XLII

Spravodajstvo: Bratislavská
komorná gitara / Rozhovor:
Antoni Wit / História: Spomienka
na Richarda Rybariža /
Hudobné divadlo: Faust v Opere
SND / Jazz: Slovenský jazz na CD
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17.00 STARÝ ZÁMOK, RYTIERSKA SÁLA
Vernisáž výstavy Ivana Popoviča
Ján Lehotský, spev, klávesy
20.00 STARÝ ZÁMOK, LAPIDÁRIUM
Večer operných a operetných melódií
Eva Šeniglová, spev
Metropolitan Orchestra

SOBOTA 31. 7. 2010

11.00 BAROKOVÝ KAŠTIEĽ VO SV. ANTONE
Jan Hališka – violončelo (CZ)
Jiří Hanousek – violončelo (CZ)
Vlasta Hanousková – violončelo (CZ)
Eugen Prochác – violončelo (SK)
19.00 - 24.00 KOSTOL SV. KATARÍNY
„NOC SO CHOPINOM“ – klavírny maratón
Carlo Grante (IT)
Eva Kosorínová (SK)
Jordana Palovičová (SK)
Peter Pažický (SK)

Kresba: Ivan Popovič

NEDEĽA 1. 8. 2010

11.00 SKLENÉ TEPLICE, ALTÁNOK
Classical & Jazz Art Duo
Ján Hajnal - klavír (CZ)
Miloš Jurkovič - flauta (SK)
20.00 STARÝ ZÁMOK, RYTIERSKA SÁLA
New Wroclaw Quartet (PL)
Olivier Lusinchi – flauta (FR)
Zmena programu vyhradená.

www.fph.sk

ORGANIZÁTORI: Pekná hudba, Mesto Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum,
Múzeum vo Sv. Antone
PREDPREDAJ VSTUPENIEK: Informačné centrum Banská Štiavnica,
Námestie sv. Trojice č. 6, ic@banskastiavnica.sk, tel.: +421 45 694 96 53, www.ticketportal.sk
VSTUPENKY: Dospelí: 5,- €. Deti, študenti, dôchodcovia: 3,- €,
PERMANENTKY: Dospelí: 15,- €. Deti, študenti a dôchodcovia: 10,- €

HLAVNÝ PARTNER: Banská Štiavnica – Mesto svetového dedičstva / MEDIÁLNI PARTNERI:
Štiavnické noviny, Hudobný život, denník SME, denník Pravda / PARTNERI: Ticketportal, Slovenské
elektrárne – Enel, Vodohospodárska výstavba, š. p., Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.,
Sidereo winery, Hudobný fond/Music Fund Slovakia, Poľský inštitút Bratislava.
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR / SPONZORI: Geotech, Pomark MD
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Nedeōné matiné v Mirbachovom paláci
V nedeōu 28. 3. vystúpili v Mirbachovom paláci huslistky Mariko MatsumotoTakahashi a Yvetta Slezáková s klavírnym
sprievodom Sylvie źápovej-Vizváryovej.
Hudobnížky spájal temperament, umelecká presvedživosħ, cit pre štýl a schopnosħ
prispôsobovaħ sa bez potlážania vlastnej
osobnosti.
Hru M. Matsumoto-Takahashiovej a
Y. Slezákovej spájajú štíhly tón vo vysokých
polohách, intonažná istota, ōahkosħ hry
a zmysel pre špeciká komornej hudby.
Tieto charakteristiky sa prejavili v Beethovenovej Sonáte pre husle a klavír F dur
op. 24, v ktorej Slezáková demonštrovala
racionálne premyslenú koncepciu. Op. 24
tak vyznel prirodzene a elegantne. Uržitý
emocionálny odstup sa pozitívne prejavil i
v dvoch duách pre husle a klavír Z domoviny B. Smetanu. V týchto štandardných
repertoárových dielach zvlášħ záleží na voōbe štylistických prostriedkov. Interpretka
vytvorila dva pôsobivé hudobno-poetické
obrazy, kde nechýbala vášeŅ, no správne
absentoval prehnaný sentiment.
Japonská huslistka zaradila do programu
Suitu na japonskú ōudovú pieseŅ Michiko
Toyamu (1913 – 2006), v ktorej demonštrovala presvedživé spojenie bezprostrednosti
hudobného vyjadrovania s intonažnou
a technickou istotou. Na záver huslistky
spojila Moszkowského Suita g mol pre dvoje huslí a klavír op. 71. Dielo, ktoré nie je
veōkou výzvou, má svoje úskalia a pre obecenstvo bolo obohatením dramaturgie.
K mimoriadnym recitálom patrilo vystúpenie klaviristu Iva Kahánka (11. 4.), ktorý o. i.
získal v roku 2009 Cenu Hudobného centra
na Stredoeurópskom festivale koncertného
umenia v Žiline. Kahánek dramaturgicky
pôsobivo vsunul medzi dva Chopinove opusy významný variažný cyklus Symfonické
etudy op. 13 Roberta Schumanna. Op. 13
mal všetky znaky premyslenej koncepcie,
ktorá nestavala na zjavnej kontrastnosti

variácií, ale skôr na dramaturgii celku s vnútorným napätím medzi 4. a 6. variáciou
a jeho vystupŅovaním smerom k záveru.
Pozoruhodná bola koncentrácia interpreta,
ktorý nenechal bez kontroly jediný tón. Kahánek kládol dôraz na protipostavenie hry
akordov a linearity, prižom zvýraznil špecický rys Schumannovho kontrapunktu,
ktorým je sostikovaná koordinácia medzi
krajnými a strednými hlasmi. Detailné frázovanie umocnilo citlivé používanie pedálu.
To sa prejavilo ako výrazový prostriedok i
v interpretácii Chopinovho Scherza b mol
op. 31 a Sonáty ž. 3 b mol op. 58. Op. 31
zapôsobil súhrou energie výrazu a poetickosti. Hra bola plynulá, prehōadná, vo výraze prevládali bezprostrednosħ a emotívnosħ.
V Op. 58 Kahánek zdôraznil Chopinovu

prácu s cyklom, kedy sú dve posledné žasti vonkajším kontrastom, ktorý je zároveŅ
podmienkou ich nadväznosti. Všeobecne
interpreti cítia potrebu zdôrazniħ túto cielene koncipovanú „pascu“. Kahánek však
vypointoval dramatický úžinok diela tým, že
ho jednoducho nechal doznieħ. Jeho interpretácia sa tak nestala revolužným aktom,
ale hrou hudobných energií.
Z koncertu 18. 4. si poslucháž odniesol asi
najvýraznejšiu spomienku na harstku Adrianu Antalovú interpretujúcu Kontrasty
pre harfu od vo Švajžiarsku žijúceho slovenského skladateōa Honoráta Cotteliho.
V dramaturgicky nesúrodom programe
zaujalo aj Osem úprav ōudových piesní pre
vysoký hlas a harfu B. Brittena. V nich sa
predstavila sopranistka Henrietta Ledná-

rová, ktorej hlas znel najlepšie v strednej
polohe a v nízkych dynamických hladinách.
Tam, kde však bola žiadaná dynamická
veōkorysosħ, bol výsledok problematický.
Komornosħ chýbala aj Dvom sonetom pre
vysoký hlas od Andrého Capleta (1878—
1925) a štyrom piesŅam zo zbierky Básne
sú unavené od Milana Nováka. Nápad
uviesħ Ravelovu Pavanu pre mķtvu infantku v úprave pre violu a harfu úplne minul
svoj cieō. František Magyar je bezpochyby
dobrým violistom, ostáva preto záhadou,
prežo nebolo možné z jeho interpretácie
dešifrovaħ ani najmenší charakteristický
znak impresionizmu. V prípade voōby iného
diela by hra violistu uržite zapôsobila viac.

skladba Rebonds Iannisa Xenakisa. Pamätám si nadšenie, ktoré Ņou Kleibl vyvolal na
jednom z minulorožných koncertov Quasars, a jeho podanie tohto dynamického,
rytmicky výbušného a zvukovo šħavnatého
diela sa ani napriek nepriazni priestoru
neminulo úžinkom. Myslím, že aj hostia
susediaceho podniku museli na žas prerušiħ
živú konverzáciu... Žiaō, situácia sa celkom
obrátila požas zvukovo subtílnej skladby
Resurrection Lucie Chuħkovej. Je uržená
pre rad rôzne ladených krotalov (teda antických žinelov, nástrojov známych napr.
zo Scherza kráōovnej Mab z Berliozovho
Rómea a Júlie alebo Debussyho Prelúdia
k Faunovmu popoludniu), ktoré sa okrem
paližiek rozoznievajú aj ħahmi slážika. Škoda, že jemné ažoletové tóny boli miestami
celkom pohltené okolitými ruchmi. Napriek
tomu sa mi zdá, že skladba bola pre tých,

žo ju ešte nepožuli (minulý rok ju uviedla
autorka v Dvorane VŠMU), zaujímavým
objavom. To možno povedaħ aj o záverežnom žísle programu, kompozícii To The
Earth niekdajšieho predstaviteōa americkej
avantgardnej scény Frederica Rzewského.
Hymnus v starej gréžtine je sprevádzaný rytmickou hrou na štyroch hlinených
kvetinážoch ladených na konkrétne tóny.
Netrúfam si hodnotiħ korektnosħ Kleiblovej
deklamácie starogréckeho textu (ktorú už
samu osebe možno pokladaħ za hudbu), no
koordinácia tejto žinnosti s hrou na kvetinážoch sa mu vskutku vydarila. Prirodzene,
koncert sa nemohol zaobísħ bez prídavku.
Výber nádherne zasnenej Cageovej skladby
Dream vo verzii pre vibrafón azda ani nemohol byħ lepší...

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

I. Kahánek ưfoto: www.ivokahanek.czƲ

Koncert pre bicie nástroje
Súbor Quasars Ensemble už viackrát
skvelým spôsobom presvedžil o svojich
kvalitách ako celok, no v tomto roku prišli na rad aj individuálne prezentácie jeho
jednotlivých žlenov. V nepravidelných
žasových intervaloch a v rôznych priestoroch sa sólovými recitálmi predstavili napr.
autistka Andrea Bošková ži violonželista
Andrej Gál. Spoložným menovateōom
týchto vystúpení boli zaujímavá dramaturgia a vysoká úroveŅ profesionality, o žom
svedžia slušná návštevnosħ a pozitívne
reakcie publika. Tieto atribúty spŎŅal aj
koncert 2. 6. v átriu Esterházyho paláca
(v priestoroch SNG na Nám. ŉ. Štúra) venovaný výhradne bicím nástrojom.
Absolvent konzervatória a JAMU v Brne
Martin Kleibl otvoril vežer razantne a
celkom bez výstrahy energickým Ricercarom ž. 1 op. 51 Miloslava Kabeláža. Od

prvého momentu bolo jasné, že v obklopení
pestrým arzenálom nástrojov – od blanozvužných cez woodblocky, krotaly až po
vibrafón – sa cíti ako ryba vo vode a rozoznievaħ ich všetkými možnými spôsobmi mu
prináša nesmiernu radosħ. Táto spontánna
radosħ z hry kontrolovaná veōkou sústredenosħou a pocitom zodpovednosti za výkon
je priam ideálnou kombináciou. Azda jediným negatívom koncertu bol priestor, ktorý
je akusticky pre bicie nástroje nevhodný.
Rušivé boli aj zvuky prenikajúce zo susednej
reštaurácie ži konštantný hukot klimatizažného zariadenia. Vŵaka tomu zrejme nevyzneli celkom ideálne Chanzoni da sonar
Františka Emmerta, kde sólový vibrafón
jednoducho neznel tak, aby dokázal zaujaħ
po celú dŎžku kompozície. Lahôdkou bola
už pomerne populárna (žo sa týka repertoáru klasických hrážov na bicích nástrojoch)

Robert KOLÁĳ
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Bratislavská komorná gitara
6. rožník medzinárodného gitarového festivalu, 7.–11. apríla, Zrkadlová sieŅ Primaciálneho paláca, Cik-Cak Centrum, Ergon Art,
Kultúrne zariadenia Petržalky
Na festivale tentokrát dominovali hlavne sólové gitarové recitály. Organizátori pozvali do Bratislavy súžasnú „mladú“ gitarovú
špižku, žo bolo pre bratislavské publikum
prísōubom kvalitných koncertov. V rámci
festivalu sa uskutožnili aj majstrovské kurzy,
kde si mladí gitaristi mohli vymeniħ skúsenosti s Adrianom Del Salom a Ɋukaszom
Kuropaczewskim.
Úvodný koncert festivalu patril poōskému
gitaristovi Markovi Dɉugoszovi. Po otváracom ceremoniáli v petržalskom Cik-Cak

Prekvapením bolo tempo krehkej skladbižky Lagrima, ktoré bolo prirýchle. Akoby sa
interpret obával pohraħ sa s jej drobnými
nuansami. Vyznela skôr ako akési prelúdium
k ostatným skladbám, žo však mohlo byħ zámerom gitaristu. Rušivým momentom tárregovského bloku bolo, že Dɋugosz používal
ozvužovaciu techniku a pravdepodobne ju
mal v úvode zle nastavenú. Basová struna
E prekrývala melódiu takmer vo všetkých
skladbách. Hudba Stanisɋawa Mroņského a
Marka Pasieczného vyznela v interpretácii

Los Ungaros ưfoto: archív festivaluƲ

Centre predviedol Dɋugosz koncert nazvaný
Hommage à Chopin. Gitarista ukázal, že je
multižánrovým hrážom, ktorý sa nevenuje
len klasickej gitare. Úvod jeho vystúpenia
patril skladateōovi Franciscovi Tárregovi
a dielam, ktoré sú známe azda každému
milovníkovi gitarového umenia. Skladby
ako Lagrima, Adelita, Marieta, Mazurka
C dur nepatria medzi technicky nárožné a
o to väžšie bolo ožakávanie publika, ako sa
interpret popasuje so stvárnením detailov.

poōského gitaristu najzaujímavejšie. Skladbu
prvého menovaného s názvom Hommage à
Chopin predniesol Dɋugosz poeticky; pohrával sa s melódiou, využíval techniku vibrata,
ale i spôsob hry apoyando (s dopadom) v
pravej ruke, žo malo za následok zhutnenie
a kantabilnosħ melódie. M. Pasieczny je
jedným z najúspešnejších poōských gitaristov i skladateōov. Jeho tvorba je ovplyvnená
jazzom, hlavne osobnosħou Pata Methenyho. Tento vplyv sa prejavil aj vo Fantai-

sie-Impromptu en Hommage à F. Chopin.
V tejto kompozícii sa stretli vplyvy Chopina
a Methenyho skladby September Fifteenth.
Dielo sa zažína v chopinovskom idióme a
postupne prechádza do methenyovského
štýlu plného improvizažných úsekov. Na
spojenie týchto dvoch žasovo i kompozižne
odlišných svetov autor vhodne využil formu
voōnej fantázie. Pôsobivo vyznela Dɋugoszova jazzová interpretácia v druhej polovici
skladby, kde sa vyskytovali methenyovské
postupy a interpret sa pohral i s farbou zvuku, ktorá pripomínala jazzovú gitaru.
Sólovým recitálom sa predstavil aj ŵalší
poōský gitarista Ɉukasz Kuropaczewski,
ktorý do roku 2008 študoval u jedného z
najvýznamnejších gitaristov sveta Manuela
Barrueca v Peabody Institute. Pre svoje
vystúpenie v bratislavskej Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca si vybral skladby z
19. a 20. storožia. Ako prvá zaznela Rossiniana ž. 3 op. 121 Maura Giulianiho. Ako
napovedá i názov, skladba je ovplyvnená
Rossinim; ide o variácie na témy z jeho opier,
žím Giuliani prispel k spopularizovaniu gitary na prelome 18. a 19. storožia. Jeho diela
sú známe virtuozitou, ktorá stále vzbudzuje
rešpekt. Kuropaczewského predvedenie
bolo bravúrne a vášnivé zároveŅ – prekvapoval publikum množstvom zvratov a náhlymi prechodmi z forte do piana. V poslednej
variácii sa vyskytovali rôzne stupnicové behy
a akordické skoky, ktorých interpretácia
pôsobila, akoby mal Kuropaczewski štyri
ruky. Koncert pokražoval 10 prelúdiami
pre gitaru mexického skladateōa Manuela
Maríu Ponceho, na záver zaznela Sonáta od
Antonia Josého, z ktorej interpret zahral iba
tri žasti. Sonáta pôsobila trochu preexponovane, akoby gitarista nepoznal hranicu, za
ktorú so svojím intenzívnym zvukom môže
zájsħ. Výrazný interpret s pevným, rovným

tónom nástroja bez problémov zaplnil sálu
Primaciálneho paláca, žo je pre každého
gitaristu výzva. Škoda však, že sa viac nepohral so štýlovým odlíšením skladieb. Napriek
tomu Ɋukasz Kuropaczewski v Bratislave
dokázal, prežo patrí medzi svetovú špižku.
Posledným sólovým recitálom sa predstavil
Talian Adriano Del Sal, ktorý je absolventom
triedy Guida Fichtnera na Konzervatóriu Jacopa Tomadiniho v rodnom Udine. ZároveŅ
navštevoval Akadémiu Francisca Tárregu v
Pordenone, kde obohatil svoje skúsenosti
u renomovaných gitaristov a pedagógov
Stefana Violu a Paola Pegorara. Koncert
sa konal opäħ v Cik-Cak Centre v Petržalke.
Úvodné tony skladby Reverie (Notturno op.
19) Giulia Regondiho ukázali, že Del Sal je
hrážom s mäkkým tónom. Dokázal sa doslova pohraħ so zvukom a technikou vibrata,
ktorá mu pomohla k predŎženiu dozvuku.
Prejavil sa však aj ako technicky brilantný
hráž a jeho tremolo doslova „šteklilo“ v
ušiach. Zaujímavú interpretáciu predviedol
v kompozícii Fernanda Sora Fantasia op. 7.
Del Sal rešpektoval štýlovosħ zvuku v tejto
skladbe a elegantne vystihol charakter témy
a variácií, nasledujúcich po introdukcii. Kontrastom ku kantabilným pomalým variáciám
boli rýchle variácie, ktoré zvládol bravúrne a
s noblesou. V závere koncertu uviedol Piezas
Caracteristicas od Federica Morena Torrobu, 5 piesní odlišných nálad, prižom ich
individuálne charaktery vystihol dokonale.
Jeho koncert privítalo bratislavské publikum
s nadšením. Adriano Del Sal sa predviedol
ako hráž s poctivým prístupom k interpretácii diel, dbajúci o štýlovosħ skladieb. Niet
divu, že David Russell ho v rozhovore pre
významný odborný žasopis zaradil medzi
najlepších mladých súžasných koncertných
umelcov.
Vladimír ONDREJźÁK

Roman Patkoló a Los Ungaros na Bratislavskej komornej gitare
źas neuveriteōne beží. Iba nedávno som
písal o vystúpení ohnivej Margaridy
Guerreirovej a bratoch Jávorkaiovcov
z Maŵarska a už mám za sebou ŵalší
rožník Bratislavskej komornej gitary.
„Negitarovou“ hviezdou festivalu bol
tento rok kontrabasista Roman Patkoló. Patkoló zažal hraħ na husliach ako
6-rožný. Ako 13-rožný sa dostal ku kontrabasu, ktorý ho napokon úplne pohltil.
Požas štúdia zvíħazil na mnohých súħažiach. Zvlášħ významným bol rok 1999,
kedy sa stal štipendistom nadácie svetoznámej huslistky Anne Sophie-Mutterovej, ktorá s ním neskôr i koncertovala.
Výsledkom tejto „hviezdnej“ spolupráce
bol i Dvojkoncert pre husle, kontrabas
a orchester, ktorý pre nich skomponoval svetoznámy dirigent, skladateō Sir
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André Previn. Premiéru s Boston Symphony
Orchestra pod taktovkou Previna vydal ako
živý záznam Deutsche Grammophon. Koncert nasledovali dedikácie od autorov ako
K. Penderecki alebo W. Rihm. Som presvedžený, že tohto mladého virtuóza by malo žím
skôr osloviħ vedenie BHS a mal by sa objaviħ
aj na pódiu Slovenskej lharmónie, pretože
si to uržite zaslúži. Veŵ koncertoval na celom
svete s najväžšími dirigentmi a najvýznamnejšími svetovými telesami...
Mladý umelec sa predstavil 8. 4. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca na koncerte,
kde úžinkovali aj gitaristka Miriam Rodriguez Brüllová a klavirista Maroš Klátik.
Patkoló potvrdil svoju povesħ výnimožného
sólistu na tomto nárožnom nástroji. Hral na
menšom kontrabase (nemeckého pôvodu),
ktorý znel mimoriadne mäkko a veōmi fareb-

ne. Keŵ v Piazzollovej skladbe Kicho v niektorých pasážach doslova búšil do strún, výsledkom bol (aj vŵaka neustálemu vibratu) znelý,
no stále ušōachtilý tón. Samozrejmosħ, s akou
realizoval výmeny polôh, stupnicové pasáže
i akordické rozklady, bola fascinujúca. Nehovoriac o tom, že jeho ažolety zneli tak vyrovnane, akoby nebolo niž ōahšie, ako ich zahraħ.
Na koncerte odzneli svetoznáme „drobnosti“
od Albinoniho, Mendelssohna, Sarasateho,
Piazzollu a Enesca. Jedinežný zážitok z koncertu umocnila gitaristka M. Rodriguez Brüllová
a mimoriadne muzikálny klavirista M. Klátik.
Na záverežnom koncerte (11. 4.) sa predstavilo gitarové trio Los Ungaros zložené z dvoch
maŵarských gitaristov a jedného Peruánca,
ktoré vzniklo v roku 2006. Originálny repertoár obsahoval vlastné transkripcie a úpravy
Beethovenovej „Patetickej“, Mozartovej Fan-

tázie c mol KV 475 i Sinfonie z Bachovej kantáty BWV 29. Všetky tieto diela
i ŵalšie skladby od Albeniza, Cervantesa
a Espinela boli prednesené skutožne
majstrovsky. Na záver zaznela populárna Borneho úprava fantázie na témy
z opery Carmen. Výkony tria publikum
úplne „dostali“. Vrcholom koncertu bol
prídavok, známa Sarasateho kompozícia Zapateado. Nezvyžajné bolo, že odznela na jednej gitare, ktorú obsluhovali
tri páry rúk všetkých troch „Ungaros“.
Originálna a šarmantná bodka za ich vynikajúcim koncertom i celým festivalom.
Organizátori festivalu – Ladislav Brüll so
svojou dcérou, umeleckou riaditeōkou
Miriam Rodriguez Brüllovou, už pripravujú ŵalší rožník.
Juraj ALEXANDER
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Vokálne koncerty z ponuky zahranižných kultúrnych inštitútov
Aj keŵ operný súbor SND v poslednom žase žoraz žastejšie rozširuje svoj
záber o vokálne koncerty, ich ponuka
by bez aktivít zahranižných kultúrnych
inštitútov bola v Bratislave nepochybne chudobnejšia. Za posledných šesħ
týždŅov prvého polroka 2010 ponúklo
štyri koncerty Rakúske kultúrne fórum,
dva Taliansky kultúrny inštitút a jeden
Francúzsky kultúrny inštitút v spolupráci s Veōvyslanectvom Poōskej republiky.
Prvým bol piesŅový vežer (27. 4.) v rámci festivalu Chopinova jar. V Pálffyho
paláci odzneli Chopinove piesne op.
74 a piesne jeho francúzskej priateōky
Pauline Viardotovej, ktoré vznikli ako
adaptácie Chopinovych mazuriek na jej
vlastné texty. Kým piesne veōkého poōského skladateōa sa vyznažovali kompozižnou jednoduchosħou, melodickou
prostotou a neokázalosħou, francúzska
skladateōka (uznávaná klaviristka i spevážka, dcéra slávneho majstra belcanta
Rossiniho éry Manuela Garciu) prerobila Chopinove mazurky na piesne
výrazovej sily a vokálnej virtuozity. Aj
z tohto dôvodu je ħažké porovnávaħ
obe interpretky. Poōka Paulina Martini
sa trápila i s jednoduchými piesŅami,
pri ktorých nemožno hovoriħ o komplikovanejšej interpretažnej výstavbe, jej

hlas neupútal ani farbou a v prednese
mi prekážali tóny bez vibrata. Francúzska sopranistka Barbara Ducret
je temperamentným typom umelkyne,
ktorá Viardotovej piesne interpretovala
na spôsob virtuózneho belcanta s krásnymi okrúhlymi pianami a vehementnými (obžas až stereotypnými) atakmi
na vysokú polohu, pri ktorých v snahe
o dramatický úžinok a stotožnenie sa
s atmosférou skladby nedokázala vždy
udržaħ intonažnú žistotu.
Prekvapivo veōkú návštevnosħ i ohlas
mal recitál bratislavskej rodážky Simone Eisingerovej v Mozartovej sieni Rakúskeho kultúrneho fóra (10. 5.). Pomerne žerstvá absolventka viedenského konzervatória v piesŅovom (Mahler,
Schumann) ani opernom repertoári
(Gounod, Rossini) nijako nenadchla:
jej subretno-koloratúrny soprán znel
v stredoch bezfarebne a vo výškach
ostro. ŷalší koncert (19. 5.) vyplnili
tri vokálne talenty z VŠMU, z ktorých
však zaujala iba Petra Záhumenská
– najmä v árii Salome z Massenetovej
Herodiady a dramaturgicky voōbou nárožného monológu Magdy z Menottiho
Konzula. Spev Evy MelichaĶíkovej
bol výrazovo monotónnejší a vo zvuku
plochší. Tenorista Robert Smišžík je

ešte interpretažne nezrelý a v žíslach,
ktoré si vyžadujú ōahký tón (v stornelle z Manon Lescaut ži árii Harlekýna
z Komediantov), pôsobil dosħ ħažkopádne. Po týždni nasledoval recitál
sopranistky Elisabeth Wärnfeldtovej
(26. 5.) interpretujúcej (v záskoku za
plánovanú tureckú sopranistku) piesne
Mahlera, Schönberga, Griega a Sibelia. Vo vyšších, neobyžajne zvužných
až wagnerovsky znejúcich tónoch spevážka nezaprela, že je žiažkou Birgit
Nilssonovej. Schönbergove piesne ma
prekvapili svojou melodickosħou, no
za interpretažný vrchol vežera považujem výkon sopranistky v Griegovej
piesni Frühling. Posledný z koncertov
(9. 6.) záslužne prezentoval jedného
z najvýznamnejších skladateōov piesŅovej tvorby Huga Wolfa (narodeného
pred 150-mi rokmi). Interpretácia jeho
Talianskeho spevníka Christou Ratzenböckovou a Martinom Achrainerom bola dobrou ukážkou výrazového
komorného spevu, v ktorom hudba
a text tvoria jednotu. Úžinok zvyšoval
aj takmer poloscénický prejav interpretov.
V rámci Talianskeho festivalu na Slovensku Dolce Vitaj koncertovali v Primaciálnom paláci s hudbou Giuseppe

Verdiho dvaja talianski speváci (3. 6.).
Sólisti napriek autentickému akcentu
a frázovaniu nepredstavovali medzinárodnú úroveŅ. Tenorista Francesco
Malapena je spevákom na pomedzí
odborov comprimario a lirico, takže
lepšie mu vyšla ária Ricarda z Maškarného bálu než úvodná Radamesova
Celeste Aida. Z príjemne znejúceho
hlasu sa vymykali silené a lesk strácajúce výšky. Hlas sopranistky Sabriny
Messina znel unavene, spevážka navyše vôbec nerešpektovala interpretažné
tradície. Napríklad v prvej árii Aidy
v záverežnom „soffrir“, ktoré sa vždy
spieva v decrescende, tón modulovala
do crescenda. Nepresvedživo pôsobil
aj fakt, že speváci spievali i notoricky
známe árie z nôt. Úplne z iného súdka
bol recitál sopranistky Daniely Bruera
(14. 6.), ktorý pokladám za vrchol medzi všetkými spomínanými koncertmi.
Isteže nie je v možnostiach zahranižných kultúrnych inštitútov sprostredkovaħ Bratislavžanom kontakt z vokálnymi interpretmi tých najvyšších kvalít.
Ich úsilie však prispieva k pestrosti
hudobno-vokálnej ponuky tak interpretažne, ako aj dramaturgicky a oslovuje
hlavne netypické koncertné publikum.
Vladimír BLAHO

MuseScore – notažný editor zadarmo
Využívanie notažných editorov sa stáva
žoraz populárnejšie nielen medzi profesionálmi, ale aj amatérmi ži študentmi hudby. Na tento trend nadväzujú
programoví vývojári a nájdu sa i takí,
ktorí dokážu vytvoriħ plnohodnotný
a voōne dostupný softvér (freeware),
kvalitou blížiaci sa najprestížnejším.
Notažný editor programátorskej skupiny Werner Schweer and Others zaznamenal zvýšenú popularitu v roku 2008,
keŵ si ho z internetu stiahlo mesažne
okolo 15 000 užívateōov. Užívateōské
prostredie programu sa konceptom aj
formou práce podobá na profesionálny
program Finale. Po spustení Musescore
sa zjaví niekoōko prehōadne usporiadaných a gracky pekne spracovaných
ikoniek ovládacieho panelu. Po pravej
strane pracovného okna sú usporiadané
jednotlivé prvky potrebné na vytvorenie
notového zápisu: kōúže, predznamenania, noty až po opakovacie a dynamické
znažky. Tých síce nie je na výber toōko
ako vo Finale, ale na štandardnú orchestrálnu partitúru stažia. Vytvoreniu
notového materiálu predchádza spustenie takzvaného „šamana“, funkcie
známej aj z iných editorov: zadávate
názov, skladateōa, nástrojové obsadenie
a iné nastavenia skladby. Po vytvorení
príslušnej partitúry možno zažaħ vkladaħ noty a znaky. Najjednoduchšie je

vkladanie pomocou klávesnice. Príslušné
písmená predstavujú jednotlivé tóny a pomocou kombinácie tlažidiel Ctrl a šípky
nahor/nadol je možné noty alebo celé takty jednoducho transponovaħ.
Zoznam klávesových skratiek
sa nachádza v nastaveniach
a program ponúka aj možnosħ
zadenovania vlastných. Vytvorený notový zápis je možné jednoduchým spôsobom kopírovaħ, premiestŅovaħ ži transponovaħ a k dispozícii je aj tlažidlo
panelu nástrojov s názvom
koncertné ladenie, ktoré ocenia
hlavne skladatelia orchestrálnych partitúr. Po aktivovaní
koncertného ladenia sa zápis
všetkých transponujúcich nástrojov zobrazí v ladení in C, žo
výrazne zjednoduší orientáciu
v partitúre. Samozrejmosħou
je nastavovanie zalomenia riadkov a strán, kde si jednoduchou
zarážkou možno „uzamknúħ“
požet taktov a automatické
formátovanie ich pri ŵalšom editovaní
už nerozhádže. Pomerne jednoduchým
spôsobom sa dajú vytvoriħ aj opakovania,
kódy alebo dal segno, ktoré pri prehrávaní
program naozaj berie do úvahy, žo sa týka
i vložených dynamických a artikulažných
znamienok. Na prehrávanie používa Mu-

sescore svoju vlastnú integrovanú zvukovú
banku. Tá obsahuje iba zvuk klavíra, no
pokiaō užívateō chce, môže si zo stránky
výrobcu stiahnuħ aj komplexnú zvukovú

álu aj export do zvukových formátov
wav, ac alebo ogg. Noty tak môžu
byħ dodané interpretovi so zvukovým
záznamom. Musescore disponuje ešte

banku obsahujúcu imitácie rôznych nástrojov. Jednoduchou inštaláciou a zmenou
parametrov v nastaveniach programu potom môže priradiħ požadovaný zvuk každej
notovej osnove reprezentujúcej nástroj.
Jednou z najväžších výhod programu je
okrem možností tlaže notového materi-

množstvom ŵalších užitožných funkcií
a po niekoōkohodinovom teste môžem
skonštatovaħ, že jeho využiteōnosħ má
široký záber a vo väžšine prípadov dokáže nahradiħ aj renomované notažné
editory.
Pavol BREZINA
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SPRAVODAJSTVO, FESTIVALY

Festival umení Konfrontácie
7. rožník, 25. – 29. apríla, Univerzita Konštantína Filozofa, o. z. Konfrontácie, Nitra
Konfrontácie mali tento rok pozmenenú dramaturgiu, interpreti sa predstavili v piatich po sebe nasledujúcich
dŅoch, požas ktorých malo obecenstvo
možnosħ navštíviħ štyri komorné a jeden
orchestrálny koncert. Pestrosħ nástrojových obsadení i rôznorodosħ výberu
predvádzaných diel sōubovali intenzívne umelecké zážitky. „Minimaratón”
hudobného umenia bol – ako je už pre
festival zvykom – doplnený o vernisáž
slovenského akademického maliara
Vladimíra Petríka s názvom Rezonancie
pod kurátorskou taktovkou ŉubomíra
Podušela.
Ako prvé (25. 4.) sa predstavilo źeskoslovenské komorné duo – Pavel
Burdych (husle) a Zuzana Berešová
(klavír). Duo, ktoré vzniklo v roku
2003, má za sebou množstvo domácich
aj zahranižných vystúpení. V Nitre nekoncertovalo prvýkrát, v minulosti sa
už na festivale Konfrontácie predstavilo, vystúpilo aj v rámci cyklu koncertov
Galéria hudby. Mal som teda možnosħ
zhodnotiħ umelecký progres telesa. Ako
prvá zaznela Schumannova Grand sonáta pre husle a klavír ž. 2 d mol op. 121.
Už od prvých taktov bolo zrejmé, že duo
je vynikajúco zohrané. Nástupy a odħahy boli dotiahnuté do najmenšieho detailu, charizmatický prejav P. Burdycha
dotváral silný a neopakovateōný dojem
z diela. V skladbe Bohuslava Martinĝ
źeská rapsódia pre husle a klavír II. 307
duo naplno predviedlo umenie kontrastu dynamiky a dramatického stupŅovania. Záver koncertu sa niesol v znamení
populárnych diel Johanna Straussa ml.
Viedenská krv, valžík op. 354 a Franza Lehára Uhorská fantázia pre husle
a klavír op. 45. Temperamentné predvedenie Lehárovej fantázie s množstvom
bravúrne zvládnutých behov v podaní
P. Burdycha bolo bodkou za vystúpením
a nadšené publikum si potleskom vyžiadalo prídavok: Meditáciu z opery Thaïs
od Julesa Masseneta. Presvedživý výkon
źeskoslovenského komorného dua nenechal na pochybách, že teleso umelecky neustále napreduje.
Na druhom koncerte (26. 4.) sa predstavilo komorné trio Branislav Dugoviž (klarinet), Ján Slávik (violonželo) a
Ladislav Fanžoviž (klavír). Každý z interpretov má bohaté skúsenosti z úžinkovania v rôznych zoskupeniach, výsledkom žoho bola skvelá súhra. Beethovenovo Trio B dur pre klarinet, violonželo
a klavír op. 11 bolo skutožnou „pastvou
pre uši“. Kontrastné dynamické plochy
a precízne vypracované melodické pasáže s kultivovaným klavírnym tónom
Fanžoviža výborne vystihovali charakter diela. Farebnosħ zvukových plôch
a pochmúrnosħ ŵalšej skladby Romana
Bergera Epilóg (Omaggio a L. v B.) pre
klarinet, violonželo a klavír tvorili jednak
vhodný kontrast k prvej skladbe a záro-

veŅ aj istú kontinuitu v podobe jemných
reminiscencií na Beethovenove diela. Na
záver zaznelo Brahmsovo Trio a mol pre
klarinet, violonželo a klavír op. 114, kde
dominoval predovšetkým výkon J. Slávika s lyrickým vedením melodických línií
a podmanivým zvukom jeho violonžela.
Tretí koncertný vežer (27. 4.) taktiež
patril violonželu, tentoraz v rukách
známeho slovenského interpreta Jozefa
Luptáka, ktorého na klavíri sprevádzal
Ivan Šiller. Väžšinu koncertného repertoáru však tvorili skladby pre sólové violonželo. Veōmi príjemným a osviežujúcim
prekvapením boli dve Luptákove skladby – Improvizácia 1 a Improvizácia 2.
Zvuk sólového violonžela dotváral interpret aj spevom a ústnymi rytmami. Prvá
skladba bola jednoznažne inšpirovaná
africkou hudobnou kultúrou a autor
výborne vystihol melodické a rytmické
nuansy tohto kontinentu. Interpretácia
oboch skladieb bola tak nevšedná, výrazná a zaujímavá, že zatienila ostatné,
nemenej bravúrne zvládnuté diela od
Juraja Beneša, Franza Schuberta ži

a dali vyniknúħ dynamickým a harmonicko-melodickým nuansám v presvedživej interpretácii oboch gitaristov. Ako
vhodné sa ukázalo aj zaradenie dvoch
skladieb, kde sa gitaristi predviedli ako
sóloví hráži. Prvou bola Suita Musica
z pera K. Kompasa, druhou Trilogy od
Frederica Handa v podaní V. Ondrejžáka. Záver patril hudbe argentínskeho
velikána Astora Piazzollu, ktorého kompozície sú pre gitarovú interpretáciu
nesmierne vŵažné. Umelecký dojem z
efektne a bravúrne zvládnutého Cuatro
Estaciones Porteñas vo mne rezonoval
ešte dlho po koncerte.
Festival Konfrontácie 2010 uzavrel orchestrálny koncert Komorného orchestra Sinfonietta dell’Arte pod taktovkou
bulharského dirigenta a skladateōa
Konstantina Ilievského. Ako sólista sa
predstavil zakladateō a riaditeō orchestra Matej Kozub. Sinfonietta dell’Arte
je flexibilné zoskupenie schopné prispôsobiħ zloženie hrážov požadovanému repertoáru. Úžasħ tohto telesa
na festivale pôsobila jednoznažne ako

Dvadsaħdeväħrožný slovenský
skladateō Andrej Slezák získal
2. miesto na medzinárodnej skladateōskej súħaži Toru Takemitsu
Award 2010 pre autorov do 35
rokov v Tokiu. Jeho kompozícia
Aquarius postúpila do finále
spomedzi 86 partitúr od autorov
z 30 krajín sveta, ktoré hodnotil
francúzsky skladateō Tristan Murail.
Skladba zaznela 30. 5. v svetovej
premiére i na záverežnom slávnostnom koncerte štyroch finalistov
v podaní Tokyo Philharmonic
Orchestra pod taktovkou dirigenta
Takeshiho Ooia.
(www.andrejslezak.com, www.
operacity.jp/en/concert/award)

ưfoto: www.andrejslezak.comƲ

ŉubica źekovská sa stala rezidenžnou skladateōkou Symfonického
orchestra Altenburg-Gera na
sezónu 2010/2011. V septembri
pripravuje orchester premiéru jej
husōového koncertu, na apríl 2011
je naplánované uvedenie skladby
Adorations.
(www.baerenreiter.com/html/
Presse/aktuelles)

źeskoslovenské komorné duo ưfoto: archív festivaluƲ

Daniela Mateja. Vystúpenie J. Luptáka
si dovolím oznažiħ za umelecký vrchol
tohtorožných Konfrontácií a verím, že
sa od neho v budúcnosti v Nitre ešte
dožkáme podobných zážitkov.
Predposledný koncert Mertz Guitar
Dua (28. 4.) priniesol rôznorodý a hodnotný umelecký zážitok umocnený
akustikou nitrianskej Synagógy, ktorá
je pre gitarovú hudbu ako stvorená.
Karol Kompas a Vladimír Ondrejžák
sú absolventmi VŠMU a spolupracovaħ zažali v roku 2009. Zameriavajú
sa na interpretáciu rôznych štýlových
období od renesancie až po súžasnú
hudbu, žo dokazovala aj dramaturgia
koncertu. Ako prvé zazneli anonymné
skladby Le Rossignol 1 a Le Rossignol
2, ktoré navodili príjemnú atmosféru.
Od prvých tónov bolo cítiħ kompaktnú súhru vo frázovaní aj v dynamike.
Diela od Mertza boli azda povinnosħou
vyplývajúcou z názvu dua. Mazurka,
Unruhe a Der Ball duu naozaj sedeli zo
všetkých predvedených skladieb najviac

osvieženie a akustika Synagógy umožnila jeho zvukovosti dokonale vyznieħ.
Úvod koncertu patril sinfonii k opere Le
Cinesi (źíŅanky) od Christopha Willibalda Glucka. Priezražný zvuk a schopnosħ jemných dynamických odtieŅov
dokazovali skvelé dirigentské umenie
K. Ilievského. V ŵalšom priebehu koncertu sa pozornosħ sústredila viac na sólistu
M. Kozuba. Interpretácie skladieb Sergeja Tanejeva (Canzona pre klarinet
a orchester) a Alexandra Glazunova
(Oriental Rêverie pre klarinet a slážiky
op. 14) možno oznažiħ za najvydarenejšie. Sólista v nich predviedol široký
diapazón spôsobov hry od pomalých legátových melódií až po rýchle melodické behy. S nitrianskym publikom, ktoré
bolo na tomto nesmierne zaujímavom
koncerte požetnejšie, sa orchester rozlúžil Bartókovými Rumunskými tancami
Sz. 68, ktorého melódie v spojení so
skvelou interpretáciou boli tým efektným zakonžením festivalu.
Pavol BREZINA

źlenovia Slovenského filharmonického zboru (zbormajsterka
Blanka JuhaŅáková) vystúpili
1. a 5. 6. s žlenmi Mozarteum
Orchester Salzburg, zahranižnými
sólistami a rakúskym dirigentom
Ralfom Weikertom v opere Lohengrin na Richard Wagner Festival
Wels 2010 v rakúskom Welse.
16., 20., 24. a 27. 6. úžinkoval SFZ
s orchestrom a zborom Viedenskej
štátnej opery v novej opernej produkcii Tannhäusera vo Viedenskej
štátnej opere. Dirigoval Franz
Welser-Möst, nový hudobný riaditeō inštitúcie.
(sf)
Sólista Opery SND barytonista
Sergej Tolstov debutoval v Opere
v Zürichu. V májových a júnových
predstaveniach Musorgského opery
Boris Godunov stvárnil postavu
jezuitu Rangoniho. Jeho partnermi
boli fínsky basista Matti Salminen (Boris), Vesselina Kasarova
a Nadia Krasteva (Marina), dielo
naštudoval ruský dirigent Vladimír
Fedosejev.
(hž)
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genta, umožnilo vyznieħ všetkým dôležitým žrtám tejto
rozprávkovo krásnej suity. Vysoký štandard dirigent udržal
aj pri sprevádzaní Vassileny Seramovovej (1985) v Koncerte pre marimbu a orchester Emmanuela Séjourného. źo
dokáže dirigent s orchestrom bez sólistu, ukázal Beethovenov Coriolan op. 62. V predvedených dielach mal umelec
možnosħ ukázaħ viacero pozitív: schopnosħ byħ spoōahlivým,
ale tvorivým partnerom pre sólistov, pracovaħ s neznámym
orchestrom a v krátkom žase pripraviħ štyri štýlovo rozdielne partitúry. Nezanedbateōná bola tiež pohotovosħ, s akou
prispôsobil zvuk orchestra subtílnejšej marimbe i ako zadenoval jeho vzħah k sólovému violonželu. Ak príde o rok do
Žiliny ako víħaz a držiteō Ceny kritiky 2010, uržite si treba na
jeho vystúpenie nájsħ žas.

Zo Žiliny na Pražskú jar
Súžasħou slávnostných chvíō nálových koncertov SFKU
býva aj udeōovanie Ceny medzinárodného hudobného
festivalu Pražská jar, ktorá oceneným dáva unikátnu príležitosħ vystúpiħ na prolovom koncerte v rámci tohto prestížneho podujatia. Cenu Pražskej jari získala v minulosti
trojica slovenských umelcov – mezzosopranistka Terézia
Kružliaková (2005), basista Štefan Kocán (2006) a sopranistka Adriana Kužerová (2007). V dominancii spevákov
pokražovala v roku 2008 Maŵarka Adrienn Miks, prerušil
ju až v roku 2009 nemecký klavirista so šōachticky znejúcim
menom Severin von Eckardstein. Na jubilejnom rožníku
pripadla spolu s Cenou primátora mesta Žiliny maŵarskému violonželistovi Istvánovi Várdaiovi (1985). Várdai o. i.
trikrát zvíħazil na violonželovej súħaži Davida Poppera v Budapešti, v roku 2007 získal 3. cenu na súħaži P. I. źajkovského v Moskve, bodoval aj na Brahmsovej súħaži v Rakúsku
2006. Spolu s D. Karvayom patril medzi najmladších úžastníkov festivalu. Napriek tomu už koncertoval v mnohých
hlavných mestách Európy, ale aj v USA a v źíne a o jeho
vystúpenia je veōký záujem.
Jeho koncert (22. 4.) ukázal, ako vynikajúci dirigent (F. Angelico) môže pomôcħ sólistovi podaħ pozoruhodný súħažný
výkon, žo by ale bez dobrého orchestra (ŠKO Žilina) samozrejme nebolo možné. Mladý violonželista zaujal istým a
poctivým umeleckým výkonom. Šostakovižov Koncert pre
violonželo a orchester ž. 1 Es dur vyžaduje zrelého interpreta. Spevnosħ nie je len funkciou lyriky, dynamická expresia
netvorí len funkžný kontrast. Šostakoviž do hudby zašifroval odkazy, ktoré sólista tvorivo dopovedal. V spoložnej
koncepcii s dirigentovou kreáciou a orchestrálnou pohotovosħou ponúkli plnokrvný koncertantný útvar.

reži. Už na úrovni fragmentov nápevkov bola badateōná
výrazová jadrnosħ, bezpežné ukotvenie v intonácii, a ani
pri akejkoōvek búrke emocionálne exponovaných úsekov
sa nestrácali kultivovanosħ zvuku a žistota motivických
jadier. Dokonca aj momenty agónie, zašifrované v obsahovej rovine kvarteta, ži akejsi melodickej hystérie vedeli
vkusne zvrátiħ do sladkej lyriky a zmierlivého jasu. Hrali
presvedživo, podali dramatický pódiový výkon, ktorý
rozšírili v Bartókovom Slážikovom kvartete ž. 5 B dur
o nové prvky interpretažnej palety. Kvarteto ovláda jazyk
Bartókovej mnohovrstvovej kompozižnej reži, poradilo si
so zložitou kvartetovou sadzbou v tematických oblúkoch i
jej formotvorným vplyvom na rytmicko-melodické modely
v tanežných úsekoch. Hoci nebolo možné niž vyžítaħ ani
pomalým žastiam, strhujúci dojem zanechali najmä v expresívnych, rýchlych žastiach.
Interpreti ovenžení titulmi z mníchovskej súħaže ARD patria
na každom festivale k špižke. Ceysson navyše zvíħazil ešte
ako študent aj v USA na nárožnej súħaži v Bloomingtone
a potom roku 2006 v New Yorku. Nežudo, že jeho recitál
upútal pozornosħ žiliského publika. Dramaturgia obsiahla
tvorbu od 18. až po zažiatok 20. storožia. Zoradením diel
s rozmanitou harstickou štylistikou preukázal aj interpretažnú všestrannosħ a virtuozitu. Pozoruhodné bolo už
to, že hral spamäti, samozrejme technicky bezchybne a s
plnokrvným výrazom. Fascinoval najmä nezabudnuteōným
stvárnením Legendy francúzskej skladateōky Henriette Reniéovej, rovnako ako Images Marcela Tourniera.

E. Ceysson

Jubilejná Žilina v znamení orchestrálnych
koncertov
Pretože domáce publikum uprednostŅuje orchestrálne
koncerty pred sólistickými recitálmi, dramaturgia na to
zareagovala úžasħou až piatich orchestrov (Czech Virtuosi Brno/dir. Jakub Klekner, Camerata Salzburg, ŠKO
Žilina/dir. Francesco Angelico, Cappella Istropolitana/
dir. Martin Leginus, Petrohradský komorný orchester/
dir. Jurij Gilbo), ktoré v nebývalej miere zatraktívnili žilinský festival. V úlohe sólistov s orchestrom sa predstavili
klavírne trio ATOS (Nemecko), Dalibor Karvay (husle,
Slovensko), Francesco Piemontesi (klavír, Švajžiarsko),
István Várdai (violonželo, Maŵarsko) a Francesco Angelico (dirigent, Taliansko). Okrem nich sa na polorecitáloch
predstavili aj Bennewitzovo kvarteto a francúzsky harsta
Emmanuel Ceysson. Osobne považujem za logistický zázrak, že sa do Žiliny podarilo dostaħ súbory ako Camerata
Salzburg ži Petrohradský komorný orchester a väžšinu po
svete rozcestovaných sólistov v žase, keŵ islandská sopka

menila trasy leteckých spojení. Zasiahla ale napríklad do
obsadenia úvodného koncertu, na ktorý nemohli priletieħ
francúzsky fagotista Marc Trénel a poōský dirigent Michal
Dworzyņski.
Jedným z prvých prekvapení festivalu bol práve spontánny výkon klavírneho tria ATOS z Nemecka (19. 4). Trio
sa blyslo v nárožnom Beethovenovom Koncerte pre husle, violonželo a klavír C dur op. 56. ATOS (Annette von
Hehn, Thomas Hoppe, Stefan Heimeyer) prišli ovenžení
cenami z USA (dostali možnosħ uskutožniħ niekoōkorožné
turné po Amerike a koncert v Carnegie Hall), rakúskeho
Grazu, na súħaži v Melbourne získal tento súbor najviac
cien v rámci jedného rožníka vrátane Grand Prix. źasopis
Detroit Free Press o nich napísal: „Tri hlasy, jeden zvuk;
dokonalá jednota vo frázovaní, zvuku, precítení a interpretácii ich odlišuje od ostatných.“ A bola to pravda;
traja hráži, jedno cítenie. Za poōského dirigenta orchestra

Nová Cena Slovenského rozhlasu
Na aktuálnom rožníku sa udelením ceny zviditeōnil aj partner podujatia Slovenský rozhlas, ktorý otvoril tradíciu udeōovania Ceny Slovenského rozhlasu. Podōa štatútu dostane
ocenený umelec (alebo súbor) príležitosħ koncertovaħ na
Festivale Rádia Devín alebo úžinkovaħ v rámci abonentnej
sezóny SOSR. Cenu na aktuálnom rožníku získali pre rovnaký požet bodov Bennewitzovo kvarteto z źeskej republiky (úžasħ na Festivale Rádia Devín) a francúzsky harsta
Emmanuel Ceysson (1984), ktorý bude hraħ so SOSR v nasledujúcej sezóne.
Ocenení boli zhodou okolností aktérmi jediného recitálového koncertu (20. 4.). Bennewitzovo kvarteto (JiĶí Nůmežek, Štůpán Ježek, JiĶí Pinkas, Štůpán Doležal) sa v úvode
predstavilo Janážkovým Slážikovým kvartetom ž. 2 „Listy
dĝvůrné“. Hráži zaujali dôrazným pointovaním vyhrotených, expresívnych celkov Janážkovej zvrásnenej hudobnej

F. Piemontesi
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Czech Virtuosi Brno pohotovo zaskožil žeský dirigent
Jakub Klekner.

Koncerty bývalých laureátov
Okrem porotou sledovaných koncertov bol na festivale
ŵalším silným lákadlom aj vokálno-inštrumentálny koncert
(23. 4.), na ktorom Cappella Istropolitana s bývalými
úspešnými úžastníkmi SFKU, vokalistami Adrianou Kužerovou, Teréziou Kružliakovou a Štefanom Kocánom,
spoložne s Bratislavským chlapženským zborom (Magdaléna RovŅáková) uviedli Pergolesiho Stabat mater
a DvoĶákove Biblické piesne. Aj tento koncert patril interpretažnými výkonmi a diváckym záujmom medzi elitné,
rovnako ako vystúpenie držiteōky Ceny hudobnej kritiky
2009, bulharskej hrážky na bicích nástrojoch Vassileny
Seramovovej (22. 4.). Vynikajúca marimbistka stopercentne potvrdila správnosħ výroku minulorožnej poroty.
Preukázala závideniahodnú hrážsku ekvilibristiku, keŵ
s veōkým úspechom uviedla Koncert pre marimbu a slážiky od Emmanuela Séjourného. Pri požtoch ocenených klaviristov, huslistov a spevákov z minulosti je minulorožné
víħazstvo hrážky na marimbe istým dôkazom nezaujatosti
poroty pri hōadaní vhodných kandidátov na víħazstvo.

darený veōkým hudobným talentom, jeho silnými stránkami
sú muzikalita, mimoriadna virtuozita, vynikajúca pamäħ
a obdivuhodná interpretažná zrelosħ.“ Azda najpresnejšia
denícia Karvayovho žilinského výkonu (21. 4.).
V druhej žasti koncertu so slovenským huslistom exceloval aj
švajžiarsky klavirista, laureát súħaže Kráōovnej Alžbety v Bruseli z roku 2007, Francesco Piemontesi (1983), ktorého
doménou je klasicizmus. Mozartov Koncert pre klavír a orchester ž. 14 Es dur s Cameratou Salzburg bol hudobným
pôžitkom. Jeho Mozart priniesol brilantné a ōahké pasáže
i svietivý zvuk. Nie náhodou si ho k spolupráci na svojich
projektoch pozvala aj Martha Argerich.

Epilóg
Pohōad na priebeh 20. rožníka by nebol úplný, ak by sme
okrem ocenených výkonov nespomenuli ostatné, ktoré síce
neboli predmetom bodovania poroty, no nijako to neznižuje
ich umelecký prínos. Lebo všetky koncerty, vrátane popoludnia najmladších budúcich profesionálov – Koncertu víħazov Súħaží študentov slovenských konzervatórií 2010 – (20.
4.) boli naozaj zaujímavé. V bulletine 20. rožníka SFKU som
v úvodnom komentári napísala, že vlastné hranice môže
každá krajina rozširovaħ iba smerom nahor. Takáto duchov-

ná expanzia je prakticky bez hraníc a nikomu nezaberá životný priestor. Práve naopak, všetko dobré, žo v oblasti hudobného umenia urobíme dnes, prinesie svoje ovocie nielen
v horizonte nadšeného aplauzu. Je to beh na dlhé trate. Na
tejto ceste vyhrávajú vytrvalí: organizátor, ktorý nezlyhá,
mesto, ktoré podporuje kultúru, i obžania, ktorí ju pre svoj
život potrebujú. A aj keŵ môžeme maħ skvelé nahrávky, živý
dotyk s koncertným umením je nenahraditeōný.
Melánia PUŠKÁŠOVÁ

Ceny udelené na 20. rožníku SFKU:
Cena hudobnej kritiky
Francesco ANGELICO, dirigent (Taliansko)
Cena MHF Pražská jar
István VÁRDAI, violonželo (Maŵarsko)
Cena Slovenského rozhlasu
Emmanuel CEYSSON, harfa (Francúzsko)
BENNEWITZOVO KVARTETO (źeská republika)
Cena publika
Dalibor KARVAY, husle (Slovenská republika)
Cena primátora mesta Žilina Ivana Harmana pre
najmladšieho úžastníka festivalu
István VÁRDAI, violonželo (Maŵarsko)

V. Seramova

Umelci ocenení Cenou hudobnej kritiky:
Marián Pivka (pf, źSFR, 1992), Larissa Groeneveld
a Frank van de Laar (vlc a pf, NL); Petersen Quartett, (1994, DE); Martin Babjak a Daniel Buranovský, (barytón a pf, SR, 1995); Rem Urasin (pf, RU,
1996); Musica Florea (źR, 1997); Henrik Wiese
(auta, DE, 1998), Gergely Bogányi (pf, HU); Matej
Drližka (cl, SK, 1999); Michal Sħahel (vc, SK, 2000);
Ladislav Papp (ar, SK, 2001); Bernhard Berchtold
(tenor, AT) a Irina Puryžinskaja (pf, RU, 2002); Tatiana Vassilijeva (vc, RU, 2003); Penguin Quartet
(CZ, 2004); Baiba Skride (vn, LV, 2005); Sophia
Jaúé (vn, DE, 2006); Barnabás Kelemen (vn, HU,
2007); Anna Vinnickaja (pf, RU, 2008); Vassilena
Seramova (bat, BG, 2009).

Cena publika Daliborovi Karvayovi
Azda nikoho neprekvapilo, že Cenu publika získal slovenský huslista Dalibor Karvay, absolvent žilinského konzervatória v triede Bohumila Urbana. Víħaz husōovej súħaže
Tibora Vargu v Sione (Švajžiarsko, 2003), New Talent na
BHS v roku 2000 ži Oistrachovej súħaže v Moskve v roku
2008, je vždy zárukou vynikajúceho výkonu. V Žiline
preukázal skvelú umeleckú formu pri stvárnení Vivaldiho
Štyroch rožných období. Hoci ide o populárne dielo, pre
huslistu je vždy výzvou pre súhru s orchestrom i špeciká
barokovej husōovej štylistiky. Majstrovské dielo dostalo
v Karvayovom podaní kontúry premyslene zvládnutého
konceptu; sólista ukážkovo spolupracoval s orchestrom
Camerata Salzburg, špecialistom na hudbu minulých storoží. Dôverne známe melódie a rytmické gurácie zneli
brilantne, efektne a s veōkou dávkou štýlovej empatie.
Bravúrne zvládol aj polaritu programových prvkov obsiahnutých v názvoch jednotlivých koncertov, neusilujúc
ani o romantizovanie ži ilustratívnosħ. Karvayovu interpretáciu vystihuje výrok jeho pedagóga z Hudobnej univerzity v Grazi Borisa Kuschnira: „Dalibor Karvay je ob10

D. Karvay
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Viva Musica!

Sergej Nakariakov v Žiline – zásah do žierneho!
Na záver jubilejného rožníka festivalu, ktorý si za 20 rokov
existencie vydobyl pozíciu jednej z najprominentnejších hudobných udalostí v kultúrnom živote Slovenska, chceli organizátori
nepochybne pripraviħ výnimožný koncert. Vŵaka pozvaniu fenomenálneho ruského trubkára Sergeja Nakariakova sa im to
dokonale podarilo. Na vypredané predstavenie v sobotu 24. 4. v
Dome umenia Fatra sa len tak ōahko nezabudne. Program uspokojil najmä konzervatívnejšieho poslucháža, najlepšie milovníka
hudby 19. storožia – Elgarova Serenáda pre slážikový orchester
op. 20 v prvej a źajkovského rovnomenný titul, len s opusovým
žíslom 48, v druhej polovici v podaní Petrohradského komorného orchestra pod taktovkou Jurija Gilba boli príjemnými,
noblesnými „predkrmami”. Z výkonu interpretov ma najviac
oslovil kultivovaný zvuk orchestra, muzikalita jeho žlenov a skvelá práca s dynamikou. Menší dojem na mŅa urobila intonažná
úroveŅ, žo pri telese zvužného mena trochu prekvapuje...
Sergej Nakariakov sa prvýkrát zaskvel v málo známom Koncerte pre husle a slážikový orchester d mol mladého, 13-rožného
Felixa Mendelssohna-Bartholdyho. Krásne, klasicky vystavané
dielo pochádza z obdobia skladateōových Symfónií pre slážikový
orchester a o jeho interpretažné vzkriesenie sa zaslúžil v 50. rokoch minulého storožia Yehudi Menuhin. Transkripcia husōového partu pre trúbku pochopiteōne priniesla nutnosħ prispôsobiħ
ho; týka sa to najmä transponovania niektorých pasáží o oktávu
nižšie. Neznamená to však, že by tým Mendelssohnova hudba
utrpela – Nakariakov sa v hlbokom registri (ktorý u mnohých
trubkárov znie pomerne sucho a krehko) pohybuje bez ħažkostí
a jeho mäkký, okrúhly tón dodával dokonale premysleným frázam charakter prirodzenosti a akejsi samozrejmosti, takže dielo

napokon ani nepôsobilo ako transkripcia originálu urženého
pôvodne pre celkom odlišný nástroj. Na Mendelssohnovi sa
ukázalo, že Nakariakovova virtuozita nie je prvoplánovo exhibižná – nedriape sa do závratných výšok (sotvakedy zaznel vyšší
tón ako a2), ani neohuruje efektnými fortissimami. Komorný
tón jeho trúbky (namierenej šikmo k zemi, nie priamo do publika) sa skvele snúbi so zvukom slážikového orchestra, o žistej,
absolútne suverénnej technike umožŅujúcej hru rýchlych arpeggií, virtuóznych behov v legate aj détaché a schopnosti hraħ
bez prerušenia akúkoōvek dlhú frázu ani nehovoriac. Publikum
tieto kvality ocenilo okamžite a pred druhou polovicou vytvorilo
skutožne festivalovú atmosféru. Spontánne nadšenie sprevádzalo aj druhý Nakariakovov príchod na pódium, tentokrát s
efektným „cirkusantským“ žíslom, Benátskym karnevalom Jeana-Baptista Arbana. Rad virtuóznych variácií na banálny valžík
tohto skôr módneho dobového virtuóza na kornete ako naozajstného skladateōa je sotva niežím viac ako len prostriedkom
na predvádzanie techniky a ohurovanie publika. Nakariakov sa
však aj tejto skladby dokázal zhostiħ svojsky. Najmä vŵaka jeho
vrodenej muzikalite a prirodzenej a logickej výstavbe fráz získala
na hodnote. Okrem toho sme boli svedkami nevídaného stupŅa
technickej perfekcie (napr. v extrémne nárožnej variácii so skokmi z najhlbšej polohy do stredného registra), ktorá prekonala
hádam aj veōkého Wyntona Marsalisa...
Organizátori jubilejného rožníka Stredoeurópskeho festivalu
koncertného umenia trali skutožne do žierneho a ostáva dúfaħ, že si toto podujatie udrží svoju úroveŅ aj v nasledujúcich
rožníkoch.
Robert KOLÁĳ

Kongres hudobných pedagógov na hranici dvoch svetadielov
Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu (EAS) je
jednou z významných organizácií, ktoré sa zaoberajú hudobnou
výchovou v európskom školskom vzdelávaní. Jej idey šíria národní koordinátori v každej z 24 žlenských krajín vrátane Slovenska,
ktoré zastupuje doc. Irena MedŅanská z Prešovskej univerzity.
Posledný aprílový týždeŅ sa v tureckom Bolu v komplexe Univerzity Abanta Izzeta Baysala (so závideniahodným kultúrnym
centrom s dvomi koncertnými sálami) konal 18. kongres EAS.
Téma Hudba a hudobné vzdelávanie v kontexte socio-kultúrnych zmien priniesla rôznorodosħ pohōadov na problematiku
umocnenú konfrontáciou dvoch svetadielov. Stretnutie 300 hudobných pedagógov Európy a Ázie reektovalo z rôzneho uhla
pohōadu ústrednú tému na viac ako 50 podujatiach. Dominovali
dva centrálne problémy: populárna hudba a jej dopad na estetickú hodnotovú orientáciu mládeže a problematika uchovávania
hudobných národných tradícií v súžasnej silnejúcej globalizácii.
Pestovanie tureckej národnej hudby v rôznych provinciách Turecka, jej spojitosħ alebo prechod k populárnej hudbe západných
kultúr a jej odraz v školskej hudobnej praxi reektovali najmä domáci prednášatelia. Slovensko zastupoval príspevok Ireny MedŅanskej s názvom Kontinuita ōudovej hudobnej tradície v školskej a mimoškolskej praxi a vo vzdelávaní užiteōov hudobného
umenia na príklade Prešovskej univerzity. Zástupcovia hudobno-pedagogických inštitútov Európy a Ázie apelovali na nepriaznivý vývoj v umeleckej edukácii celej populácie spôsobený najmä
neustálou redukciou hodín umeleckých predmetov v škále povinných predmetov v prospech technických a prírodovedných
ži informažno-komunikažných technológií, žím je rozvíjaná len
kognitívna stránka mladého žloveka na úkor emocionálnej, zážitkovej a estetickej. Žiaō, i posledná školská reforma na Slovensku (od 1. 9. 2008) zasadila krutý úder umeleckým výchovám

ŵalšou drastickou redukciou v 8. a 9. rožníku ZŠ, kde zostal len
predmet Výchova umením v rozsahu 0,5 hodiny týždenne.
Európska asociácia pre hudobnú výchovu, ktorej v súžasnosti predsedá Sarah Henessy z Anglicka, môže ako profesijný
orgán len upozorŅovaħ a apelovaħ na národné ministerstvá
s rôznou, v prípade poslednej reformy na Slovensku, alibistickou, niž neriešiacou odpoveŵou ministerstva školstva.
EAS v rámci každého kongresu dáva priestor aj študentom
užiteōstva hudby na tzv. študentskom fóre, ktoré sa stalo jeho
tradižnou súžasħou. V tureckom Bolu sa tento rok stretlo 26
študentov zo 14 krajín, Slovensko zastupovala Veronika Kažkovižová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Spoložne sa
zamýšōali nad témou Integrácia vonkajších vplyvov do využovacieho procesu. V diskusiách študenti zistili, že napriek rozmanitosti školských systémov sa v súžasnosti každý z nich viac ži
menej stretáva s nedostatkom motivácie k hudobným žinnostiam u žiakov základných škôl alebo nízkym záujmom o vlastné
kultúrne dedižstvo a vážnu hudbu. Študenti sa nesnažili nájsħ to
najsprávnejšie riešenie na dané témy, hōadali sa skôr možnosti
ako ŵalej tieto problémy v budúcnosti riešiħ – ako akceptovaħ
žiakovu osobnosħ, akými metódami a prostriedkami motivovaħ
žiaka k vnímaniu rôzneho druhu a žánru v hudbe, k akceptovaniu hudby svojich spolužiakov, svojho národa i iných kultúr.
Kongres EAS i študentské fórum podžiarkli dlhodobé známe
problémy, ktoré, žiaō, prerástli do medzinárodnej dimenzie.
Treba si uvedomiħ, že výchova a kultivovanosħ mladého žloveka
sú procesy, aké nemajú okamžité výsledky, ale dnes uskutožnené stratégie sa nám uržite prejavia v budúcnosti.
Irena MEDŀANSKÁ
Veronika KAźKOVIźOVÁ

Festival Viva Musica! sa stal už neodmysliteōnou
súžasħou Kultúrneho leta v Bratislave. V poradí
6. rožník festivalu okrem jazzu ži kvalitnej alternatívnej hudby ponúkne návštevníkom Bratislavy i
klasickú hudbu. Ambíciou festivalu bolo vždy priniesħ
posluchážom umenie v nenútenej podobe vežerov
pod holým nebom. Vežerov plných hudby, elitných
umelcov svetovej úrovne bez kravát a ušōachtilej
nudy, ktorej by sa niektorí ōudia pri predstave
„klasiky“ možno trochu obávali. Cieō pritiahnuħ
ōudí, ktorí nie sú práve posluchážmi „vážnej” hudby
funguje výborne. Festival zároveŅ každý rok zvyšuje
umelecké nároky na posluchážov, a tak si aj milovníci
klasickej hudby si môžu vychutnaħ napr. DvoĶákovu
9. symfóniu v podaní źeského národného symfonického orchestra ži Violonželový koncert h mol so
sólistom JiĶím Bártom. A to všetko pod taktovkou
žeskej dirigentskej legendy Libora Pešeka.
V odōahženej forme sa bude niesħ koncert maŵarského huslistu Robyho Lakatosa. So svojou kapelou
nám predvedie virtuózne husōové kusy, ale aj jazzové
skladby obohatené o temperament cigánskych
hudobníkov. Festival myslí aj na slovenskú mladú
skladateōskú generáciu. Pod vedením Oskara Rózsu
odznejú komorné skladby Mareka Brezovského a
vrcholom spomienkového vežera bude predvedenie
albumu HRANA, ktorý žiaō vyšiel až po jeho smrti.
Vrcholom festivalu však uržite bude vystúpenie
svetovej opernej špižky, tenoristu Ramóna Vargasa. Operné árie v jeho podaní prilákajú množstvo
návštevníkov, preto sa organizátori festivalu rozhodli
koncert usporiadaħ len pre platiacich divákov. Osem
koncertov od 23. do 31. 7. bude vzrušujúcim hudobným zážitkom. Kompletný program a miesto vystúpení možno nájsħ aj na webovej stránke festivalu.
(www.vivamusica.sk)

R. Vargas ưfoto: www.vivamusica.skƲ
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Košická hudobná jar
Návštevníci tohto významného hudobného podujatia na východe Slovenska môžu už roky považovaħ jeho
existenciu za samozrejmosħ, najmä odkedy sa Štátna filharmónia Košice stala hlavným usporiadateōom, tvorcom dramaturgie a celkovej koncepcie. Jej orchester je zárukou uvádzania významných symfonických skladieb
a každý rok sprevádza renomovaných umelcov.
fotograe: Jaroslav ŉAŠ

55. rožník medzinárodného festivalu, 30. apríla – 2. júna, Štátna lharmónia Košice
Požas viac než piatich dekád
existencie festivalu sa jeho koncepcia
menila: v prvých rožníkoch prevažovalo nadšenie a snaha napodobniħ
festival Pražská jar. Po vzniku Košickej filharmónie bol festival prehliadkou jej umeleckých výkonov, neskôr
i interpretov a skladateōov z okolitých krajín, so samozrejmou úžasħou
umelcov z východoslovenského regiónu, nezriedka aj s uvádzaním premiér
slovenských skladateōov. Košická hudobná jar bola vždy slávnosħou hudby, vyvrcholením koncertnej sezóny
a mimoriadne dôležitou kultúrnospoloženskou udalosħou. Koncepcia
festivalu aj dnes – slovami riaditeōa
Júliusa Kleina – „prináša hodnoty,
akými sú krása a radosħ, ponúka
klenoty klasickej hudby v interpretácii špižkových umelcov a súborov“.
Prísōub dramaturgicky príħažlivých
symfonických koncertov bol žitateōný už z programu festivalu, naplnili
sa tiež predpoklady mimoriadnych
umeleckých výkonov. Bolo potrebné
výraznejšie odlíšiħ festival od bežného koncertného cyklu, žo nebolo jednoduché, pretože niektoré koncerty
v sezóne mali viaceré parametre výnimožnosti.

spoōahlivými sólami hrážok na hoboji
a flaute. Skutožným pripomenutím
200. výrožia narodenia hudobného
génia sa stala až nasledujúca virtuózna a menej úvádzaná Koncertná
skladba pre 4 lesné rohy a orchester
op. 86 s mimoriadne kvalitnými umelcami z źeského hornového kvarteta
(Jan VoboĶil, Zuzana Rzounková,
Petr Hernych, ZdeŅko Vašina). Excelentne zvládnuté virtuózne party
lesných rohov vynikali presnosħou i
bezchybnou intonáciou a spolu s orchestrom vytvárali nádherné schumannovské kantilény. Šéfdirigent podal „festivalový“ výkon predovšetkým
v záverežnej Brahmsovej Symfónii ž. 1
c mol op. 68, ktorú dirigoval spamäti.
Od prvého tónu viedol orchester sústredene, s dôrazom na klenuté témy,
kompaktný zvuk, presnosħ nástupov
a diferencovanosħ nálad. Bezchybné
vstupy hoboja, zreteōnosħ kontrapunktických pasáží, dialóg huslí a lesných rohov a hlavne veō kolepo vystavané „beethovenovské“ finále zazneli
v strhujúcej podobe, kde každé gesto,
téma ži fráza mali svoj význam.

Varínskej pocta Chopinovi
K mimoriadnym zážitkom patril vežer s poōskou dirigentkou Agnieszkou
Duczmalovou a sólistkou Danielou
Varínskou (6. 5.). Dramaturgia naznažovala, že pôjde najmä o pripomenutie
Chopinovho výrožia, no vežer otvorila
premiéra skladby Petra Zagara (1961).
Chorál s variáciami pre veōké orchestrál-

A. Duczmal a D. Varínska

Málo slávnostnosti na úvod
Preto bola citlivou témou dramaturgia otváracieho koncertu (29. 4.),
ktorého úvodu chýbali majestátnosħ,
slávnostnosħ, optimizmus a radosħ.
(Nenahradili ich ani slávnostné fanfáry KHJ z pera Jozefa Podprockého, ktoré dirigoval Karol Petróczi.)
Prvou skladbou vežera bola Schumannova predohra Manfred op. 115,
dielo plné byronovského rozorvaného
dramatizmu, ohŅa a vášní, v ktorom
však Štátna filharmónia Košice so
šéfdirigentom ZdeŅkom Müllerom
podali štandardný výkon bez väžšieho napätia, plastického zvuku, hoci so
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ne obsadenie patrí ku komunikatívnym
a hudobne priezražným dielam. Chorál
nastupuje v dychových nástrojoch, neskôr sa pridávajú violonželá a postupne
všetky slážiky, harfa a drevené dychové
nástroje. Zaujala ma variácia v tanežnom
duchu a kontakt huslí s lesnými rohmi,
ktorý sa viackrát zopakoval. Každá z
variácií vyrastá z motívu pôvodného
chorálu, no získava vždy nový významový

źeské hornové kvarteto

aj hudobno-dramatický rozmer a smeruje
k záverežnému rozjasnenému vrcholu. Nárožné publikum prijalo skladbu
s uznaním, veōkú zásluhu na jeho zaujímavej podobe mala bezpochyby i hosħujúca dirigentka.
Sólový part Koncertu pre klavír a orchester ž. 1 e mol op. 11 Fryderyka
Chopina zahrala Daniela Varínska
s úžasnou muzikalitou a v dokonalej
súhre s dirigentkou a orchestrom. Mala
obdivuhodnú kultúru tónu, nádherné
pianissimá i znelé forte. Steinway bol
pod jej rukami mäkký a tvárny. Chopinova hudba znela plasticky, emocionálne, no súžasne premyslene. Dirigentka
zdôraznila poetiku Chopinovej hudby aj
v orchestrálnych žastiach, prižom ani na
okamih nestratila hudobný kontakt so
sólistkou. Výkon Daniely Varínskej pat6 2010
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ril k vrcholným sólistickým vystúpeniam
na festivale.
Mimoriadne kvality a osobnosħ dirigentky A. Duczmalovej naplno vynikli
v záverežnej źajkovského Symfónii ž. 4
f mol op. 36. Jej spolupráca s ŠfK priniesla kompaktnosħ, plnosħ a tvarovanie zvuku, výrazovosħ ži dramatickosħ
a virtuozitu, s akou sa u ŠfK nestretávame žasto. Hoci filharmonici uviedli
toto dielo nespožetnekrát, výkon, ktorý
podali pod vedením poōskej umelkyne,
patrí k najúspešnejším na KHJ. Každá
téma „spievala“, všetky nástrojové
skupiny boli vyrovnané, výborne vyzneli fanfáry fagotov a lesných rohov,
zážitok umocnili bezchybné sólové
vstupy sólistov, pizzicata v 3. žasti boli
prirodzené a presné. Finále so známou
ōudovou melódiou zapôsobilo už prvými tónmi, gradácia postupne získavala
na intenzite lesku a po vyvrcholení vyvolala búrlivé nadšenie. Obdivuhodná
koncentrácia, s akou stavala dirigentka
každú tému a každý tón, to, ako udržala pozornosħ a kompaktnosħ orchestra,
plastický zvuk, logické a výrazné plochy, ako aj jej celkový výraz len potvrdili jej svetové renomé.

patickou mladou huslistkou svojou
umeleckou úrovŅou zaradil medzi
míōniky festivalových výkonov. Najmä
pre obdivuhodný talent sólistky, jej pozoruhodnú techniku a zvuk vzácnych
huslí. Rešpekt k dielu, husliam, hudbe
a neopakovateōnému okamihu ukázala
aj absolútnym stíšením pred zaznením
prvého tónu, na žo poslucháži okamžite
reagovali. Dirigent sa postaral o citlivý
sprievod orchestra, bezproblémovo vyzneli aj nárožné party dychových nástrojov. Komplikované rytmy, znažné tempá
a symfonický charakter diela dopŎŅali
mimoriadny sólový výkon huslistky, ktorý imponoval samozrejmosħou, s akou
sa vyrovnala s nárožnými technickými
problémami a vášnivým prejavom. Vŵažnému publiku venovala ako prídavok
skladbu Svitanie Eugèna Ysaÿa, ktorá
patrí k najnárožnejším dielam husōovej
literatúry. Tu nechýbali hra v oktávach,
skoky, dvojhmaty, trylky, rýchle pasáže –
všetko bolo bez intonažného zaváhania
a nesmierne muzikálne.
Záver koncertu patril orchestru a dirigentovi. Symfónia C dur Richarda Wagnera
bola na pódiu ŠfK uvedená prvýkrát a hoci
bola evidentná snaha zvládnuħ túto parti-

vežer. Tentokrát boli hosħami spisovateō ka Eva Hudežková, klaviristka
Jaroslava Půchožová a huslista Václav
Hudežek (11. 5.). Príjemné prostredie
vestibulu Domu umenia, hovorené slovo a výber skladieb vytvorili príjemnú
atmosféru. Umelci sa vyznali z obdivu
k tvorbe Janážka, Brahmsa a Beethovena. Hoci bol Petrof vo vestibule pripravený, bolo zrejmé, že najlepšie dni
má už za sebou. J. Půchožová zaujala
v sólových i komorných skladbách. Už
v Brahmsovej Sonáte ž.1 G dur op.78
bola rovnocennou partnerkou Václava
Hudežka – v pôsobivom diele nástroje
burácali i intímne meditovali. Janážkove Naše vežery a Pojŵte s námi! z cyklu
Po zarostlém chodnížku priniesli tajomnosħ a zádumživosħ hukvaldských
lesov. Vyvrcholením vežera bola Beethovenova Sonáta pre husle a klavír ž.
9 A dur op. 47 „Kreutzerova“. Václav
Hudežek patrí dodnes k špižke žeského
interpretažného umenia: jeho krásny a
znelý tón, lyrickosħ i dramatickosħ, cit
pre komornú hudbu a radosħ z hudby
našli vrelú odozvu u prítomných posluchážov.
Lýdia URBANźÍKOVÁ

túru, o úspechu možno hovoriħ len žiastožne. Dielo 19-rožného Wagnera vzniklo
pod vplyvom Beethovenových symfónií.
Úvodná a záverežná žasħ sú v sonátovej
forme, strednou žasħou je scherzo s triom,
prekvapí kontrapunktická práca. V podstate ide o klasicizujúce dielo ešte bez znakov
wagnerovskej hudobnej reži, s „unaveným“ priebehom a výrazom. Ani takému
skúsenému dirigentovi, akým je Deák, sa
ho nepodarilo urobiħ zaujímavým.

Musica Florea

S. Jaúé

Fantastická Sophia Jaffé
Tretí symfonický koncert (13. 5.) sōuboval ŵalšie výnimožné zážitky. Štátnu lharmóniu Košice dirigoval András Deák
z Maŵarska, sólo na husliach hrala Nemka Sophia Jaúé. Úvodná skladba, výber
z Griegovej suity Sigurd Jorsalfar, mala
navodiħ atmosféru hudobného severu.
Dirigent elegantnými, presnými a úspornými gestami zdôrazŅoval najmä melodické línie a gradáciu celku. Darilo sa aj
hudobníkom: violonželá upútali krásnym
tónom, vynikli i fagoty a trúbka.
Koncert pre husle a orchester d mol
op. 47, dielo Jeana Sibelia, sa so sym-

Literárno-hudobný vežer
K obōúbeným podujatiam v rámci KHJ
patrí už tradižne literárno-hudobný

Dramaturgia Košickej hudobnej jari
už niekoōko rokov pozýva na festival
interpretov starej hudby venujúcich
sa uvádzaniu hudby minulých storoží v intenciách historicky použenej
interpretácie. Tento rok padla voōba
na renomovaný žeský súbor Musica
Florea, ktorý sa predstavil požetnému
publiku v Premonštrátskom kostole
Najsv. Trojice v Košiciach (3. 5.). Teleso s umeleckým vedúcim violonželistom Markom Štrynclom pôsobí na
koncertných pódiách od roku 1992
a má renomé výnimožného umelec-

kého zoskupenia radiaceho sa k špižkovým európskym súborom. Hneŵ na
úvod treba povedaħ, že Florea naplnila
všetky ožakávania do bodky. Výkon
súboru sa vyznažoval technickou a intonažnou dokonalosħou, prižom treba
braħ do úvahy úskalia, ktoré so sebou
prináša hra na slážikových nástrojoch
potiahnutých žrevovými strunami v klíme sakrálnych priestorov zažiatkom
jari. Z nahrávok a biografie je zrejmé,
že súbor sa s nadhōadom, veōkou dávkou suverenity a s citom pre štýlovú
diferenciáciu pohybuje v bohatom
barokovom repertoári. Marek Štryncl
navyše vdýchol jeho umeleckému
prejavu ducha osobnostnej zaangažovanosti, preto interpretácia nepôsobí
ako chladný historizmus, ale ako živý
a emocionálne vypätý prejav vzħahu
k historickej hudbe, schopný osloviħ aj
súžasného poslucháža a vyvolaħ v Ņom
bezprostredný umelecký zážitok. Súbor Musica Florea si na koncert na
KHJ prizval mladú sopranistku, ŵalšiu
z nesporných nádejí slovenskej vokálnej školy, Lenku Mážikovú. Spevážka
vládne hlasom príjemnej farby, pohybujúcim sa bez problému vo všetkých
registroch svojho hlasového odboru,
prižom dokáže adekvátne stvárniħ aj
vypäté afektové situácie. Jej prejav sa
vyznažuje ōahkosħou a pohyblivosħou,
žo jej umožŅuje vyrovnaħ sa suverénne
a s bravúrou s nárožnosħou koloratúr
a melizmatických úsekov. Po získaní
skúseností a orientovaní sa v úskaliach
štýlovosti v oblasti historicky použenej
interpretácie má pred sebou uržite
perspektívu vyhōadávanej interpretky
hudby 17. a 18. storožia.
Dramaturgia koncertu vychádzala
z orientácie súboru Musica Florea,
a predovšetkým umeleckého vedúceho
Marka Štryncla, na hudbu významných
skladateōských osobností európskeho
baroka v kombinácii s menej známymi
skladateōmi tohto obdobia. Nápaditosħ
dramaturgie zvýraznila aj kombinácia
inštrumentálnych a vokálnych diel
vo vyrovnanom pomere, žím koncert
nadobudol zvukovú a štýlovú vyváženosħ. Na úvod zaznelo Concerto ž. 2
z Horae pomeridianae op. 4 Johanna
Josefa Ignáca Brentnera (1681–1742)
v typicky barokovom štvoržasħovom
cykle Largo – Allegro – Largo – Menuet. Súbor hrajúci v zložení Jana Chytilová a Simona Tydlitátová (husle),
Michal Dušek (viola), Marek Štryncl
(violonželo), OndĶej Štajnochr (kontrabas) a Iva Štrynclová (žembalo)
zahral dielo s chuħou a umeleckým
nasadením. V podobných intenciách
sa nieslo aj uvedenie Brentnerovej árie
Plaude exulta cor meum z Harmonica
duodecatometria ecclesiastica op. 1
v podaní sólistky L. Mážikovej. Vítaným dramaturgickým oživením bolo
uvedenie Koncertu d mol pre violonželo a slážiky Antonína Reichenauera
(1694–1730), v ktorom sa M. Štryncl
predstavil aj ako znamenitý sólista.
Nesporným vrcholom vežera sa stalo
13

SPRAVODAJSTVO, FESTIVALY
uvedenie Händlovej kantáty Figlio d‘alte speranze. Dielo bolo do programu
zaradené nepochybne pri príležitosti
325. výrožia narodenia skladateōa. Jan
Dismas Zelenka (1679–1745), ktorého tvorba prežíva v súžasnosti svoju
renesanciu, bol v programe zastúpený
áriou zo Suity F dur Huc Caeli Principes. Skutožnosħ, že tvorba Johanna Josefa Ignáca Brentnera má v repertoári

ci zaujali spontánnosħou a nenútenou
eleganciou, ale aj veōkým koncepžným
nadhōadom a žistotou línií (ako ostatne
požas celého koncertu). Svoj strhujúci
temperament si zachovali aj v Janážkovej Sonáte pre husle a klavír, kde okrem
toho upútali aj jemnou prepracovanosħou detailov a veōkou emotívnou silou.
Zaujímavé oživenie koncertu priniesla
skladba Sebastiana Themessla Mind

I. Pirstašová a G. Wallisch

na ktoré som z našich pódií bohužiaō
zvyknutý. Azda iba stredné hlasy mohli
znieħ o niežo výraznejšie. Dirigent sa
požas celého koncertu sústreŵoval na
veōké stavebné oblúky, makroštruktúru a veōkorysé, temperamentné frázovanie. Miestami by som ožakával viac
precízne vypracovanej mikrodynamiky
ži dôslednejšie gradácie, žo platilo pre
celý koncert.
Hoci Koncert pre hoboj a orchester
D dur Richarda Straussa vznikol o 76
rokov neskôr ako Wagnerova symfonická „drobnosħ“, ich hudobné myslenie vykazuje nápadne podobné žrty.
Straussov koncert nebol oproti Wagnerovi žiadnym kontrastom a preto pôsobil nanajvýš únavne; pravda, unavujúci
je už jeho oneskorený štýlový kontext
historizujúceho romantizmu. Hoci sólista Levente Soós (Rumunsko, Transylvánia) podal virtuózny, suverénny

com dirigentovi, ktorý práve hosħuje v
košickom Dome umenia, že je legendou, to chce silnú odvahu. Uvažujme
triezvo: emfatické oznaženie „žijúca
legenda“ patrí naozaj iba najväžším
osobnostiam v danej oblasti a ak je
dirigent taký skvelý, že si takéto oznaženie vyslúži, potom by pre neho nemal byħ problém nacvižiħ s košickými
filharmonikmi Smetanovo veōdielo
na adekvátne vysokej, medzinárodne
porovnateōnej úrovni. Lenže výkony
orchestra a dirigenta sa 3. 6. od toho
nachádzali veōmi ŵaleko.
Smetanov veō kolepý cyklus symfonických básní je zaiste veō kým sústom
pre každý orchester; manažment
KHJ asi vedel, prežo ho zaradil na
program záverežného koncertu. Zdalo sa mi, a potvrdili to aj nemenované
zdroje, že pán dirigent Antoni Wit z
Poōska (on mal byħ tou „legendou“) s

A. Wit a Košická lharmónia

súboru osobité miesto, podžiarklo uvedenie jeho Concertus Cammerales ž. 3,
z ktorého štvoržasħového barokového
cyklu Largo – Allegro – Largo – Allegro zaujala 3. žasħ svojím recitatívnym
charakterom. Záverežná Cantata per
ogni tempo od anonymného skladateōa z Archívu Pražského hradu (Sign.
1475) potvrdila, že sa oplatí siahnuħ aj
po dielach neznámych skladateōov. Jej
uvedenie bolo vydarenou bodkou za
úspešným vežerom. Záverežný aplauz
bol poŵakovaním za chvíle krásnej
hudby v podaní vynikajúceho súboru.
Skutožne festivalový zážitok.
Karol MEDŀANSKÝ

Sviatok komornej hudby
Na koncerte v stredu 19. 5. sa predstavilo slovensko-rakúske duo Ivana
Pristašová (husle) a Gottlieb Wallisch
(klavír). Na moje prekvapenie sa koncert nekonal vo veōkej (vlastne jedinej)
sále Domu umenia, ale vo foyeri. Táto
inovácia sa ukázala ako šikovná, pretože pomocou nej možno vhodne zastrieħ
prípadný slabší posluchážsky záujem
a súžasne vytvoriħ rýdzo komornú atmosféru, ktorá dokonca pripúšħa aj
diskrétnu konzumáciu kávy a nealkoholických nápojov.
Pokiaō ide o umeleckú stránku koncertu, tá bola jednoznažne najvydarenejšia
z trojice vystúpení, ktoré som navštívil.
Pristašová a Wallisch sa predviedli ako
vysoko profesionálna a vynikajúco zohraná dvojica. Na program koncertu
zaradili diela Mozarta, Janážka, súžasného rakúskeho skladateōa Themessla
a Brahmsa. V Mozartovej Sonáte pre
husle a klavír e mol KV 304 ma umel14

the Gap pre husle, klavír a metronóm. Mali sme dožinenia s riadenou
aleatorikou a náznakmi redukcionizmu bez extrémnych výstrelkov, ktoré
prispeli k pomerne presvedživej zvukovej výslednici aj pre tradižnejšie
založených posluchážov, hoci funkcia
metronómov sa ukázala ako relatívne
obmedzená. Na záver sme si vypožuli
Brahmsovu Sonátu pre husle a klavír
ž. 3 d mol op. 108. Aj v nej sme si mohli
vychutnaħ Pristašovej lahodný tón a
dokonalú intonáciu s aktívnou tvorivou podporou Wallischovho klavíra.
Umelci prejavili zmysel pre náladové a
expresívne rozlišovanie v rámci cyklu i
žastí. Prvá žasħ pôsobila pomerne zdržanlivo, ale o to strhujúcejšie bolo finálové Presto agitato. Skvelý koncert
so skvelým záverežným pocitom...

Maŵarský orchester
s košickým šéfdirigentom
Hosħovanie Symfonického orchestra
Miskolc sa malo konaħ 17. 5., napokon sa však pre povodŅové a dopravné
komplikácie presunulo na 30. 5. Pikantériou tohto koncertu bola osoba
dirigenta. Nebol ním nikto iný ako
Zbynůk Müller, súžasný šéfdirigent
Štátnej filharmónie Košice. Dramaturgia bola pomerne zaujímavá, ale
absencia maŵarskej skladby v prípade
maŵarského orchestra vyvolala otáznik. Výkon a zvuk orchestra ma však
príjemne prekvapili. Symfonici pôsobili
ako zvukovo vyvážené teleso s homogénnymi sekciami a spoōahlivými, entuziastickými hudobníkmi. Naplno sa
to prejavilo už v úvodnej Siegfriedovej
idyle R. Wagnera. Žiadne problémy s
intonáciou, žiadne neisté lesné rohy,

a bezchybný výkon, pre spomenuté
okolnosti môže toto dielo ħažko vyznieħ
optimálne. Po prestávke bolo obecenstvo odškodnené neporovnateōne
svižnejšou a invenžnejšou Symfóniou
ž. 3 c mol s prívlastkom Organová od
francúzskeho romantika Saint-Saënsa.
Müllerova koncepcia bola zameraná na
silný ħah, rýchle tempá a dosiahnutie
vŵažných globálnych zvukových efektov. Takáto exaltovanosħ dokáže pôsobiħ vo väžšine prípadov strhujúco, hoci
nebolo možné prehliadnuħ isté problémy, ktoré táto koncepcia priniesla:
málo pokoja a dynamického kontrastu,
drobné problémy v súhre atŵ. Napriek
tomu možno konštatovaħ, že hosħovanie Symfonického orchestra Miskolc na
žele so šéfdirigentom košických filharmonikov dopadlo úspešne.

Má vlast ako záver
To isté však nemožno povedaħ v súvislosti so záverežným koncertom. Jeho
názov znel: „Dirigentská legenda a
Má vlast“. Napadá mi, kam až možno
v dnešnom svete zájsħ s úžinnosħou
marketingových kampaní. Marketing
dokáže (?) nahradiħ najrôznejšie obsahy, ale hodnotu vo vysokom umení
ħažko. Vyhlásiħ o ktoromkoōvek žijú-

orchestrom ŠfK skúšal málo. Darmo,
legendy neskúšajú, legendy žarujú...
Ĥažko povedaħ, kto nesie primárnu
zodpovednosħ za beztvaré, chaotické
predvedenie cyklu Má vlast. Hádam
v prvom rade dirigent, tak to káže
logika. Je síce pravdou, že najmä výkon slážikov bol veōmi problematický,
chýbali mu jednotnosħ a oduševnenie.
Najmä husōové a violové figurácie
a fugátové úseky v Šárke, v žasti Z
žeských luhĝ a hájĝ, ale aj inde zneli
nekompaktne, neprofesionálne. Výkony dychovej sekcie boli o žosi spoōahlivejšie. Pokiaō by som mal hodnotiħ ži
len opísaħ dirigentskú koncepciu, asi
by som si neporadil, pretože žiadnu
hmatateōnú koncepciu som necítil,
nepožul – napriek tomu, že pán Wit
cyklus Má vlast uržite dôverne pozná,
veŵ ho dirigoval naspamäħ. Skutožné
hudobnovýrazové napätie sa prejavilo
v Tábore, zrejme vŵaka temnej nálade a absencii slážikovej virtuozity. Z
ostatných žastí zaujali najmä ich furiózne závery, vrátane posledného Blaníka... Preplnenému Domu umenia
to stažilo na „standing ovation“. Ako
však nemenovaný zdroj dodal, tie sú v
Košiciach už národným športom.
Tamás HORKAY
6 2010
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SPRAVODAJSTVO, KONCERTY

Štátna lharmónia Košice vystúpila
25. 5. v DvoĶákovej sieni Rudolna na
65. rožníku Pražskej jari s dielami Petra
Breinera Concerto sinfonico pre Gioru
a orchester (dirigent P. Breiner), Mozartovým Koncertom pre klarinet a orchester
A dur a výberom zo suity Kráō Kristián II
Jeana Sibelia (dirigent Zbynůk Müller).
Koncert, na ktorom vystúpil svetoznámy
klarinetista Giora Feidman, sa stretol
s mimoriadne pozitívnym ohlasom.
(ŠfK)
Hudobná spoložnosħ Hemerkovcov bola
7. 5. v rámci DŅa mesta Košíc vyznamenaná Cenou primátora mesta Košice. Na
slávnostnom ceremoniáli sa v deŅ výrožia
udelenia erbovej listiny mestu panovníkom ŉudovítom Veōkým každorožne
oceŅujú tí obžania a kolektívy mesta, ktorí
sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj
a šírenie dobrého mena Košíc. Hudobný
skladateō Jozef Podprocký a muzikologižka Júlia Bukovinská prevzali ocenenie pre
Hudobnú spoložnosħ Hemerkovcov za
zásluhy na výskume hudobnej histórie,
propagáciu tvorby a interpretažného
umenia Košíc a východoslovenského
regiónu. Vydali 10 zborníkov „Kapitoly
z dejín hudobnej kultúry v Košiciach“,
ako aj ŵalšie odborné publikácie a notové
materiály a založili festival Hudobné
rezonancie, ktorého 3. rožník prebieha v
súžasnosti.
(lu)
Krisztina Gyöpös, žiažka 2. rožníka
Konzervatória v Bratislave a prípravného
rožníka Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni získala Zlatka
Grgoševiſa 1. cenu na medzinárodnej
klavírnej súħaži v chorvátskom Záhrebe,
ktorá sa konala v dŅoch 17.–23. 5.
(hž)

Júnový
soundtrack

P

ôvodne som mal naplánovanú cestu do rodnej
Bratislavy, najmä kvôli
uvedeniu mojej organovej
skladby O siedmich farbách
svetla v kostole Cirkvi bratskej.
Napokon som však musel ostaz
v Berlíne, no stálo to za to.
Z množstva ponúk kultúrnych
podujatí ma na zastávke metra
pri Brandenburskej bráne upútal plagát Staatsoper, pozývajúci
do vekej sály ělharmónie na
slávnostný koncert pri príležitosti 85. narodenín skladatea
a dirigenta Pierra Bouleza. Hoci
výška vstupného zamrazila,
povedal som si, že vidiez a poÂuz
výnimoÂnú osobnosz hudobné-
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Trnavského súħaž nabrala správny kurz
Medzinárodná spevácka súħaž Mikuláša Schneidra-Trnavského aj napriek nežižlivej dobe prekrožila
dve dekády existencie. Do 21. rožníka vstúpila s 90 úžastníkmi z 15 krajín.
Jej hlavnými cieōmi sú vyhōadávanie
vokálnych talentov, ich medzinárodná umelecká konfrontácia a otváranie možností
profesionálneho uplatnenia. Špecikom je
oživovanie piesŅového odkazu Mikuláša
Schneidra-Trnavského a jeho propagácia
prostredníctvom súħažiacich doma i vo svete.
Medzinárodná porota zasadala aj tohto roku
pod vedením Evy Blahovej, ktorá je v spolupráci s mestom Trnava hlavným garantom
podujatia.
V mladšej a kritériami repertoáru jednoduchšej kategórii sa darilo najmä domácim interpretom. Zvlášħ mužská sekcia, ktorú som
požul na koncerte laureátov, ponúkla mimoriadne nádeje. Každý z ocenených má v sebe
tri podstatné devízy: farebnosħ materiálu,
muzikálnosħ a perspektívne základy techniky.
Držiteō 3. ceny Igor Loškár v árii titulného
hrdinu z Mozartovej Figarovej svadby preukázal jadrný barytón, zdravo znejúci v každej
polohe, no na jeho zmäkžení a tieŅovaní ho
ešte žaká ŵalšia práca. Lyrický tenorista Juraj
Hollý (2. cena) predniesol áriu Lenského
z źajkovského Eugena Onegina ako výrazovo ucelenú výpoveŵ s emocionálnym ponorom a plynulým frázovaním. Víħazom kategórie sa napokon stal ŉubomír Popik, ktorý
„odpálil“ Rossiniho Figara s neskrývaným
švihom a snahou ukázaħ sýty barytón, ale aj
vyspievaħ pohyblivé úseky. V skupine žien
ostala 1. kategória oprávnene bez víħazky,
o striebornú pozíciu sa delili slovenská sopranistka Renatka Feriková a Blanka Jílková
(źR). Prvá z nich slušne, no bez osobitého
timbru zaspievala áriu Rusalky z DvoĶákovej
opery, druhá preukázala tmavšiu farbu, vyrovnané registre a zmysel pre štýl v chúlostivej árii Paminy z Mozartovej źarovnej auty.

Okrúhly, pohyblivý a výrazovo tvárny soprán
vložila do árie Snehulienky Nikolaja Rimského-Korsakova držiteōka 3. ceny Lidia Wegrzyn z Poōska.
Kategória starších, v ktorej som sledoval
okrem koncertu víħazov aj 3. kolo (piesŅový
cyklus alebo trojica piesní jedného autora
a operná ária), predstavila adeptov vokálneho umenia zväžša osobnostne i profesionálne pripravených do praxe. Vekový priemer
štrnástich nalistov bol 29 rokov. Kvantitou
dominovali ženy, kvalitou muži. Rezultát poroty, ktorá ani v tomto prípade u žien neudelila 1. cenu, zodpovedal skutožnosti. Z tých,
ktorým sa medaila neušla, hodno spomenúħ
napríklad Španielku Anu Puche Rosadovú
(hŎbavo prednesené piesne Manuela de
Fallu a spoōahlivá Gounodova Margaréta) ži
źešky Ivanu KrejžíĶikovú (s drámou i vtipom interpretované Brittenove piesne, no
tvrdá a nepoetická Pucciniho Mimi) a Luciu
Hilscherovú (tmavá mezzosopránová farba,
avšak nudný výraz). Z piatich mužov porota
ovenžila štyroch, ale výkonom nezaostal ani
kanadsko-slovenský barytonista Jan Vaculík.
Nechýbali mu farba, kov ani zmysel pre výraz, ži už v zaujímavom súħažnom repertoári
(piesne Vaughana Williamsa a ária z Prokoevovej Vojny a mieru), alebo na záverežnom koncerte (Mozartov Don Giovanni).
Na 2. mieste v ženskej kategórii skonžila
Yulia Savrasova, sopranistka s tmavým timbrom a v Catalaniho La Wally silnou anitou
k veristickému pátosu. Z trojice źajkovského
piesní spravila samostatné dramatické žísla. O 3. cenu sa podelila Slovenka Daniela
BaŅasová s Ruskou Fambou Juliou Kovriginou. Naša mezzosopranistka si získala porotu popri štíhlo vedenom hlase intenzívnym

výrazovým ponorom a temperamentom.
Výberom z piesní H. Villu-Lobosa a Seguidillou z Carmen stavila na správnu kartu.
Ruská sopranistka vložila emocionálne
bohatý výraz do Rachmaninovových piesní,
ktoré boli vybrúsenejšie než ária Micaely
z Carmen. V mužskej kategórii sa na prvých
dvoch miestach medzinárodnej porote nerozhodovalo ōahko. Z rovnocenných adeptov
na víħazstvo sa nakoniec šħastie obrátilo na
bieloruského barytonistu Ilyu Silchukova.
Ušōachtilo sfarbený, kovovo lesklý a dokonale frázujúci lyrický barytón upútal rovnako
v piesŅach Sergeja Rachmaninova, ako aj v
árii Herodesa z Massenetovej Herodiady.
Profesionálne nemenej zrelým výkonom
zaujal chorvátsky basista Goran Juriſ. Jeho
tmavý timbre, sýte hŎbky a koncentrované
výšky, ako aj široká škála odtieŅov priam
vyrážali dych v Ibertových piesŅach, efektnej
„pif-paf“ árii z Meyerbeerových Hugenotov
a na koncerte víħazov v Mozartovom Osminovi. Z dvoch „bronzových“ ma viac zaujal
poōský barytonista Ɉukasz Motkowicz. S
hŎbavým výrazom, diferencovanou dynamikou a mäkkou farbou predniesol Ravelove
piesne, s tónovou razantnosħou a vtipom
Rossiniho Figara a na koncerte elegantného
źajkovského Jeleckého. Prekvapilo umiestnenie slovenského tenoristu Jozefa Gráfa,
ktorý Smetanove Vežerní písne odspieval
bez akéhokoōvek výrazu. K árii z Verdiho Luisy Miller sa priblížil aspoŅ farbou.
Po menej úrodnom jubilejnom rožníku vstúpila Schneidrova Trnava do tretieho desaħrožia veōmi úspešne a s nádejou, že tento kurz
jej zaruží atraktívnosħ pre žo najširší okruh
spevákov z domova i zahranižia.
Pavel UNGER

kompozície Pli selon pli pre soprán
a orchester.
To, že Boulez je vekým interpretom
i v pokroÂilom veku, bolo jasné hneÉ
z úvodných taktov Bergových Troch
kusov pre orchester op. 6. Atonálny
zvukový experiment mladého Berga
zaznel úplne transparentne. Podobne tomu bolo i v Passacaglii, ranom
opuse Antona Weberna, kde každý
tón dýchal vlastnou potrebou bytia.
V Schönbergovom dodekafonickom
Klavírnom koncerte op. 42 vyznel
najpresvedÂivejšie kontrast medzi
tvrdým, no jasným zvukom orchestra a romantickým ideálom klavírneho partu v bravúrnej interpretácii
Daniela Barenboima, dlhoroÂného
priatea francúzskeho umelca.

Vemi zaujímavé bolo pozorovaz
Bouleza pri uvedení vlastnej
kompozície, hoci práve Improvisation II sur Mallarmé nepatrí
k vrcholom jeho tvorby. Uvonene pôsobiaci a vÉaka maestrovi
dokonale navzájom komunikujúci hráÂi na bicích nástrojoch
a harfe dávali spolu s príjemne
zafarbeným sopránom Christine Schäferovej skladbe smer
a neopakovatené napätie - akési
vnútorné legáto. VeÂer s jedným
z posledných titanov avantgardy
bol výnimoÂným zážitkom.

Petra Machajdíka
ho sveta stojí za to, aspoË na chvíu
zabudnúz na obsah peËaženky.
Boulez sa v minulom storoÂí stal synonymom skladatea Novej hudby,
ktorý vo svojich dielach neberie na
obecenstvo žiadny ohad. Napriek
tomu sa mu podarilo zaradiz medzi
najvýraznejších a najvplyvnejších
hudobníkov súÂasnosti. Na vypredanom koncerte sa predstavil v úlohe dirigenta i skladatea. Skvelá berlínska Staatskapelle pod taktovkou
oslávenca uviedla diela Schönberga,
Weberna a Berga, ale aj skladbu
Improvisation II sur Mallarmé –
Boulezovo zhudobnenie sonetu Une
dentelle s'abolit francúzskeho symbolistu Stéphana Mallarmého. Tá je
trezou Âaszou jeho najrozsiahlejšej

Autor je skladate. Žije
v Nemecku a na Slovensku.
(www.machajdik.de)
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V. ročník medzinárodného festivalu chrámovej a organovej hudby
Pod záštitou Ing. Stanislava Chovanca, primátora mesta Skalica

Pondelok, 5. júl / 16.00 h.
Kostol sv. Michala - farský

Nedeľa, 15. august / 16.00 h.
Kostol Sedembolestnej Panny Márie - Františkánsky

DAVID DI FIORE
USA
C. Balbastre, G. F. Handel, B. Galuppi,
J. S. Bach, M. Dupré

KATEŘINA CHROBOKOVÁ
ČESKÁ REPUBLIKA
J. S. Bach, P. Whitlock, J. Alain

Nedeľa, 18. júl / 16.00 h.
Kostol sv. Michala - farský
GUSTÁV BELÁČEK, barytón
STANISLAV ŠURIN, organ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
J. G. Walther, J. S. Bach, A. Dvořák, B. Foerster, M. Nosetti

Nedeľa, 1. august / 16.00 h. – Evanjelický a. v. kostol
MATTHIAS GIESEN
RAKÚSKO
F. Mendelssohn–Bartholdy, F. Schmidt,
A. Bruckner, D. Šostakovič, M. Reger
V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom

Nedeľa, 29. august / 16.00 h.
Kostol Sedembolestnej Panny Márie - Františkánsky
ANDRZEJ MIELEWCZYK
NEMECKO - POĽSKO
J. N. Hummel, F. Liszt, Z. Gárdonyi
V spolupráci s Poľským inštitútom

Vstup voľný! • Zmena programu vyhradená!
Mesto Skalica
Nám. Slobody 10 • 909 01 Skalica
Tel.: 034 664 4885 • koutna@mesto.skalica.sk • www.skalica.sk
Bachova spoločnosť na Slovensku
Tel.: 033 544 7537, 0905 26 99 71
office@bachsociety.sk • www.bachosciety.sk
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Spomienka na Richarda Rybariža
Janka PETĹCZOVÁ-MATÚŠOVÁ
Vo februári uplynulo 80 rokov od narodenia muzikológa
a vysokoškolského pedagóga PhDr. Richarda Rybariža,
CSc. (19. 2. 1930 – 30. 11. 1989). Aj po viac ako dvadsiatich rokoch od jeho nežakanej smrti spomíname na
tohto významného hudobného historika ako na žloveka
s mimoriadnou charizmou, optimistickým, ōudským a
priateōským vzħahom ku kolegom a s povesħou liberálne
zmýšōajúceho vedca s hlbokým spoloženskovedným vzdelaním a širokým rozsahom muzikologických aktivít.
Práca a osobnosħ Dr. Richarda Rybariža je neodmysliteōne spätá s akademickým prostredím, s Ústavom hudobnej vedy SAV, ktorému venoval celý
profesionálny život. Pracoval tu od skonženia svojich vysokoškolských štúdií
v roku 1953 až do roku 1989, kedy v novembrových revolužných dŅoch – už
požas náhlej choroby – stihol podpísaħ list, ktorým pomohol ku znovukonštituovaniu Ústavu hudobnej vedy ako samostatného vedeckého pracoviska.
Tak ako požas jeho pôsobenia aj dnes je na tomto pracovisku jedným zo
základných cieōov výskum hudby a hudobnej kultúry na Slovensku v európskom historicko-vývinovom kontexte.
Dr. Rybariž napŎŅal tento cieō takmer 40 rokov a podieōal sa tak rozhodujúcou mierou na vytvorení tradície slovenskej historickej muzikológie. Pracoval v knižniciach a archívoch na Slovensku i v zahraniží, objavoval unikátne
notové pramene, analyzoval ich a teoreticky hodnotil z muzikologických,
interdisciplinárnych a multikultúrnych aspektov. Paralelne s empirickým
výskumom sa zaoberal aj teoreticko-metodologickými otázkami a sledoval
nové trendy vo svetovej muzikológii – západnej i východnej.
Alfou aj omegou jeho vedeckovýskumnej práce bol hudobnohistorický prameŅ. Dr. Rybariž zažal štúdiom stredovekých prameŅov latinskej bohoslužobnej cirkevnej hudby a ako vyškolený medievalista sa predstavil už roku
1952 v dizertažnej práci Slovenská neuma a nota choralis v období cirkevne
feudálneho stredoveku. Prepracovaný text vyšiel o tri roky neskôr v Hudobnovedných štúdiách I a mladý absolvent muzikológie sa zaradil hneŵ pri
nástupe do ÚHV SAV medzi výkonných hudobných historikov, ktorým boli
zverené prvé akademické Dejiny slovenskej hudby (1957).
Boli to roky intenzívneho terénneho výskumu, evidencie a dokumentácie
hudobnohistorických prameŅov a možno povedaħ, že Dr. Rybariž mal už
zažiatkom 50. rokov vynikajúci prehōad o všetkých dôležitých notových
prameŅoch, ktorými sa zaoberali prvé akademické dejiny. Jasne to vidieħ v
jeho žlánku K súžasnému stavu bádania o dejinách slovenskej hudby, ktorý
publikoval v roku 1958 v Slovenskej hudbe. Predstavil v Ņom hlavné pramene a výskumné témy vtedajšej historiografie. Písal o potrebe zaoberaħ sa
sekvenciami a hymnami, kódexami z Bratislavy, Spiša, Nitry, Košíc a veōkým
množstvom väžších ži menších fragmentov a tiež ōudovou duchovnou piesŅou. Napísal:„Veōké kancionály 17. storožia Cithara Sanctorum a Cantus
Catholici sú relatívne spracované, ... no niektoré tézy bude treba revidovaħ. Rozhodne však bude potrebné skúmaħ novonájdené rukopisné spevníky – napr. z Nového Mesta nad Váhom, Jasova, Spiša, drobnejšie tlaže
z Trnavy, Skalice, Trenžína, slovenské pašie z 18. – 19. storožia.“ Hovoril o
predrenesanžnej a renesanžnej polyfónii, zborníkoch z Košíc a Kódexe Anny
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Hansenovej zo 16. storožia v Bratislave i o tvorbe troch najvýznamnejších
predstaviteōov spišskej „školy“ (Zarevúcky, Šimrák, Marckfelner). ŷalej menoval skladateōov baroka i klasicizmu, medzi inými Zimmermanna, Zlatníka,
Družeckého, Brosmanna a skonžil podrobným súborom otázok k dejinám
hudby 19. storožia (Bella, Schneider-Trnavský a ŵ.) Dr. Rybariž všetky tieto
výskumy sledoval z pozície znalca prameŅov, no nakoniec sa špecializoval na
staršie dejiny. Jeho štúdie o prameŅoch pribúdali tak, ako boli nové pramene objavované a k prameŅom už známym pristupoval podōa ich dôležitosti
i podōa potrieb svojho pracoviska.
Od 60. rokov publikoval zrelé muzikologické štúdie Sekvencie spišského
graduálu Juraja z Kežmarku (1960); Sekvencia-Legenda-Epos (1963);
Nové objavy historikov (v Štítniku) (1964); Požiatky latinského spevu na
našom území (1965); Z problematiky oponickej zbierky piesní a tancov
(1730) (1966); Zur Frage der Tabulaturpartitur im 17. Jahrhundert (1967)
a prvé transkripcie skladieb Jána Šimráka, ktoré vyšli ako príloha Slovenskej
hudby. Dr. Rybariž sa postupne zahlboval do rôznych notažných systémov.
Transkriboval gregoriánsky chorál, tanežnú hudbu 17. a 18. storožia, polychóriu Zarevúckeho a Šimráka, duchovné piesne, spartovával inštrumentálnu barokovú hudbu. Napokon, prierez jeho transkripciami poskytuje notová príloha v Dejinách hudobnej kultúry na Slovensku I. (1984). Je však len
vrcholom ōadovca, ktorý bol vytvorený na základe dlhorožných skúseností
z profesionálnej kritickej edície prameŅov. Roku 1971 vydal spolu Janou
Máriou Terrayovou Tance zo Slovenska zo 17. a 18. storožia ako notovú
prílohu v Slovenskej hudbe. Nasledoval Opus Musicum (1655) I. a II. Samuela Capricorna v edícii Stará hudba na Slovensku (1975, 1979), Missale
notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio v spolupráci s Jankou Szendrei
v edícii Musicalia Danubiana I (Budapest 1982) a napokon vyšli skladby na
latinské texty Jána Šimráka v edícii Fontes Musicae in Slovacia (Bratislava
1982, II. zv. 1991).
Richard Rybariž si uvedomoval dôležitosħ transkripžnej práce a kládol na
Ņu hneŵ od zažiatku silný dôraz. Dá sa povedaħ, že to, žo predložil v knihe
Vývoj európskeho notopisu (1982) sa rodilo spolu s každou jeho štúdiou. Už
v roku 1952 zažal jadro svojej dizertažnej práce slovami: „Hlavnou úlohou
súžasnej hudobnej paleografie je poznanie historického notopisu a snaženie po rozlúštení a sprístupnení starých pamiatok. Paleograf pripravuje
materiál hudobnému historikovi a sprístupŅuje ho pracovníkom, ktorí na
jeho výskumy nadväzujú, jeho poznatky používajú a ŵalej spracúvajú vo
smysle rekonštrukcie jednotného a uceleného vývojového obrazu hudobnej
minulosti naších národov. Hudobná paleografia je teda veōmi dôležitou disciplínou hudobnej historiografie.“
Aj chronologický prehōad jeho bibliografie svedží o tom, že ku transkripcii
a kritickej pramennej edícii pristúpil vždy až po dôkladnom hudobnopaleografickom štúdiu. Svoje praktické skúsenosti napokon teoreticky formuloval
v knihe Hudobná historiografia v kapitole Teória hudobnohistorického prameŅa, kde oznažil modernú kritickú edíciu prameŅov za ideál práce hudobného historika; vonkajšiu a vnútornú (štýlovú) kritiku prameŅa za zložitú
a nárožnú prácu, ktorá musí spŎŅaħ „kritérium prehōadnosti (clarity), dôslednosti (consistency) a musí poskytnúħ text, ktorému sa dá dôverovaħ“.
Dr. Rybariž dobre vedel o žom píše, sám bol nesmierne dôsledný, svedomitý a nárožný – a to predovšetkým voži sebe. Vieme, že napísal okolo 250
vedeckých štúdií, žlánkov, hesiel do encyklopédií, kapitol v knižných monografiách, prednášok, referátov, recenzií, kritík, publicistických scenárov, ale
– s príznažnou zanietenosħou – vystupoval aj v rozhlasových a televíznych
reláciách. To je naozaj úctyhodná práca, z ktorej viaceré ħažiskové štúdie
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sú vzorové a dodnes v mnohom podnetné, napríklad Stredoveké mesto ako
hudobnokultúrny organizmus (1974) sa stala doslova kultovou štúdiou so
zásadným koncepžným významom pre ŵalšie smerovanie hudobnohistorického výskumu na Slovensku.
ŷalšou z ħažiskových výskumných oblastí Dr. Rybariža bola hudba Capricorna a Šimráka. V štúdii Judicium Salomonis – Samuel Capricornus a Giacomo Carissimi (1971) postavil Capricorna do nového svetla v dejinách hudby
v Bratislave. Práca na tejto téme a jeho kontakty so západnou muzikológiou
podnietili úplne novú fázu výskumu Capricornovej hudby v zahraniží. Nasledujúce štúdie z dejín viachlasnej hudby v Bratislave v 17. storoží (1976) zas
naštartovali podrobnejšie výskumy bratislavských hudobných inventárov,
ktoré boli nakoniec vydané v transkripcii roku 1994 v kolektívnej publikácii Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby 16. – 17. storožia na
Slovensku. V tomto prípade už môžeme hovoriħ o kolektíve autorov, ktorí
pokražovali v šōapajách Dr. Rybariža a ktorí prešli jeho hudobnohistorickou
školou. No a napokon je tu celý súbor prelomových prác o Šimrákovi: Ján
Šimbracký v rokoch 1635 – 1645. Príspevok k poznaniu jeho diela (1969)
a Ján Šimbracký – spišský polyfonik 17. storožia. (1973), ako aj jeho dva
zväzky pramennej edície latinských dvojzborových motet a duchovných koncertov. Tie sú dodnes základom, na ktorom sú postavené aj súžasné bádania
a pramenné vydania hudby tohto spišskopodhradského organistu v edícii
Musica Scepusii Veteris. Niž na tom nemení skutožnosħ, že priezvisko skladateōa dnes píšeme v novej, skorigovanej podobe Šimrák. (Pozn. red.: Nová
podoba mena skladateōa v staršej literatúre známeho ako Ján Šimbracký je
výsledkom bádania autorky. )
Myslím si, že práve Dr. Rybariž by prvý privítal vyriešenia „paradoxu“ okolo
mena Šimrák (Schimrack), keby sa toho dožil. Bol vždy otvorený nový ideám, riešeniu problémov a zástancom pravdy vo vede. Bez problémov preberal nové poznatky, obrazne povedané „prepracoval sa“ od tzv. Oponickej
zbierky piesní a tancov k Uhrovskej zbierke piesní a tancov a od Vietorisovho kódexu ku Vietorisovej tabulatúre. Pamätám si na jednu situáciu, keŵ
som nastúpila v 80. rokoch do jeho Oddelenia hudobnej histórie v Ústave
hudobnej vedy. Kolega Ladislav Kažic objavil, že jednu tretinu Pestrého
zborníka z Levože tvoria skladby nemeckého skladateōa Johanna Caspara
Horna. Debatoval o tom s Dr. Rybarižom pri zvyžajnej doobedŅajšej káve
a predložil to tak trochu aj s obavou, žo na to povie – lebo vtedy bola slovenská hudobná historiografia na Pestrý zborník veōmi hrdá ako na domácu
pamiatku so skladbami levožského organistu Samuela Marckfelnera. Dr.
Rybariž však zareagoval jednoznažne, asi takto: „Pozrite sa, nám by sa síce
omnoho viac pážilo, keby ste objavili, že autorom tých skladieb je Samuel
Marckfelner, ale my tu sme na akadémii na to, aby sme hōadali pravdu a
o histórii aj pravdivo informovali. Musíte napísaħ, že sú to skladby Johanna Caspara Horna.“ Svedží to o tom, že Dr. Rybariž bol flexibilný v bádaní
i v uvažovaní a zároveŅ mal obdivuhodný cit pre vedecký výskum.
Jedným z najcennejších vedeckých odkazov Dr. Rybariža pre dnešnú muzikológiu sa stala jeho koncepcia hudobných dejín, tak ako ju formuloval v knihe
Hudobná historiografia (posthumné vyd. 1994). Zdôraznil v nej univerzalistický, kulturologický prístup k historiografickému bádaniu, ktoré musí
komplexne skúmaħ všetky javy týkajúce sa hudobných kultúr existujúcich
na Slovensku: problematiku latinského bohoslužobného spevu, internacionálnej polyfónie, hudobné aktivity iných na Slovensku žijúcich národností,
sociálnych a etnických skupín i klasický hudobný folklór. Jeho koncepcii sú
blízke aj dnes riešené výskumné témy historickej muzikológie, napr. interetnické transformácie hudby, plurilingvizmus a hudobné myslenie, vzħah slovo
a hudba, resp. jazyk a hudobná kultúra, hudobný štýl v dejinách, hudobné
väzby na špecifické identity (etnické, národné, konfesionálne, sociálne, rodové) a ŵalšie.
Dr. Richard Rybariž zomrel predžasne. Mal ešte veōa plánov, ktoré nestihol
uskutožniħ. Dnes na neho spomíname nielen ako na muzikológa a vedca par
excellence, ale aj ako na ōudsky prajného, priateōského žloveka, ktorý sa tešil
na pracovné i spoloženské debaty s kolegami, hudobníkmi a priateōmi. Nadovšetko rád hovoril o hudbe, o ōuŵoch a o histórii. Poznanie dejín považoval za východisko k poznaniu dneška.

Muzikologická konferencia Ad honorem Richard Rybariž
S podtitulom Ad honorem Richard Rybariž usporiadal Ústav hudobnej vedy
Slovenskej akadémie vied 12. a 13. 5. muzikologickú konferenciu Musicologica
historica I. Konferencia, venovaná nedožitému 80. výrožiu narodenia PhDr.
Richarda Rybariža, CSc. (1930–1989), bola prvým z novovytvorenej série
vedeckých podujatí, nadväzujúcich na tradície domáceho hudobnohistorického výskumu. Neprekvapí, že bola venované práve Rybarižovi, ktorý zohral
podstatnú úlohu pri profilovaní slovenskej hudobnej historiografie a pre viacerých zúžastnených bol kolegom i priateōov. To vnieslo do atmosféry podujatia
množstvo spomienok, žím význam R. Rybariža dostal širší rozmer obohatený
o poznanie jeho ōudských kvalít, ale aj peripetií, s ktorými sa v požiatkoch hudobnohistorického bádania na Slovensku stretával nielen on, ale aj mnohí iní.
Medzi vzácnych hostí podujatia patrili dcéry R. Rybariža – Mária PotožárováRybarižová a Zuzana ŷurinová, ktorým ÚHV SAV vŵaží za Rybarižovu muzikologickú pozostalosħ.
Na úvod poukázala riaditeōka ÚHV SAV Hana Urbancová na významné výsledky
Rybarižovej práce na Ústave hudobnej vedy, kde dodnes pôsobia jeho kolegovia
a bývalí žiaci. Predsednížka programového a organizažného výboru konferencie
Janka Petļczová priblížila prácu tohto muzikológa a vysokoškolského pedagóga
v kontexte doby. Hudobnohistorické bádanie R. Rybariža prekvapuje šírkou záujmov (od hudobnej medievalistiky až po otázky genézy slovenskej národnej hudby
v 18. a 19. storoží), prižom nemožno zabúdaħ ani na jeho teoreticko-metodologické myslenie a koncepciu hudobnej historiografie, založenú na univerzalistickom a kulturologickom chápaní hudobných dejín. Spomienky Ladislava Burlasa
na generažného súpútnika a kolegu sa sústredili najmä na spoložne prežité roky
v ÚHV SAV. Na muzikologické koncepcie R. Rybariža reagoval Ladislav Kažic
príspevkom o problematike periodizácie hudby 17. a 18. storožia na Slovensku.
Miloslav Blahynka analyzoval vzájomný vzħah teórie hudobného myslenia a hudobnej historiografie, H. Urbancová sa zamerala na ōudovú hudobnú kultúru v
historickej koncepcii R. Rybariža.
Pojem „mesto ako hudobnokultúrny organizmus“ sa v hudobnej (i všeobecnej)
historiografii presadil práve vŵaka R. Rybarižovi, preto bol ŵalším tematickým
okruhom konferencie výskum vývoja urbánnej hudobnej kultúry. ŉudmila źervená si ako reprezentanta vývoja hudobnej kultúry v Banskej Bystrici zvolila dianie v hudobnom divadle. JiĶí Sehnal sa zameral na problematiku svetskej hudby
v mestách na Morave v 17. a 18. storoží. Postaveniu organov v mestskej hudobnej
kultúre na Slovensku sa na príklade nástrojov v Jelšave a Revúcej venoval Andrej
Štafura. O tom, že táto téma má interdisciplinárne presahy svedžili príspevky Diany DuchoŅovej o hudobníkoch na dvore palatína Mikuláša Esterházyho a Pavla
Žiga, ktorý poukázal na nadnárežovú povahu mestského prostredia a spoloženské
fenomény, ktoré v predspisovnom období pôsobili na rozvoj jazyka.
Najviac tém sa týkalo výskumu hudobnohistorických prameŅov. Využívaniu výsledkov bádania všeobecnej historiografie v hudobnohistorickej práci sa venovala Eva Szórádová. Výskum stredovekej hudby priniesol nové poznatky týkajúce
sa stavu bádania stredovekých notovaných rukopisov z Košíc (Eva Veselovská),
liturgických a hudobných koreŅov Košického graduálu (Rastislav Adamko), hymnu Kvetnej nedele Gloria laus et honor tibi sit (Martin Štrbák) a zachovaných
stredovekých latinských rukopisov slovenskej provienencie v knižnici Batthyaneum v Alba Iulii (Janka Bednáriková). Problematike chorálnej notácie rukopisu
Kláštora sv. JiĶí v Prahe sa venovala Veronika Mrážková a pripravovanú kritickú
edíciu ofertórií s veršami v prameŅoch zachovaných na žeskom území predstavila Jana Vozková. Hudobnohistorický výskum priniesol nové informácie aj z neskorších období, napr. pohōad na hudobnú kultúru renesanžnej Prahy z hōadiska
zachovaných hudobných prameŅov (Jan Baħa) alebo príspevky Marty Hulkovej
o spišských rukopisných spevníkoch a Petra Rušžina o Spevníku z Veōkej a nemeckých rukopisných kancionáloch zo Spiša. Z aspektu pramenného bádania boli
zhodnotené klavírna tvorba J. N. Batku (Andrej źepec), život a dielo klaviristky,
skladateōky a spisovateōky Stephanie Wurmbrand-Stuppachovej (Jana Lengová), ako aj otázka, z ktorej Sušilovej zbierky žerpal DvoĶák texty k Moravským
dvojzpůvĝm (Jan Kachlík). Na pramenný výskum sa sústredili i Slávka Kopžáková (Prešov a okolie) a Katarína Burgrová (hudobnohistorické pramene zo
Smolníckej Huty).
Konferencia nebola len spomienkou na významnú osobnosħ slovenskej hudobnej
historiografie. Množstvo prezentovaných výsledkov (najmä z oblasti pramenného
bádania) dokazuje, že význam vedeckej a pedagogickej práce R. Rybariža spožíva
nielen v jeho publikovaných dielach, ale tiež v živej tradícii a podobe, do akej sa
vyvinul hudobnohistorický výskum dneška.
Elena KMEĤOVÁ
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Peter Katina:

Koncertný akordeón je svojím spôsobom
bezkonkurenžný nástroj
[foto: P. BeŅo/Hevhetia]

Na domácej scéne je v oblasti hry na klasickom akordeóne považovaný za jedného z najvýraznejších
predstaviteōov. Na akordeóne hrá od šiestich rokov, má za sebou viaceré úspechy doma i v zahraniží. Hovorí, že
hoci ekonomické dôsledky svojho rozhodnutia venovaħ sa akordeónu profesionálne bude niesħ celý život, verí, že
sa mu podarí presadiħ. O hudbe, akordeóne a jeho postavení v hudobnom živote na Slovensku sme sa rozprávali
s Petrom Katinom.
Pripravila Janka KUBANDOVÁ
Patríte medzi najvýraznejších predstaviteōov
mladšej generácie hrážov na klasickom akordeóne so
špecializáciou na súžasnú hudbu. źo vás priħahuje na
tomto repertoári?
Oslovuje ma jeho dynamika, energia, možnosz
priamo sa podieaz na tvorivom procese, nehraz
„skamenené“ skladby, ktorých dopredu daná
vzorová interpretácia sa stala akousi métou. Tieto
interpretaÂné vzory sa natrvalo zaěxovali „vÉaka“
daným estetickým normám a ideálom. Chopina
dnes už nemôžete hraz ani v obývaÂke bez toho, aby
sa vám sused odveda nevyjadroval k interpretaÂnému poËatiu. SúÂasná hudba dáva ÂiastoÂne voné ruky k akcii, ale zároveË vyžaduje nové vyjadrovacie prvky, ktoré musia byz v súlade s predstavou
autora. Jej estetický ideál však ešte nikto nemal Âas
popísaz a „zataviz“ do nemenného vzorca. SúÂasná
hudba vyjadruje naše súÂasné pocity, ktoré sú Âasto
zmätené, povrchné, prelietavé a nepochopitené.
Vyžaduje obrovskú technickú prípravu, intelektuálnu analýzu a fyzické nasadenie. Ak ste hrali celý
život Bacha, partitúry Beria a Lindberga nebudete
pravdepodobne schopní ani len preÂítaz.
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U nás na školách sa však zvyžajne zažína najskôr
so „starou“ hudbou...
To je v poriadku, veÉ šeszroÂný žiaÂik nemôže
hraz Stockhausena, rovnako ako vo ôsmich
rokoch neÂítate Kafku alebo nepozeráte Godardove ělmy... Aj keÉ deti v istom veku baví „industriálny chaos“ súÂasnej hudby, metodiku výuÂby by som na tom asi nezakladal. Na to, aby ste
klasiku popreli alebo prekonali, musíte ju najskôr poznaz. MËa stará hudba úplne fascinuje.
Pochádzate z hudobníckej rodiny? Pamätáte si
na moment, príp. konkrétny zážitok, ktorý vo vás
vzbudil túžbu venovaħ sa hre na akordeóne profesionálne?
Nepochádzam z hudobníckej rodiny. RodiÂia
ma prihlásili do hudobnej školy na akordeón,
lebo na Ëom hrával otec. Okrem toho, tento
nástroj bol v 80. rokoch na hudobných školách
vemi vyhadávaný. Neviem presne, kedy som
sa rozhodol venovaz akordeónu profesionálne, dodnes vlastne neviem, Âi sa mu venujem
naozaj profesionálne...

Máte za sebou viacero víħazstiev na medzinárodných interpretažných súħažiach, ste tiež držiteōom
niekoōkých špeciálnych ocenení. Pomohlo vám to v
zažiatkoch vašej kariéry?
Vízazstvo v súzaži mi nikdy nepomohlo, ani ma
nikdy nikam neposunulo. Len to zdržuje, keÉ pred
koncertom niekde nahlas Âítajú váš životopis.
(Smiech.) Medzinárodné akordeónové súzaže nie
sú napojené na seriózne agentúrne koncertné siete
a ich kvalita je rôzna. Podstatné je, že celý „trh“ so
súÂasnou hudbou v Európe v princípe „obslúžia“
maximálne dvaja-traja akordeonisti.
V európskom kontexte je toto žíslo až zarážajúco
nízke. źím to je?
To je realita. Zodpovedá to pomernému zastúpeniu
akordeónu v rámci komornej hudby, možnostiam
hraz sólové koncerty a poÂtu premiér nových akordeónových diel. Ak to „pritiahneme za vlasy“, je to
kvantitatívne nieÂo podobné, ako keby sa niekto
živil sólovým trombónom alebo harfou. Na druhej
strane, vy sami ako interpret vytvárate dopyt, tvoríte trh a rozširujete ho svojimi aktivitami.
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Ako vnímate svoje rozhodnutie s odstupom žasu:
je dnes vôbec na Slovensku možné uživiħ sa „len“ ako
akordeonista?
Nikto na svete – aspoË pokia viem – sa len hraním takéhoto repertoáru na akordeóne neživí.
Vždy je to spojené s pedagogickou Âinnoszou,
prípadne mimohudobnými aktivitami. V mojom
prípade to nebolo vyložene racionálne rozhodnutie, veÉ kontroverzné ekonomické dôsledky
budem niesz po celý život. Ale verím tomu, že
budem prvý, komu sa to podarí. Hudba si vás
nájde sama a vy sa tomu nedokážete brániz.
Nemôžem povedaz, ani keby som ako chcel,
že už nebudem hraz, že staÂilo. Neverím tomu,
keÉ nejaký hudobník odloží alebo predá vlastný
nástroj, zaÂne si zarábaz životnými poistkami a
tvrdí, že teraz sa cíti dobre. To znamená, že sám
pred sebou nieÂo predstiera alebo hudobníkom
v skutoÂnosti nikdy nebol.
Akordeón si asi ešte stále väžšina ōudí žastejšie
spája s inými hudobnými žánrami než s klasickou
hudbou. Ako vnímate jeho postavenie v konkurencii
ostatných sólových nástrojov?
Koncertný akordeón ako moderné hudobné
médium je svojím spôsobom bezkonkurenÂný
nástroj. Je nezazažený vlastnou klasickou minuloszou, má obrovské výhody a skvelé dispozície.
Disponuje nezameniteným farebným zvukom,
je schopný polyfonickej hry, plastickej dynamiky, možnosti formovaz tón od jeho nástupu po
doznenie a na koncertnom gombíkovom akordeóne dosahuje reálny rozsah maximálneho rozpätia pravej ruky tri oktávy, Âo je v „ríši“ nástrojov
unikátne. Pri relatívne malých rozmeroch nástroja je jeho absolútny rozsah od kontra E po cis5.
Vnímate zo strany koncertného života na Slovensku dlh voži akordeónu?
Ani nie, nemám pocit, že by ostatné nástroje
akordeón z koncertného života nejako vytláÂali.
Každý nástroj má svoj priestor niekde inde. Ide
skôr o dramaturgiu koncertov a festivalov, ktorá
je Âasto mentálne zaěxovaná a „konÂí“ niekde
pri repertoári Mocnej hºstky a tam akordeón
nemá šancu, keÉže romantickým a klasickým
repertoárom nedisponuje... Ale neviem, Âi je
správne dramaturgicky operovaz s tým, že udia
majú najradšej Rachmaninova a ¢ajkovského.
Pritom laici reagujú na dobrú súÂasnú hudbu
s nadšením, ovea lepšie než klasickí hudobníci,
ktorí si ani nechodia navzájom na koncerty. Profesionálni hudobníci sú príliš sústredení sami na
seba, hudba ich vlastne až tak nezaujíma, pokia
to nie je ich projekt. Najlepšie reakcie na súÂasnú
hudbu, ktorú hrám, mám paradoxne od hudobne
neškolených poslucháÂov.
Študovali ste v Dánsku – aká je situácia tam?
Z Dánska som späz už desaz rokov, takže moje
postrehy asi nebudú aktuálne. Ale život hudobníka je v Dánsku rovnako zažký ako na Slovensku,
ak nie ešte viac. U nás existuje mýtus o tom, ako
skvele si hudobníci žijú v krajinách ako Nórsko,
Dánsko alebo Holandsko. Z vlastnej skúsenosti
môžem o Dánsku povedaz, že to nie je pravda.
Hudobníci tam tvrdo bojujú o prežitie, majú viac

zamestnaní. Majú samozrejme štedrejší grantový systém a väÂšiu podporu od štátu, ale až
na pár vychytených orchestrov a ansámblov sa
ostatní viac-menej snažia prežiz. Myslím si, že
život na Slovensku je oproti Dánsku kaviarenská
besiedka...
Mnohí absolventi vysokých hudobných škôl dnes
tvrdo zápasia o uplatnenie v hudobnej brandži. Aké
reálne možnosti uplatnenia má dnes absolvent odboru hra na akordeóne? Je vôbec náš trh pripravený
na nových absolventov?
Absolvent má šancu nájsz si miesto na umeleckej škole ubovoného stupËa. Alebo sa vydaz
komerÂným smerom a hraz v nejakej kapele.
Reálny trh v zmysle dopyt – ponuka neexistuje.
Umelci si musia robiz agentov sami.
Kde je podōa vás problém? Asi to nebude len absenciou profesionálneho hudobného manažmentu...
Ak sa nejaký akordeonista rozhodne živiz akordeónom profesionálne, skúsi osloviz centrálne inštitúcie zastrešujúce umelcov, ktoré mu pravdepodobne navrhnú, aby si koncerty vybavoval sám

nosz, ale u akordeonistov neexistujú takmer žiadne kritériá kvality. Súzaže ich vôbec negarantujú
a väÂšinou to dopadne tak, že sa k tomu potom
vyjadrujú samotní skladatelia, ktorí si urÂia, kto
bude ich novú skladbu hraz. ¢iže tú „hitparádu“
akordeonistov vlastne vytvárajú skladatelia, Âo na
druhej strane ale vôbec nie je zlé.
Ako je to s pôvodnou literatúrou pre akordeón,
resp. s jej relatívnym nedostatkom?
Akordeón má relatívny dostatok originálnej literatúry, absentuje iba „klasická“ hudba, ktorú sa
snaží nahrádzaz rôznymi transkripciami a úpravami inonástrojových diel. Mojimi obúbenými
autormi sú Magnus Lindberg, Arne Nordheim, Salvatore Sciarrino a Toshio Hosokawa. Stále
nedostatoÂný je poÂet kvalitných komorných diel
pre akordeón a iné nástroje. Zaujímavým trendom je akordeón nie ako sólový nástroj, ale ako
súÂasz orchestra.
V tejto súvislosti ma vo vašom životopise zaujala
zmienka o Koncerte pre akordeón a slážikový orchester Igora Dibáka. Väžšine ōudí je v kombinácii akorde-

[foto: www.khammeleon.sk]

a oni budú len spätne participovaz na dohodnutej
zmluve. Umelec sa sám ale nedokáže predávaz.
Medzinárodné agentúry pracujú s akordeónom
len vemi okrajovo, radšej majú klasiku ako
sláÂikové kvartetá a pod. Veké „billboardové“
agentúry sú úplne mimo dosahu pre komerÂne
nízky potenciál „produktu“. Ak chce umelec ísz
vlastnou cestou a zachovaz si vnútornú slobodu,
stojí ho to nesmierne vea Âasu a úsilia, ktoré mu
odÂerpáva energiu na samotný proces tvorby a
prípravy hudobných projektov. Problémom je,
že neexistuje tzv. „chart“ – akýsi rebríÂek najlepších akordeonistov. Agenti a manažéri sú tým
pádom zmätení, lebo za projekty nesú zodpoved-

ón a orchester známy skôr Piazzollov Koncert, príp.
ešte Trojanove Pohádky. U nás si však stále nenašli
miesto v dramaturgiách hudobných inštitúcií...
Jediným problémom je lobing, ako dosiahnuz,
aby orchester s vami hral. KeÉ sa to podarí,
je to úžasný zážitok, hoci väÂšina koncertov
pre akordeón a orchester, ktoré sa hrávajú, sú
neoromantické skladby. Odvádza to pozornosz
od toho, že akordeón predstavuje sebavedomý hudobný nástroj stelesËujúci avantgardné
trendy súÂasnej hudby. Avšak predstava, ako
hrá akordeonista s orchestrom na Slovensku
koncert od Sciarrina alebo Jokinena, je asi
prehnaná...
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V roku 2006 ste vydali debutový album s názvom
Flashing. Mohli by ste ho priblížiħ?
Flashing je album, ktorý prezentuje niekoko výnimoÂných skladieb hlavne škandinávskych autorov
a dokumentuje nesmierne progresívne tendencie
v písaní pre akordeón, ktoré v týchto krajinách
prevažovali už od sedemdesiatych rokov. Okrem
iných obsahuje skladby renomovaného nórskeho skladatea Arneho Nordheima, skladbu Alone

interpret, ktorý skladbu premiéroval, väÂšinou
vlastní aj priame „know-how“ od skladatea, akýsi
kúÂ ku skladbe, ktorý si necháva pre seba. Existuje mnoho akordeónových partitúr, z ktorých jednoducho „neviete vyjsz“, lebo interpretaÂný kúÂ
napríklad v podobe vysvetliviek k hudobnému
textu zveril skladate iba prvému interpretovi. Táto
honba za premiérami je smiešna, lebo navodzuje
dojem, že tie skladby slúžia len na jedno použitie.

[foto: www.khammeleon.sk]

Na našu zemepisnú šírku ide podōa môjho názoru o naozaj originálny interpretažný požin, pretože
Šostakovižov cyklus hráte v pôvodnom zápise. Transfer na nové nástrojové médium ale so sebou nesie i rad
nových interpretažných problémov. Ako ste sa s nimi
vyrovnávali?
Áno, nejde o transkripciu v pravom zmysle slova, hrám dielo priamo z klavírnej partitúry bez
akýchkovek úprav, t. j. všetky hudobné vzzahy,
notové d¿žky a výšky, ostávajú zachované. Mám
však takú súkromnú teóriu, že ŠostakoviÂove
prelúdiá a fúgy sú pomerne „neklavírne“. Všimnite si, ako málo klaviristov ich hrá, celý komplet
nahralo v histórii v skutoÂnosti iba zopár klaviristov. Sú považované za „nevÉaÂné“, sú objektívne nesmierne technicky a výrazovo nároÂné,
hlasy štvorhlasných Âi dokonca päzhlasných fúg
sa komplikovane prelínajú v nekoneÂnom slede
strett, a naopak prelúdiá sú niekedy strohé, drsné, až harmonicky prosté. Klavirista tu nemôže
naplno zúroÂiz typicky „pianistické“ zruÂnosti:
oktávové transpozície, prstové pasáže, rozsiahle
plochy pod pedálom, ten typický klavírny „symfonizmus“, ktorým oplývajú niektoré ruské diela.
Navyše ŠostakoviÂ nehadel ani na rozsah rúk,
a tak niektoré akordy sa dajú na klavíri zahraz iba
ako arpeggio. Na akordeóne je všetko plne hratené, znie to mäkšie a jemnejšie, akurát sa treba
vyrovnaz s nemožnoszou diferencovaz dynamiku
jednotlivých hlasov. V každom prípade je to to
najzažšie, Âo som kedy hral, na hranici „devas-

Profesionálni hudobníci sú príliš sústredení sami na seba, hudba ich vlastne až tak nezaujíma,
pokiaō to nie je
ojj
j
j ich projekt.
Najlepšie
reakcie na súžasnú hudbu, ktorú hrám, mám paradoxne od hudobne neškolených
nýc
posluchážo
j
ý posluchážov.
Fína Erkkiho Jokinena, premiérovú nahrávku diela Nine Friends od Pera Nørgårda, s ktorým som
poÂas nahrávania spolupracoval, i jednu skladbu
pre akordeón a klavír od japonskej skladateky
Noriko Motomatsuovej, ktorá vlastne „odštartovala“ naše duo s manželkou.
Spolupracujete na vzniku a realizácii nových diel aj
so slovenskými skladateōmi?
Áno, teraz spolupracujem so skladateom Jozefom KolkoviÂom na jeho Koncerte pre akordeón
a orchester, ktorý uvediem v novembri so Štátnou
ělharmóniou Košice. Nedávno som spolupracoval s Jozefom Podprockým pri príprave nahrávky
jeho diel pre akordeón, aj keÉ tam nešlo o vznik
nového diela. Ešte poÂas štúdia som spolupracoval na nových dielach s ubicou ¢ekovskou,
Rudolfom Pepuchom, Raszom Dubovským,
Jurajom ValÂuhom, Janou Kmizovou, Jurajom
Benešom a Igorom Dibákom. Slovenskí skladatelia sú akÂní, prístupní a spolupracuje sa s nimi
vemi dobre.
Oslovujú vás samotní skladatelia alebo si skladby
u nich „musíte“ objednávaħ?
VäÂšinou oslovujem ja ich; ak ma oslovia oni, ide
väÂšinou už o napísanú vec, ktorú by radi uviedli.
Nebránim sa tomu, lebo viem, že väÂšina súÂasných diel je venovaná konkrétnemu interpretovi
a to dielo po premiére už nikto nechce hraz, lebo
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Na sklonku minulého roku vyšiel vo vydavateōstve Hevhetia aj váš druhý album – Prelúdiá a fúgy
op. 87 Dmitrija Šostakoviža. źo vás motivovalo
k naštudovaniu diela primárne urženého pre klavír?
Museli ste požítaħ s tým, že pre mnohých posluchážov „odchovaných“ na nahrávkach Vladimira Ashkenazyho ži Keitha Jarretta bude vaše poŅatie znieħ
trochu „nevšedne“...
Mojím zámerom bolo ponúknuz nový, nevšedný pohad na toto dielo. Nechcel som karikovaz
pôvodný hudobný text. Ako som napísal do
bookletu, chcel som nahraz dielo skladatea, ktorý svojou tvorbou skryto bojoval proti sovietskemu stalinistickému režimu – na nástroji, ktorý
tento „udový“ režim istým spôsobom reprezentoval. Starostlivo som vybral prelúdiá a fúgy,
pri ktorých som bol presvedÂený, že budú zniez
dobre a neporušia celkovú koncepciu ŠostakoviÂovho diela. Motivovala ma videonahrávka Tatiany Nikolajevovej, ktorej bol celý cyklus venovaný a ktorej nahrávku vrelo odporúÂam, rovnako
ako i nervnú a rozdrásanú autorskú nahrávku
samotného ŠostakoviÂa alebo niekoko zachovaných Âarovných „kúskov“ v podaní fenomenálneho Sviatoslava Richtera. Oproti tomu
nahrávka Keitha Jarretta je poda môjho názoru
pomerne povrchná, bez h¿bky a hlavne bez kvalitného tónu. Moja nahrávka môže zniez nevšedne, lebo v žiadnom prípade nechce imitovaz svoju klavírnu zvukovú predlohu...

tácie prstov a mozgu“. Tento rok vydavatestvo
Hevhetia, ktoré zastrešuje všetky moje projekty,
navyše podporilo toto CD i natoÂením videoklipu
a promo DVD.
Z Opusu 87 ste nahrali len výber. Plánujete tento
projekt v budúcnosti dokonžiħ?
Ak sa vypredá náklad, v reedícii vydám komplet,
subujem... (Smiech.) V skutoÂnosti som nemal
v úmysle nahraz komplet, skôr iba naznaÂiz možné smery, kadia by sa mohol akordeón pri hadaní
svojho Éalšieho repertoáru uberaz.
Je pravidelné nahrávanie vašou ambíciou?
Áno, pri nahrávaní totiž nemusím robiz žiadne
kompromisy, kým pri zostavovaní koncertného
programu musím prihliadaz na to, pre koho hrám,
v akých priestoroch a v akom rozsahu. V štúdiu
je to súboj samého so sebou. A to je tá najväÂšia
výzva. Hraz stále lepšie, prekonávaz sám seba.
Okrem sólových projektov hráte v duu so svojou
manželkou, klaviristkou Janette Katinovou Šingerovou. Ktorá oblasħ je pre vás atraktívnejšia – sólová
alebo komorná hra?
Obe sú atraktívne, v duu akordeón – klavír, ktoré
znie neÂakane symbioticky, máme jediný problém
– s limitovaným repertoárom. Inak hrávam väÂšinou sólovo, lebo momentálne nemám okolo seba
udí, s ktorými by som komornú hudbu hral.
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ROZHOVOR
Ako interpret sa sústreŵujete na klasickú hudbu.
Nelákali vás presahy do nonarticiálnej sféry, povedzme napr. do jazzu?
Myslím si, že do jazzu sa nedá „presahovaz“,
s jazzom treba žiz, poÂúvaz, študovaz, vnímaz ho,
a hlavne úplne inak rozmýšaz. Dva nónové akordy z nikoho jazzmana neurobia. Absolvoval som
improvizaÂné kurzy u dánskeho jazzového klavi-

jazz, alternatívnu hudbu, world music, ělmovú hudbu, židovskú a balkánsku hudbu, rock,
sú to stovky titulov a interpretov...
źo pripravujete v najbližšej budúcnosti?
Momentálne som dokonÂil nahrávku diel
Jozefa Podprockého pre akordeón, ktorý
sa systematicky už takmer 40 rokov venuje

P. Katina [foto: P. BeŅo/Hevhetia]

Peter KATINA (1975)
študoval hru na akordeóne na VŠMU v Bratislave a na Hudobnej akadémii Carla Nielsena
v Odense v Dánsku (prof. O. Murray), kde sa
špecializoval na interpretáciu súžasnej hudby.
Je držiteōom viacerých medzinárodných ocenení (Coupe Mondiale C. I. A., Grand Prix d‘accordéon v Andrezieux-Bouthéon, Francúzsko,
Dyremose Prizen v Birkerøde, Dánsko, Accordion International v Reinach AG, Švajžiarsko
a i.). Dal podnet na vznik viacerých kompozícií
pre akordeón na Slovensku i v zahraniží, pre-

miéroval diela hlavne slovenských a dánskych
autorov. Koncertoval v Dánsku, Veōkej Británii, Nemecku, Maŵarsku a Srbsku, predstavil
sa na niekoōkých domácich i zahranižných
festivaloch. Okrem sólových projektov hrá v
duu so svojou manželkou, klaviristkou Janette Katinovou Šingerovou. V roku 2006 vyšlo
vo vydavateōstve Hevhetia jeho prolové CD
s názvom Flashing. V roku 2009 vydal album
Prelúdiá a fúgy op. 87 Dmitrija Šostakoviža.
Okrem koncertnej žinnosti sa venuje aj hudobnej publicistike.
ristu Carstena Dahla, ale nie som jazzman a keby
som sa náhodou tak zaÂal tváriz, tak ma rýchlo
stopnite.
Užíte?
Momentálne nie.
Plánujete do budúcna odovzdávaħ svoje skúsenosti
v rámci pedagogickej žinnosti?
UrÂite, ak nejaká pedagogická inštitúcia prejaví
o moje služby záujem...
Venujete sa i hudobnej publicistike a komponovaniu. Akú hudbu píšete?
Nedá sa to nazvaz komponovaním, ide o voné
improvizácie na vopred pripravené harmonické
štruktúry a je to Âisto osobná výpoveÉ, ktorá môže
byz obÂas hudobne simpliěkovaná, nenárokuje si
názov kompozícia v pravom zmysle slova. O tom
bude môj najnovší album.
Ostáva vám popri hudbe vôbec žas na niežo
iné?
Rád Âítam faktograěcké knihy o histórii a biograěe osobností; mám rád umelecké ělmy,
mám zbierku originálnych DVD od Bergmana, Felliniho, Kurosawu, Truffauta, Antonioniho a mnohých Éalších autorov. Vo vonom
Âase poÂúvam hudbu, ktorá zahºËa klasiku,

písaniu pre tento nástroj. Nahral som všetky jeho „súÂasné“ diela a rovnako i jeho
fascinujúce projekty tzv. rekonštruovanej
hudby, skladby poda Pestrého levoÂského
zborníka zo 17. storoÂia. Mojím Éalším novým projektom bude i CD Pictures – album
mojich vlastných kompozícií a improvizácií
inšpirovaných fotograěami môjho priatea fotografa Pištu Juhara, tvoriaceho pod
pseudonymom Khammeleon. Popri oboch
nahrávkach je pripravená aj ich koncertná
realizácia, Pictures zvažujeme dokonca aj
s vizualizáciou.

„Mimoriadne technické dispozície, „požítažová“ pamäħ a predovšetkým schopnosħ citlivo
a pútavo pracovaħ so zvukom robia z Katinu
výnimožného interpreta. Jeho umelecký rast,
sprevádzaný mnohými súħažnými úspechmi
doma i v zahraniží, vyústil do iniciovania a následných premiér viacerých kompozícií slovenských autorov.“
„Dar Katinovho majstrovstva tkvie v obsahovej výpovedi jeho hry, ktorá nenechá poslucháža ani na okamih chladným. Tento proces
pritom pôsobí veōmi ōahko a prirodzene, no súžasne spoōahlivo a profesionálne. Jeho reper-

toárový ambitus sa neorientuje len na súžasnú
hudbu, v roku 2009 nahral na CD vydavateōstva Hevhetia výber z Prelúdií a fúg op. 87 D.
Šostakoviža. Hoci je toto dielo skomponované
pre klavír, Katina brilantným spôsobom demonštroval životaschopnosħ akordeónu v takej miere, že poslucháž môže maħ pocit zvukovej autentickosti.“
Citované z recenzie Rajmunda Kákoniho na recitál
Petra Katinu v rámci koncertov združenia SOOZVUK.
Celý text je dostupný na www.hudobnyzivot.sk.
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HUDOBNÉ DIVADLO

Proti banalite a akademickej jednoznažnosti
Charles Gounod: Faust. Opera v 5 dejstvách/ libreto: Jules Barbier a Michel Carré na motívy Goetheho Fausta I./
réžia: Gintaras Varnas/ scéna: Juratŭ Paulŭkaitŭ/ kostýmy: Juozas Statkevižius/ choreograa: Elita Bukovska/
zbormajsterka: Blanka JuhaŅáková/ úžinkujú: Tomáš Juhás/ŉudovít Ludha/Miroslav Dvorský (Faust), Jozef Benci/
Martin Malachovský/Peter Mikuláš/Paata Burchuladze (Méphistophéles), Daniel źapkoviž/Pavol Remenár/Sergej
Tolstov (Valentin), Mikuláš Doboš/Juraj Peter (Wagner), Adriana Kohútková/Eva Hornyáková/Katarína Štúrová
(Marguerite), Monika Fabianová/Terézia Kružliaková (Siébel), Jitka Sapara-Fischerová/Denisa Šlepkovská (Marthe),
Gustáv Herényi (Fotograf)/ premiéra: 26. marca, Slovenské národné divadlo v Bratislave
S oÂakávaniami vzhliadali k novému spracovaniu opery Faust od Charlesa Gounoda
na doskách Opery Slovenského národného
divadla obzvlášz pamätníci predchádzajúcej
inscenácie režiséra Jozefa Bednárika, ktorá
v období svojho príchodu na javisko, roku
1989, predstavovala urÂitý inscenátorský
medzník – nielenže vniesla do oblasti opernej réžie náznaky modernejšieho prístupu
k uchopeniu hudobnodramatického diela,
ale tiež skryto naznaÂovala dobovo aktuálne
prebiehajúce závažné spoloÂenské zmeny.
Scénického spracovania päzdejstvového
vrcholného opusu francúzskeho romantika
sa však tentoraz zhostil zahraniÂný realizaÂný tím – litovský režisér Gintaras Varnas,
scénografka JuratÛ PaulÛkaitÛ, kostýmový
výtvarník Juozas StatkeviÁius a choreografka Elita Bukovska. Vlastné koncepÂné
tendencie zhodnotil režisér, pohybujúci sa
aj v oblasti Âinohernej réžie, nasledovne:
„Nerád servírujem publiku hotové pravdy a
jednoznaÁné pointy. Chcel by som, aby divák
premýšal a bol nútený sám nachádzaz podstatu a posolstvo diela. Vo Faustovi je pre
mÊa hlavnou témou konflikt dobra a zla. A
tento konflikt vôbec nemusí byz a ani nie je
banálny a akademicky jednoznaÁný.“
Varnas v aktuálnej inscenácii naservíroval
niekoko viac i menej vydarených momentov.
AktualizaÂné tendencie v podobe posunov
diel v Âase nie sú niÂím výnimoÂným, a tak
neprekvapuje ani neruší, že dej sa odohráva
v období 2. svetovej vojny, Âomu zodpovedajú aj kostýmy. Vo všeobecnosti (obzvlášz však
v posledných dvoch dejstvách) mimoriadne
tmavej scéne, dominuje konštrukcia v tvare
trojuholníka, Éalšími menšími kulisami prispôsobovaná aktuálnemu dianiu (prostredie
mesta, interiér kostola a pod.), o. i. dotváranému aj projekciami na horizonte javiska.
K postave Fausta režisér vytvoril akéhosi
negatívneho „dvojníka“ v podobe Mefistofela. NaznaÂujú to napokon rovnaké kostýmy
hrdinov a neraz akoby „zdvojené“ konanie
Âi choreografia v ich podaní – napr. Mefistofeles na scénu vstupuje (Âi skôr nie príliš
efektne vstáva spod kopy handier) ako starec, po uzatvorení diabolskej zmluvy však
„omladne“ spolu s Faustom a sprevádza ho
dejom. Zaujímavým oživením sú nesporne zborové scény, ktoré však Varnas poËal
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väÂšmi Âinoherne – Âi už znaÂné využívanie
„stronzo“ efektu v rámci „hromadného fotografovania“ s vytvorenou nemou postavou fotografa (Gustáv Herényi), valÂíková
scéna, prípadne pre spievanie neprehadné
rozostavenie sú nápadmi na pohad zaujímavými, no spevácky neprirodzenými, podobne ako aj nešzastné umiestnenie Faustovej árie Salut! Demeure chaste et pure do
h¿bky javiska... Opticky priam „sterilne“
vyznelo vÉaka bielym, po celom javisku
roztrúseným kvetinám, plechovým vedrám

P. Burchuladze (Mestofeles)
ưfoto: © C. BachratýƲ

a nemocniÂným paravánom 3. dejstvo, v
ktorého závere postava v kostýme motýa, úsmevne Âi skôr bezradne „korunuje“
lásku Fausta a Margaréty. Pôsobivé sú ale
Margarétina kostolná scéna, ako aj znázornenie jej vnútorných múk po zabití diezaza
(pripútanie protagonistky k oltáru a jej
„prebodávanie“). Záver diela – šialenstvo
Margaréty vo zvieracej kazajke – umocËuje psychologický moment deja, v celkovom

rámci inscenácie však vyznieva osamotene.
Trochu unikal zmysel prechádzania Fausta,
Mefista a Valentina naprieÂ javiskom poÂas
ich tercetu a celkom sporne zapôsobilo režijné zvládnutie „Valpurginej noci“, v ktorej
režisér zvyÂajnú baletnú vsuvku nahradil
akýmsi tancom marionet – kostlivcov, prerastajúcim do polohy intímneho aktu, Âím ju
premenil iba na zbytoÂné, zažšie strávitené
„divadielko“...
Silnejšou stránkou predstavenia bolo však
jeho hudobné stvárnenie. Pochopitene, výnimoÂný nádych získal galaveÂer, ktorému
dominovala svetoznáma hviezda, gruzínsky
basista Paata Burchuladze, priÂom jeho
charizmatický Mefistofeles popri vokálnom
stvárnení oÂaril nenútenými dramatickointerpretaÂnými nuansami, aké sú devízou
umelcov s partmi, zažitými priam „pod kožou“... V titulnej postave sa vokálne i herecky výborne predstavili obaja protagonisti – udovít Ludha v subtílnejšom zvuku,
no s citom pre dramatický úÂinok, a Tomáš
Juhás, ktorý ponúkol vemi dobrého, vokálne i herecky diferencovaného Fausta. Zaujali
tiež obe Margaréty: lyrickejšiu, trblietavú
interpretáciu podala presvedÂivá Katarína
Štúrová, v nasledujúci veÂer zase zažiarila
dramatickejším a sýtym tónom oplývajúca
Eva Hornyáková. Z domácich Mefistov sa
s touto postavou spevácky i herecky dobre
vyrovnal Jozef Benci. Valentin, ktorého barytónový part je posadený vo vysokej polohe,
do deja vstupuje nie ahkou áriou, s Âím sa
so czou popasovali Pavol Remenár i Daniel
¢apkoviÁ, ktorý po opatrnom zaÂiatku až
postupne nadobúdal väÂšiu istotu. V nohavicovej postave Siébela sa predstavili hravejšia Monika Fabiánová Âi rozvážnejšie
pôsobiaca Terézia Kružliaková a komickejší rozmer postavy Marthe vystihli Jitka
Sapara-Fischerová ako aj Denisa Šlepkovská. Prehadne a s istotou sa svojej úlohy ujal
i zbor (zbormajsterka Blanka JuhaÊáková),
a tiež Orchester SND (odhliadnuc od pár
zaváhaní, najmä v dychových sekciách...)
sa pod motivujúcim vedením šéfdirigenta
Rastislava Štúra, ktorý poËal Gounodovu
partitúru s citom i rešpektom, celkovo vypol
k pomerne dobrému a zvukovo i farebne vyrovnanému výkonu.
Eva PLANKOVÁ
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ZAHRANIČIE

Berlín
Komické? Niekoōko poznámok ku Komickej opere

Z

o skromného slovenského pohadu
sa môže javiz ako nebývalý luxus,
keÉ jedno mesto disponuje hneÉ tromi vekými opernými domami, ako je tomu v
neÉalekej Viedni i v Berlíne. Dnes sa zdá, že
tu po dlhých debatách našli dobre fungujúci
modus vivendi troch súborov so spoloÂným
baletom a servisnou organizáciou pri zachovaní umeleckej autonómie intendantov a pod
ekonomickým dohadom predstavenstva
a dozornej rady. Netreba dodávaz, že transparentná a jasne daná štruktúra i zásady financovania by mohli byz jednou z inšpirácií
pre tak potrebnú reformu opernej prevádzky
u nás...
Priznám sa, že spomedzi troch berlínskych
operných divadiel mi je najviac sympatická
Komická opera pod vedením Andreasa Homokiho. Podarilo sa mu vybudovaz jedno zo
súÂasných európskych centier (hudobného) divadla, ktoré Âasopis Opernwelt ocenil
prívlastkom operný dom roku 2007. Aj napriek tomu, že si nikdy nezakladal na menách
speváckych hviezd, ale skôr na súÂasnom
divadelnom výraze, kráÂajúc tak v šapajách
zakladatea Waltera Felsensteina (dôraz na
divadelnosz spoÂíva aj v tom, že sa hrá zásadne v nemeckých prekladoch). NeÂudo, že
Homokiho pozvali do Zürichu, aby od roku
2012 prevzal vedenie tamojšej opery.
Berlínskej Komickej opere bol daný do vienka ahší žáner a i dnes tvorí súÂasz repertoáru opereta. Künnekeho Bratanec z Batávie je
aj u nás známy kus s niekokými populárnymi šlágrami, ale inak dosz banálnou hudbou
a neznesitene sentimentálnym sujetom. Kvality samotného hudobno-dramatického diela
však pre kvalitu inscenácie nie sú zásadnými,
a tak je možné, že sa mladej režisérke Cordule Däuperovej podarilo stvoriz výnimoÂné
divadelné dielo. Mala totiž tému – na pôdoryse zvetranej operety s nadhadom vytvorila
portrét dospievajúcich žien nahrádzajúcich
si absenciu skutoÂných partnerov snívaním

I. Hermann (Anita, Ernestine),
B. Geller ưfoto: © W. SilveriƲ

o svojich dievÂenských idoloch, a to všetko
v paralele k sladkým „bollywoodskym“ filmom, do ktorých sa dievÂatá na javisku rady
projektujú. Že je však realita od snov odchodnejšia a dezilúzia trpká, netreba pripomínaz. Škoda len, že sa prejavila stará „boaÂka“ tunajšej opery, tkvejúca v nie najlepších vokálnych výkonoch interpretov. Rozumiem síce tomu, že sú niekedy uprednostnené herecké dispozície pred kvalitou hlasu,
no v prípade Anny Borchersovej (HaniÂka)
išlo o priveký kompromis. Mladá speváÂka,
inak Âlenka operného štúdia, má, žia, subtílny hlas, ktorým nie je schopná ovládnuz
ani tunajšie neveké hadisko. Julia Kamenikova v hlavnej úlohe Júlie disponuje síce
plnším materiálom, hlasu však akoby chýbal
potrebný operetný esprit i ahkosz. Patrick
Lang je ako dirigent solídnou oporou súboru, ktorý síce vie z orchestra vymámiz iskrivé
nadšenie v operete (Bratanec z Batávie), ale
v prípade inscenácie Rigoletta sa mi jeho vedenie orchestra zdá príliš zamerané na efekt
a menej na jemnejšie detaily.
Rigoletto je pravdaže opera, ktorá je pre svoju obubu obzvlášz silno spojená s apriornou
predstavou o jej inscenaÂnej podobe. O to
viac by možno niekoho šokoval inscenaÂný
tvar Barrieho Koskyho, ktorý bol (už niekoko rokov vopred!) vymenovaný novým
intendantom po Homokim. Alice Babidgová navrhla stiesnený uzavretý priestor, z ktorého nemožno ujsz. V úvode prichádza Rigoletto (Bruno Caproni) v obrovskej ženskej
krinolíne a s nasadenou vekou papierovou
hlavou ružovej farby. Robí blázna v akejsi dekadentnej, priam zvrhlej spoloÂnosti.
©alší herci prichádzajú buÉ prepadliskom
(spod Rigolettovej sukne vylieza zbor), alebo skrz kúzelnícku skriËu, ktorá patrí Sparafucilovi, hrôzu vzbudzujúcemu varietnému kúzelníkovi. Únos Gildy (nie práve virtuózna Brigitte Geller) zosnuje zbor „opíc“
maskovaných do podoby zlých klaunov

(teda divadelná maska na druhú?). Gildu
drsno vyzleÂú z ligotavého kostýmÂeka aj nohaviÂiek a predhodia ju vojvodovi (Timothy
Richards). Kosky ide za svojím expresívnym
divadelným výrazom skutoÂne až na ostrie
noža. Po uplynulej dobe, keÉ podstupuje
svoju obetu pre milovaného vojvodu, je už
Gilda tehotná (je to teda i usmrtenie plodu).
Samotná jej smrz je zobrazená vemi divadelne – vojde do Sparafucilovej kúzelníckej
skrine. Rigoletto sa ju márne pokúša oživiz a
napokon si musí nasadiz ružovú bláznovskú
hlavu, lebo bláznom zostal. Výsledný dojem – Boschovské divadlo smrti, veruže ani
trochu komické. A aj keÉ nejde o inscenáciu,
ktorú by asi niekto vyhadával pre oslËujúce
spevácke výkony (na nemecké pomery ide po
hudobnej stránke o slušný štandard), považujem ju za mimoriadnu.
A do tretice tak trochu z neoperného súdka.
Vynikajúci režisér Sebastian Baumgarten
spolu s dramatikmi Arminom Petrasom
a Janom Kauenhowenom siahli po Mozartovom Rekviem. Na javisku ho pretvorili do
eseje o starnutí, umieraní a medziudských
vzzahoch v modernej spoloÂnosti odtrhnutej od jej tradícií. Zase silná téma, divadelne
vyjadrená kombináciou snových obrazov
a konkrétnych reálií (stanica paliatívnej
starostlivosti, hospic, obývaÂka, stanica
metra...). Rovnako ako sa striedajú Âasti
omše, „strihá“ režisér obrazy, vytvárajúc
tak vlastné mikropríbehy, ktoré sa na konci
spoja a kruhovito vrátia na zaÂiatok, tak ako
hudobná skladba. O dobrý dojem z hudobnej
interpretácie sa i tentoraz postaral orchester hrajúci opäz pod vedením univerzálneho
dirigenta Patricka Langeho a sólisti Erika
Roos (soprán), Karolina Gumos (alt), James Elliott (tenor) a mladý ostravský spevák, minuloroÂný vízaz BBC Cardiff Singer
a nový Âlen súboru Komickej opery, Jan
Martiník (bas).
Rudolf LEŠKA

B. Caproni (Rigoletto),
J. Novikova (Gilda)

Bratanec z Batávie
ưfoto: © W. SilveriƲ

ưfoto: © W. SilveriƲ
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Drážŵany
Veōvyslanci ruskej hudby

P

lagáty s fantazijným nápisom
„Russlandia“ lákali do koncertných siení už dlho pred otvorením
tohtoroÂných DrážÉanských hudobných
slávností. Ich 33. roÂník ponúkol ohËostroj zostavený z tých najpestrejších farieb i emócií ruskej hudby a jej vekolepých
interpretov. Intendant festivalu Jan Vogler
– vynikajúci Âelista a šikovný hudobný
manažér – hovoril o festivale ako o vekej retrospektíve východného hudobného
sveta, kombinovanej s novým, moderným

hudobné udalosti trojtýždËového festivalu by Âoskoro presiahlo rámec tohto
Âlánku. Z hlavnej dramaturgickej línie
uvediem preto iba to, Âo zasiahlo do h¿bky, Âo aj napriek Âasovo determinovanému
hudobnému umeniu zostalo trvalým zážitkom. Ruský národný orchester, založený
v roku 1990, putuje medziÂasom po celej
zemeguli. Na festivale sa stal „Orchestra
in Residence“ a koncertoval dvakrát. Zatia Âo v prvom koncerte, ktorý odznel pod
vedením 33-roÂného dirigenta Michaila

Dirigent vypichol každý nástroj, každú
tému – parodizujúcu, grotesknú, pompéznu alebo žalujúcu. Agrestovu interpretáciu
je možné považovaz za objavnú. ŠostakoviÂovu a Mahlerovu symfonickú myšlienkovú
príbuznosz posunul do tesnejšej blízkosti
ako je zvykom.
So Semjonom Bychkovom sa do DrážÉan
vrátil starý známy. Ako šéfdirigent Saskej
štátnej kapely bol prednedávnom „vyhostený“ zo Semperovej opery. Na tohoroÂných hudobných slávnostiach ukázal, o

Denis Matsuev, Valerij Gergiev, Orchester Mariinského divadla ưfoto: © Sonja WernerƲ

Jan Vogler a Orchester WDR ưfoto: © Oliver KillingƲ

pohadom súÂasných špiÂkových interpretov. Nemýlil sa. Myšlienka naplniz prevažnú Âasz festivalu „Russlandiou“ našla
odozvu. Na festival pritiahla nielen bežné
koncertné publikum, ale i priszahovaných
patriotických nemeckých Rusov žijúcich v
DrážÉanoch a okolí. „Russlandia“ sa stala
kultúrnou turistickou atrakciou. Mená aj
diela skladateov, a tiež celý rad famóznych
interpretov sa stali magnetom cestovných
kancelárií. Ponuka vstupeniek bola vyzažená na 93 percent, domáce publikum tvorilo
52 percent, publikum z iných spolkových
krajín 38 percent a medzinárodné publikum 10 percent. Aj keÉ 41 hudobných podujatí nap¿Ëalo pochopitene predovšetkým
hlavné motto festivalu, jeho dramaturgia
myslela (a vôbec nie okrajovo) aj na iné
fakty. K tým patrilo napríklad 200. výroÂie
narodenia Roberta Schumanna, ktorý práve v DrážÉanoch prežil plodné a šzastné
roky svojho života. InterpretaÂné veliÂiny
ako András Schiff, Juliane Banse, Murray Perahia, Kurt Masur, Martin Stadtfeld, Richard Goode, Pittsburghská
filharmónia Âi Saská štátna kapela a
DrážÈanská filharmónia zaradili festival
právom do „prvej ligy“. Spomenúz všetky
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Tatarnikova, prehovorilo toto teleso skôr
efektmi ako muzikalitou a orchestrálnou
kultúrou, druhý koncert, tentokrát pod
vedením Michaila Pletneva, predstavil
celú škálu povestnej ruskej romantickej
duše a kvalitnú hru jednotlivých nástrojových skupín. Pod Tatarnikovou taktovkou
odznela, inak v DrážÉanoch komponovaná, takmer neznáma 2. symfónia Sergeja Rachmaninova spolu s ¢ajkovského
Husovým koncertom v podaní v ten veÂer
nie práve príznaÂnou múzou obdareného
huslistu Vadima Repina. Zaujímavejšie,
vypracovanejšie a absolútne presvedÂivo
stvárnil Pletnev s týmto orchestrom pozoruhodnú Tanejevovu 4. symfóniu. Pod
jeho taktovkou šlo skutoÂne o špiÂkový orchester. Len 21-roÂný v Sankt Petersburgi narodený a dnes v USA žijúci dirigent
Michail Agrest (zaskoÂil za chorého
Mstislava RostropoviÂa) stál za dirigentským pultom domácej filharmónie, ktorá
publiku predstavila ¢ajkovského zriedka
hrávanú Suitu Á. 2 op. 53 a ŠostakoviÂovu
dnes už populárnu 5. symfóniu. Trištvrtehodinový ŠostakoviÂ ubehol „ako voda“,
jeho subtílna, v tomto diele rezignujúca
hudobná reÂ zaznela priezraÂne ako sklo.

Âo a o koho DrážÉany prišli. V súÂasnosti
pôsobí ako šéf Orchestra Západoemeckého rozhlasu (WDR), z ktorého v krátkom
Âase vykresal hudobné teleso prvej triedy.
V Stravinského Svätení jari zažiaril ako
kométa. Strhujúcu a rudimentárnu hudbu
vyváženú pokojnými Âaszami a pasážami
vybiÂoval Bychkov až na hranicu zvukovej
a rytmickej brutality, za ktorú už nebolo
možné ísz Éalej. Dynamika, vynikajúco
zvládnuté nástroje, fyzická udská dispozícia – niÂ z toho sa už nedalo väÂšmi
vystupËovaz. Dirigent vyÂerpal seba i orchester v každom ohade. Takmer storoÂné
Sacre zaznelo sugestívne, napriek svojmu
vysokému hudobnému veku prehovorilo
divoké svätenie jari v starom Rusku reÂou
a zmyslami moderného Âloveka.
Koncert pre vilolonÁelo Áíslo 4: Ubi est Abel
frater tuus súÂasného arménskeho skladatea Tigrana Mansurjana bol jednou z
mála ukážok aktuálnej hudobnej kompozície. Mansurjan ním vyjadril bolestivú
genocídu Arménov spred takmer 100 rokov. Sólistom koncertu bol intendant Jan
Vogler, ktorý toto dielo uviedol v premiére
nedávno v Kolíne nad Rýnom. Koncert,
pozostávajúci z troch na seba nadväzujú6 2010
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cich Âastí, rozprával v spodnej dynamickej
hladine o rezignácii a smútku arménskeho národa. Vo Voglerovom podaní našlo
Mansurjanovo dielo ideálneho a úprimného posla. Skvostný zamatový tón jeho nástroja a takmer neopoÂutené pianissimá
strážil Bychkov v každej situácii, hlavne v
strednej rýchlejšej Âasti, ktorej dominovali
pestré orchestrálne farby. Spolu s Voglerovým sólom v interpretácii Schumannovho
ViolonÁelového koncertu a mol, bola jeho
interpretácia Mansurjanovho koncertu
popri mnohých iných povinnostiach vedenia festivalu nepochybne nároÂným, ale
stopercentne zvládnutým momentom.
Zažiz naživo Âelistu Mischu Maiského
spolu s jeho dcérou, mladuÂkou klaviristkou Lily, patrí k hviezdnym chvíam každého milovníka hudby. NetradiÂný program
pozostával z aranžmánu piesËových drobností Glinku, Rubinsteina, ¢ajkovského,
Rimského-Korsakova a Rachmaninova.
Toto duo z nich vytvorilo jednotný celok,
ako vystrihnutý z elegantných ruských salónov 19. storoÂia. Drobné skvosty ruských
klasikov vystriedala po prestávke ŠostakoviÂova jediná Sonáta pre violonÁelo a klavír,
pochádzajúca z obdobia, keÉ sa stal slávnym operou Lady Macbeth. Sonáta poskytla obom hudobníkom možnosz rozvinúz ich
celé muzikálne a intelektuálne spektrum.
Krá violonÂela Maisky pritom prenechal
svojej dcére dostatok priestoru pre originálne stvárnenenie klavírneho partu. Bolo
pôžitkom poÂúvaz a pozorovaz neobyÂajnú
hudobnú noblesu dua Maiských.

K vrcholu minulého roÂníka festivalu patrilo hoszovanie Viedenskej filharmónie s
dirigentom Valerijom Gergievom. Tohto
roku prišiel do DrážÉan s jemu najmilším
hudobným telesom, s Orchestrom Mariinského divadla v St. Petersburgu, s ktorým zanechal nemenej vekolepú a hlbokú
brázdu ako pred rokom. Dvaapoltisícové
publikum si podmanil už predohrou k Wagnerovmu Tannhäuserovi. Orchester petersburgského divadla predstavil v jedineÂnej
kondícii a doviedol ho k priam démonickému záveru tejto predohry. Z ¢ajkovského
Šiestej symfónie, ktorú dirigoval bez pultu,
bez taktovky a bez podestu (stál medzi hudobníkmi ako jeden z nich), vytvoril Gergiev takmer sakrálne dielo, akoby omšu
so striedaním rôznych atmosfér, medzi
ktorými dominovali bolesz, nádej a viera.
Pod Gergievom sa bezkonkureÂne zaskveli všetky orchestrálne nástroje a vyspievali
celý rad objavných motívov (najmä v 1. a
3. Âasti), aké v iných interpretáciách nevyniknú. Po poslednej Âasti Adagio lamentoso
sa v obrovskej sieni dlho niÂ nepohlo. Publikum akoby cítilo potrebu chvíle úplného
ticha – závereÂný potlesk po uvonení nemal konca-kraja. Cena tohtoroÂných hudobných slávností, ktorú Gergiev obdržal,
nemohla nájsz adekvátnejšieho adresáta.
S hoszami z Petrohradu mala pôvodne vystúpiz klaviristka Hélène Grimaud, pre jej
chorobu však dostal príležitosz Denis Matsuev (35) z Irkutska, jeden z najvyhadávanejších klaviristov svojej generácie. Rachmaninovova Rapsódia na Paganiniho tému

sa koncertnou sieËou prehnala ako neÂakaná búrka. Matsuev hral technicky na najvyššom stupni brilancie, výrazovo v nepresladenej melanchólii, dávkovanej srdcom i
umom moderného umelca, nadchýnajúceho
svojím frapantným majstrovstvom.
Podobnú hviezdnu hodinu hudby zopakovali hostia Vekého divadla z Moskvy. Na festival prišli s koncertantným uvedením mimo
Ruska sotva známej ¢ajkovského poslednej
opery Jolanta. V DrážÉanoch uzrela svetlo v
dvojakom zmysle slova: zatia Âo od narodenia nevidiaca hlavná predstaviteka Jolanta
uzrela v závere opery silou lásky svetlo, kvety a udí okolo seba, festivaloví hostia zazreli a zaÂuli nádhernú ¢ajkovského Jolantu.
Dominujú v nej predovšetkým ¢ajkovskému príznaÂná, akoby práve z prameËa múz
vyvierajúca hudba, celý rad úchvatných a
spevácky mimoriadne nároÂných árií a ansámblov, ale i netradiÂné altruistické libreto. Jolantinu repertoárovú absenciu spôsobuje azda obtiažnosz obsadiz desaz sólových
úloh speváckymi hviezdami tak, ako to bolo
na drážÉanskom festivale. Za všetkých
spomeniem Jekaterinu SÁerbaÁenkovú,
Vsevoloda Grivnova, Vasilija Ladjuka, Michaila Kazakova a Elchina Azizova. Spolu s orchestrom a zborom slávneho divadla
pod vedením Vasilija Sinajského urobili v
preplnenej Semperovej opere za festivalom
výraznú bodku – grandióznu kódu utkanú z
kompoziÂného pokladu ruskej hudobnej literatúry a oÂividne nevyÂerpatených interpretaÂných talentov ruskej hudobnej scény.
Agata SCHINDLER

Ensemblissimo s málom „issima“
Deväħdesiatka nezastihla jubilanta v spoōahlivej kondícii. Vnútornými problémami
a poōavenou disciplínou zmietané Slovenské národné divadlo sa nepresvedživú sezónu v opere pokúsilo hasiħ doplnkovými
aktivitami. Po dvoch premiérach, ktoré
mali dramaturgicky a inscenažne ŵaleko
od udalostí sezóny, príde v júni posledná.
źi spasí jej tvár, je otázne. Medziobdobie
vyplnilo divadlo profilovým koncertom
orchestra a zboru pod taktovkami šéfdirigenta Rastislava Štúra a hlavného
zbormajstra Pavla Procházku. Vznešene,
no marketingovo riskantne ho nazvalo superlatívom. Sólisti boli v postavení hosħov
vežera. Paradoxne, práve niektorí z nich,
boli jeho ozdobou.
Dramaturgia telesá príliš „nevyžmýkala“.
Ak zo šestnástich žísel len šesħ nepochádzalo z kmeŅového repertoáru, opäħ išlo
o cestu ōahšieho odporu. Jubileum-nejubileum, len sa nenatrápme! Výber ukážok
sa priblížil k „všehochuti“, nechýbali hity
(zbor cigánov ži stretta z Trubadúra, modlitba Toscy, rondo Mefista), ale objavili

sa aj raritnejšie vzorky z Lovcov perál, dlhšie
neuvádzanej Pikovej dámy a Lohengrina. Vytiahnutie divadelného orchestra z jamy nesie
vždy isté riziko, na ktoré sa treba pripraviħ.
Rastislav Štúr mal navyše možnosħ korigovaħ
výsledok silvestrovského i marcového slávnostného koncertu k jubileu inštitúcie. Podarilo sa
mu to iba žiastožne. V úvodnej Beethovenovej Leonore III sa slabiny orchestra prejavili
v plnej nahote. Transparentná faktúra mala
rad technických prehreškov a trhlín v súhre,
zvuku chýbala mäkkosħ. Predohra k 3.dejstvu
Wagnerovho Lohengrina (aby sa nepovedalo,
že tohto skladateōa ignorujeme) vyznela síce
plastickejšie, aj v nej však striebro slážikov
ostalo len v nážrte. Štúr vníma intenzívnejšie
taliansku sféru, kde najmä ukážky z repertoárových titulov vyzneli uspokojivo. Mravžia práca s telesom a zameranie sa na detail sú však
méty, za ktorými zatiaō mierny a málo nárožný
šéfdirigent nevyštartoval. Zbor si až na jednu
výnimku zopakoval party, ktoré bežne spieva
(źarovná flauta, Trubadúr, Boris Godunov,
Svätopluk, Faust, Tosca), takže zvláštny žas
na prípravu nepotreboval. Pod vedením Pavla

Procházku sa prejavil ako teleso zvukovo
vyvážené v hlasových odboroch, ktoré síce
neoplýva mimoriadnou silou zvuku (najmä
v ošemetnej akustike nového divadla), ale
je schopné poddaħ sa štýlu a pracovaħ s diferencovanou dynamickou paletou.
Z galérie mladých umelcov, ktorých kariéra
sa úspešne rozvíja na popredných zahranižných scénach, sa podarilo získaħ basistu
Štefana Kocána. V troch vstupoch (Sarastro, Gaurdiano, Mefisto) preukázal apartnú farbu materiálu, vysokú kultúru tvorenia
tónu a frázovania. Jolana Fogašová úspešne
vstúpila do dramaticko-sopránového odboru
(duet zo Sily osudu, Tosca), kde sa jej otvárajú veō ké príležitosti. S rozsahom nemá problémy, hlas znel pokojnejšie, jeho tmavá farba
je vzácnou devízou. Michalovi Lehotskému
a Sergejovi Tolstovovi v dvojspeve Nadira
a Zurgu z Bizetových Lovcov perál hlasy farebne ladili. Tenorista však v ukážkach z Trubadúra pôsobil trochu silene a u barytonistu
sa v árii Tomského z Pikovej dámy ožakávali
prieraznejšie výšky.
Pavel UNGER
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Praha
Tristan a Izolda v renesancii iluzívneho javiska

K

eŵ sa Christian Thielemann dozvedel, že aktuálny bayreuthský Ring nebude režírovaħ
kontroverzný Lars von Trier, ale konzervatívny Tankred Dorst – rovesník medzižasom zosnulého
Wolfganga Wagnera, potešil sa, že sa azda konežne dožije Wotana bez aktovky a Wallhally bez písacieho stola.
Mal pravdu. Výsledkom bol nepodarený pokus o akési
moderné iluzívne divadlo vzdialený estetike avansovaného režijného divadla s málo presvedživými postavami a
príliš bledou réžiou. Nie je tomu tak dávno, žo vtedajší
držiteō prestížnej ceny Alfreda Radoka za réžiu Jan Antonín Pitínský inscenoval v pražskom Národnom divadle
Wagnerov „dej“ Tristan a Izolda. Pod disciplinovanou
taktovkou JiĶího Kouta ponúkol Pitínského inscenažný tím interpretáciu na hranici sémantického posunu
smerom k veōmi neuržitej abstrahujúcej modernosti

kráōa Marka sú však témy, ktoré obsahujú dramatický
potenciál smerujúci k pôsobivej inscenácii postavenej na
dôslednej hudobnej a textovej analýze opernej partitúry.
Inscenažná stratégia argentínskeho režiséra Marcela
Lombardera, bohužiaō, pracovala s libretom len prvoplánovo. Nepúšħala sa do hlbších lozockých interpretácií, divadelnú statiku vonkajšieho príbehu sa snažila
vyvážiħ opatrnou dynamikou scény, pozostávajúcou z
projektovaných citácií tristanovských inscenácií 19. storožia kombinovaných s kresbou, nie práve originálnymi
lmovými zábermi pokojného alebo rozbúreného mora
a komiksovou estetikou. Divadelnú perspektívu docielil
scénograf Diego Siliano projekžnými plochami na zadnom horizonte a na prednom závoji, spustenom požas
celého predstavenia. Snaha prepožižaħ celému príbehu
dynamiku pomocou lmových záberov mora a pokúsiħ

E. Connel (Izolda), L. Zakhozhaev (Tristan) A. Wagner (Brangäna), T. Konieczny
(Kurwenal) [foto: © Státní opera Praha, K. Kouba]

militantného sveta Tristana a kráōa Marka v protiklade
s modernými výrazovými prostriedkami, vyjadrujúcimi
žarovnosħ a magickosħ, ktoré podōa Pitínského vyplývali
z povahy postavy ukoristenej írskej žarodejnice Izoldy.
Desaħ rokov po Pitínského inscenácii v Národnom má
Praha opäħ nového Tristana. Tentokrát na javisku Štátnej opery, bývalého predvojnového Nového nemeckého
divadla s bohatou wagnerovskou tradíciou. Wagnerov
„opus metaphysicum“ sa na toto javisko vracia po 76
rokoch. Pitínského lavírovanie medzi estetikou avansovaného divadla a moderným poŅatím iluzívneho divadla
ponúklo divákovi veōmi nezáživnú a mdlú interpretáciu
nie práve najjednoduchšie inscenovateōného a spievateōného opusu. Tristan a Izolda je jedno z tých diel opernej
literatúry, ktoré si priam vyžaduje hudobne mysliaceho
režiséra. Domnelá statická narácia vonkajšieho príbehu
tvorí totiž len akúsi „frašku“ pre príbeh rozprávaný v
hudbe. Zo schopenhauerovskej lozoe volontarizmu
vychádzajúca dramaturgická idea diela v sebe skrýva
nejednu inscenažnú prekážku. Dramaturgia opierajúca
sa o dualitu symboliky dŅa a noci, svetla a tmy, metafyzického sveta zamilovaných a profánneho priestoru
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sa tak modernými výrazovými prostriedkami o renesanciu iluzívneho javiska 19. storožia „vypálila totálne
vedōa“ a poukázala na fakt, že ak je dnes estetikou iluzívneho javiska možné podaħ zaujímavú inscenáciu, tak
rozhodne nie opulentnou dekoráciou z múzejného depozitu. Kostýmy Luciany Gutmanovej sa vágne snažili
o symbiózu prvkov stredoveku, 19. storožia i súžasnosti
a svojou povahou dlhých plášħov nepôsobili príliš originálne. Nie som si istý, ži si fanúšikovia oného povestného
„muzeálneho“ inscenažného štýlu prišli pri tejto inscenácii na svoje. Lombarderova práca s iluzívnym javiskom
priniesla však aj zaujímavé momenty – ōúbostný duet z
druhého dejstva, požas ktorého sa Tristan a Izolda ako
hviezdni pútnici priam kúpali v mori žiariacich hviezd,
pôsobil skutožne magicky. Dosħ nudné a klišéovité zábery mora síce v istých momentoch relatívne pôsobivo
znázorŅovali napríklad leitmotív túžby alebo mora (prvé
a tretie dejstvo), partitúra Tristana však pozostáva z ŵalších takmer troch tuctov do seba vpletených hudobných
motívov, ktoré by mal režisér rozpoznaħ a vnímaħ ich ako
Ariadninu niħ pri výstavbe konceptu vedenia postáv. A
práve ten bol najväžšou slabinou nového pražského Tri-

stana. Konvenžná, statická réžia s typickým prehrávaním
v mimike a gestách jednotlivých postáv posunula túto inscenáciu miestami takmer do operetnej roviny. Strnulosħ
postáv však ožividne nebola chcená a už vôbec nie štylizovaná ako „wilsonovská“ réžia. Ich konštelácia pôsobila
jednoducho bezradne, hereckému požínaniu chýbala
logická motivácia, na mnohých miestach vyzerala nepresvedživo a nesúrodo. Už nie najmladší dramatický
soprán Elisabeth Connellovej, ktorý kedysi rozozvužal
aj hōadisko bayreuthského divadla, vykazoval vo výškach
požuteōnú ostrosħ opotrebovanosti. Stále objemnému
hlasu chýbalo v lyrických pasážach bytostne dôležité
kultivované piano, sprechgesang prvého dejstva vyznel
najmä v stredných polohách skôr deklamovane ako
spevne. Inak hudobne strhujúci záver diela sa aj vŵaka
nešħastnému scénickému nápadu s totálnou projekciou
rozbúreného mora na predný závoj a spotom na Izoldu
v pozadí, ako aj nekorektnému frázovaniu spevážky stal
skôr „vykúpaním“ než vykúpením.
Leonid Zakhozhaev, ktorého publikum pozná najnovšie
napríklad ako Siegfrieda z obrazovo silného digitálneho
high-tech PrsteŅa vo Valencii, bol Tristanom s výrazným
a pre mŅa rušivým ruským akcentom. Jeho výkon bol
až do spevácky nesmierne nárožného tretieho dejstva
uspokojivý. Kde-tu sa objavujúce artikulažné nedostatky
dokázal vyrovnaħ tónovou istotou, vo vyších polohách
však znel jeho hrdinský tenor tak trochu plocho a bezvýrazne.
Amber Wagner, sólistka Lyrickej opery v Chicagu, ponúkla publiku pôsobivú Brangänu. Jej zamatový soprán
znel uhladene, škoda len, že jej Habet acht z druhého
dejstva nenašlo v orchestrisku potrebnú dynamickú
opatrnosħ.
Tomasz Konieczny, oslavovaný Alberich z Viedenskej
štátnej opery, bol jadrným a herecky brilantným Kurwenalom. Tohto pomerne mladého Poliaka s oceōovo žistým
basbarytónom s enormným dramatickým nábojom a obdivuhodným rozsahom budeme môcħ istotne obdivovaħ
ešte v nejednej postave wagnerovského ži hrdinského
typu. Richard Wiegold zaznel ako plný, tmavý a korektne odspievaný Kráō Marke, jeho výrazu však chýbal rozpoltený, s emóciami bojujúci, podvedený panovník.
Jan Latham-Koenig viedol Orchester Štátnej opery
uspokojivo. Pomerne žistá artikulácia leitmotívov s drobnými nepresnosħami a pekne zvládnuté tempá však na
rozvinutie mágie tristanovskej partitúry nestažili. Tak trochu plechovo znejúci orchester s miestami príliš ostrými
slážikovými nástrojmi nenašiel vždy cestu k harmonickej
rovnováhe medzi „orchestermelodie“ a „versmelodie“.
Neohōaduplnosħ voži javisku najmä v druhom dejstve a
vo nále tretieho dejstva sa nutne podpísala na zvukovom dojme z predstavenia.
Nová inscenácia Tristana na javisku Štátnej opery v
Prahe akoby chcela pripomenúħ slávne žasy Nového
nemeckého divadla ako dôležitej adresy wagnerovskej
interpretácie. Pokus až o didaktickú renesanciu estetiky
iluzívneho javiska z obdobia vzniku partitúry s pomocou moderných scénograckých prostriedkov však v
konežnom dôsledku pôsobil cudzorodo a tak trochu
úsmevne.
Robert BAYER
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Praha
Pražský Idomeneo premrhal šancu

D

o návratu Idomenea Wolfganga
Amadea Mozarta na dosky Národného divadla v Prahe sa právom
vkladali nádeje. Prvý z najzávažnejších
skladateových poÂinov v žánri opera seria
sa aj napriek frekventovanosti na svetových
javiskách Âeskej metropole osem desazroÂí
záhadne vyhýbal. K jeho májovému vzkrieseniu bol urÂený tím s pomerne silným medzinárodným renomé. Vo Francúzsku žijúci
japonský herec a režisér Yoshi Oida s nemeckým výtvarníkom Tomom Schenkom
v uplynulej sezóne zabodovali v tamojšej
Štátnej opere inscenáciou Brittenovej Smrti v Benátkach. Nový šéfdirigent opery ND
Tomáš Netopil je jedným z najväÂších talentov Âeskej dirigentskej scény a zaujímavé
mená ponúklo aj sólistické obsadenie.
Výsledok bol však skôr sklamaním. Východiskom inscenaÂného tvaru sa stala zažko
pochopitená nedôvera voÂi partitúre a kontraproduktívne zásahy do nej. Dramatickému spádu ani logike výkladu neprospeli poprehadzované Âísla, posunutý predel medzi
prvým a druhým dejstvom za Idomeneovu
áriu Fuor del mar (zjavenie morského netvora radšej vypustili) a najmenej zo všetkého výmena dvoch posledným Âísel. Ária
Elektry, nachádzajúca sa pred prirodzeným
záverom opery, mala premiestnením do samotného ěnále, spochybniz zmierlivý koniec
príbehu. V poËatí Yoshiho Oidu nemala však
dramaturgickú a ani psychologickú oporu.
Pražskému Idomeneovi chýbal najväÂšmi
práve zmysluplnejší režijný kúÂ, Âi už pietnejší alebo „revoluÂnejší“. Výklad tak uviazol na polceste medzi reĜexiou módneho
trendu prázdnych javísk s minimom rekvizít a zámerom neaktualizovaz, ani nepátraz
po nadÂasových významových posolstvách.
Úsporný výtvarný návrh (horizont tvorený
závesom s meniacimi sa motívmi) síce esteticky ladil s historizujúcimi kostýmami Eleny Manniniovej, no takto postavená koncepcia si vyžaduje ovea dôraznejšiu prácu
s charaktermi a emóciami. Pretože v prevahe
scén sólisti neponúkli žiadnu herecko-výrazovú nadstavbu. Ani práca s bambusovými
tyÂami, povrazmi, zazatou sekerou, Âi ilúzia
záhrady stvárnená šiestimi komparzistami
s palmovými listami v rukách, nehovorili reÂou súÂasného hudobného divadla. Projekcia vlniaceho sa mora takisto nie je novinkou
a ovea silnejší efekt sa dal docieliz využitím
zrkadliacej plochy, Âo sa svojho Âasu bravúrne podarilo v salzburskom Mitridatovi
režiséra Güntera Krämera. Ak Yoshi Oida so
svojimi spolupracovníkmi deklaroval zámer
ísz po stope vnútorných konĜiktov postáv,
o ktoré v predlohe nie je núdza, nemal sa

H. E. Minutillo (Idamante), M. Janková (Ilia) [foto: © J. Smejkalová]

spoliehaz na vágne symboly a neoriginálne
znaky. Skôr mal prepracovaz proěly postáv
a vyostriz vzzahy. Najbezmocnejšie vyznela
napokon Elektra, ktorá si prvé dva výstupy
prišla len odspievaz (v 2. dejstve pri toaletnom stolíku) a do záveru posunutou trezou
áriou vlastne ponechala otvorený koniec.
SkutoÂný nezmysel pražského dramaturgického „vylepšenia“.
Hudobnému naštudovaniu Tomáša Netopila sa aj napriek dirigentovmu blízkemu
pomeru k Mozartovi nepodarilo prelomiz
bariéru medzi muzicírujúcimi hráÂmi a fádnym javiskom. Už v predohre znel orchester
prepracovane, s vypointovanými dramatickými akcentmi, plastickými nástrojovými skupinami a tento štandard si zväÂša aj
udržal. Jednako, ak by iskra súladu preskoÂila, mohli sa javisko a „jama“ vzájomne
inšpirovaz, dosiahnuz ešte diferencovanejší
temporytmus, vyhrotenejšiu dramatickosz i
opojnejšiu lyriku. Basso continuo tvorili kladivkový klavír a violonÂelo v podaní Lucie
Pirochovej a Josefa Pražáka. Celkovo však
hudobná zložka výrazne prevýšila vizuálnu
a možno ju opuncovaz prívlastkom štýlovosti. Zbor, pripravený Pavlom VanÅkom, sa
svojho partu zhostil spoahlivo.
V sólistickom obsadení, zhodnom v oboch
premiérach, sa vedenie divadla oprelo o hoszujúcich umelcov, vo viacerých prípadoch
s bohatými medzinárodnými skúsenoszami.
Zišla sa síce kompetentná spevácka zostava, podporujúca slohovú Âistotu hudobného tvaru, k bezvýhradnej spokojnosti však
predsa každému Âosi chýbalo. Americký
tenorista Charles Workman má pre titulnú

rolu tmavý fundament strednej a hlbokej polohy aj technickú dispozíciu pre nároÂnejšiu
koloratúrnu verziu árie Fuor del mar. O hlavovú rezonanciu opretá vysoká poloha však
obÂas pôsobila menej isto a menej kovovo.
Martina Janková, mozartovská sopranistka
so salzburskými skúsenoszami, bola predovšetkým lyrickou Iliou s mäkkým a zamatovým timbrom strednej polohy. O poznanie
labilnejšie v kvalite tónu aj intonácii však
znel jej prechodový register. Hannah Esther
Minutillo ako chlapÂensky vierohodný a herecky agilný Idamante, spievala príjemným,
štýlovo Âistým, hoci nie osobito timbrovaným mezzosopránom. V Brne angažovaná
maÉarská sopranistka Csilla Boross sa zanietene pustila do dramaticky exponovaného
partu Elektry, snažila sa Âo najpoctivejšie vyspievaz jeho pohyblivé úseky, no priebojnosti
tónu zavše obetovala jeho koncentrovanosz
a kultúru. Jaroslav BÐezina ako Arbace sa
vo vyššej polohe nevyhol forsírovaniu. Hlas
veštby zaznel z balkónovej lóže v podaní farebného basu ZdeÊka Plecha.
Druhú premiéru prijali preriedené divácke
rady po jednotlivých Âíslach vlažne a úÂinkujúcich ocenil až závereÂný potlesk. O spontánnej radosti z obohatenia mozartovského
repertoáru v Stavovskom divadle, Âi mimoriadneho umeleckého poÂinu však hovoriz
nemožno. V Prahe totiž postavili inscenácie
La clemenza di Tito a ZáhradníÁky z lásky
(obe v naštudovaní manželov Herrmannovcov) latku kritérií vysoko. V prípade Idomenea bolo cítiz väÂšmi sklamanie z premrhanej
šance.
Pavel UNGER
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5»GE\VRPQDSÇVDOQLHNRNRVORYRVÓ
ÂDVQRP VWDYH VORYHQVNÃKR MD]]X ] SRKDGX
DPHULFNÃKRMD]]RYÃKRKLVWRULNDDXPHOFD8{
Y ÂDVHNHÉVRPSUYÖNU»WSRÂXOEHERSVRPVL
SRGREQH DNR Y¾ÂwLQD PRMLFK NROHJRY D VSR
OXKU»ÂRYXYHGRPLO{HMD]]MHVNXWRÂQHdDPH
ULFNRXNODVLFNRXKXGERXq3RNLDWHQWRSRVWRM
VOHGXMHPH Y VSRMLWRVWL V KLVWRULFNRX WUDGÇFLRX
VLDKDMÓFRX N ]URGX WHMWR KXGE\ Y 6SRMHQÖFK
wW»WRFKYRVYHWH]DÂDOE\zMD]]SRYD{RYDQÖ]D
MHGLQHÂQÖD HPRFLRQ»OQHYÖUD]QÖKXGREQÖ{»
QHUSRPHUQHVNRUR3UHWRQLHMHSUHNYDSHQÇP
{HDMVORYHQVNÇKXGREQÇFLY VÓÂDVQRVWLGRN»{X
XFKRSLz MD]] Y MHKR UR]OLÂQÖFK VPHURYDQLDFK

URYQDNR RGU»{DMÓFLFK DNR SRSLHUDMÓFLFK UR]
OLÂQÃRGQR{HMHKRwWÖORYSRSXO»UQ\FKY 6SRMH
QÖFKwW»WRFK1DXYHGRPHQLHVLUÍ]QRURGRVWL
MD]]XY U»PFLdPDOÃKRVORYHQVNÃKRVYHWDqVWD
ÂÇOHWPÖSRKDGQD]RVNXSHQLDDNR%UDWLVODYD
+RW 6HUHQDGHUV DOHER %DVKDYHO $ SRNLD MH
UÍ]QRURGRVzVRRXKXGE\R EXGÓFQRVzVORYHQ
VNÃKRMD]]XVDQHPXVÇPHRE»YDz

EXPRY QHEDGDz VSULD]QHQRVz V HOHNWURQLNRX
DOHER DYDQWJDUGRX ÂÇP QHFKFHP SRYHGDz {H
VD WÇWR KXGREQÇFL GU{LD OHQ Y\FKRGHQÖFK FHV
WLÂLHN -H YwDN QXWQÃ SR]QDPHQDz {H SUÇSDG
QÃ Y\ERÂHQLD VD RGRKU»YDMÓ YÖOXÂQH Y U»PFL
PDLQVWUHDPX
1DMSULDPRÂLDUHMwÇP ] WHMWR WURMLFH MH SURMHNW
0LOD 6XFKRPHOD =YXN MHKR WHQRUVD[RIÌQX
SULSRPÇQD PODGÃKR %HQQ\KR *ROVRQD V MHKR
VÖW\P URPDQWLFNÖP WÌQRP 6XFKRPHO SR
GREQHDNR*ROVRQSUHGNODG»YODVWQÃVNODGE\
QDSULHNLFKVYLH{HPXD PRGHUQÃPXVRXQGXE\
VWHR PQRKÖFK] QLFKSRYHGDOL{H]QHMÓDNRE\
EROLQDSÇVDQÃSUHGURNPL3ULMHGQRGXFKHM
$NRMHQDWRPYODVWQHPODGwLDJHQHU»FLDVOR
YHQVNÖFKMD]]PDQRY".HÉ{HVÓPRMLPLURYHV
QÇNPLQDSUYÖSRKDGPLMHMDVQÃRGNLDKX
GREQH Y\FK»G]DMÓ .RQNUÃWQH P»P QD P\VOL
WURMLFX KXGREQÇNRY ] JHQHU»FLH WULGVLDWQLNRY
NDP SDWUÇP DM MD  NWRU» Y SULHEHKX SRVOHG
QÖFKURNRYY\GDODVYRMHDOEXP\SURVWUHGQÇF
WYRP +XGREQÃKR FHQWUD 0DO VRP WR wzDVWLH
SR]RUQHVLY\SRÂXzDOEXP\,$OZD\V7HOO<RX
0LOD6XFKRPHOD$EVWUXFWXUHVXERwDiU»P
ND D URYQRPHQQÖ 5DGRYDQ 7DULwND 6H[WHW
9wHWN\WULDOEXP\VÓYHPLGREUÃD SRXND]XMÓ
QD WR DNÖPL UR]PDQLWÖPL VSÍVREPL GRN»{X
VORYHQVNÇ XPHOFL XFKRSLz LGH»O\ PRGHUQÃKR
MD]]X 7ÖFKWR KXGREQÇNRY SRGREQH DNR DM
PËD SRÂDV LFK KXGREQÃKR GR]ULHYDQLD HYL
GHQWQH RYSO\YQLOR PDLQVWUHDPRYÃ KQXWLH
NWRUÃ Y\SO»YDOR QD SRYUFK NRQFRP  D ]D
ÂLDWNRP  URNRY PLQXOÃKR VWRURÂLD QDMP¾
SURVWUHGQÇFWYRP RVREQRVWÇ :\QWRQD 0DU
U
VDOLVD -RVKXX 5HGPDQD D ÉDOwÇFK DNR LFK
SRPHQRYDO NULWLN 6WDQOH\ &URXFK  dPODGÖFK
OHYRYq = WRKWR GÍYRGX DQL QD MHGQRP ] DO

NYDUWHWRYHMLQwWUXPHQW»FLLVNYHOHY\QLN»MDVQÖ
KODVOÇGUD
=RVSRPÇQDQHMWURMLFHPDSUDYGHSRGREQHQDM
YLDFRVORYLOLQWHOHNWX»OQ\SUÇVWXSXERwD iUºP
ND-HKRNODYÇUQDKUDMHIDQWDVWLFN»DYwDNÂRPD
O»NDORDE\VRPVDNDOEXPXSULQDYUDFDO]QRYX

9F<9%AC9+L=JF9GHÒħNJ9LAKD9N=
(XUÌSVNH WXUQÃ DPHULFNÃKR JLWDULVWX
0LND 6WHUQD N SRVOHGQÃPX DOEXPX %LJ
1HLJKERUKRRG
G UHFHQ]LD Y +m  
SULQLHVORUDGRVzDMMHKRVORYHQVNÖPSULD]
QLYFRP 9 EUDWLVODYVNHM ,QFKHED ([SR
$UÃQH  SUHGVWDYLO6WHUQVSROXKU»
ÂRYSDUWLFLSXMÓFLFKDMQDMHKRSUHGRwOÖFK
DOEXPRFK %DVJLWDULVWD 5LFKDUG %RQD
WHQRUVD[RIRQLVWD %RE 0DODFK D EXEHQÇN
'DYH:HFNO YHGÓSRGREQHDNRLFKVÓÂDV
QÖNDSHOQÇNYODVWQÃSURMHNW\2WRY¾ÂwÇP
SRWHwHQÇP EROR YLGLHz DEVROÓWQX wSLÂNX
VÓÂDVQHM MD]]URFNRYHM VFÃQ\ QD MHGQRP
SÌGLX
8{ ÓYRGQ» YLDF DNR GYDGVDzPLQÓWRY»
VNODGED EROD XN»{NRX LQwWUXPHQW»OQHKR
PDMVWURYVWYD NDSHO\ 9ÖERUQH R]YXÂHQRX
V»ORXVDQLHVOLU\WPLFNÖJURRYHVRVNYHOÖP
dzDKRPqYLUWXÌ]QHVÌODEDVJLWDULVWXPH
ORGLFNÖVD[RIÌQD RVRELWÖFKRUXVRPD GH
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OD\RP SULIDUEHQÖ WÌQ 6WHUQRYHM
JLWDU\ .RPSDNWQÖ D SULH]UDÂQH
ÂLWDWHQÖ ]YXN SRGSRURYDO ]»{L
WRN ] NRPXQLN»FLH NYDUWHWD Y\QL
NDMÓFLFK KXGREQÇNRY =RKUDWRVz
NDSHO\ ÂL VNÍU KU»ÂVND VNÓVHQRVz
VD SUHQ»wDOL GR VÓKU\ Y PRWLYLF
NÖFKGHWDLORFKYSHVWURVWLU\WPRY
D Y LPSURYL]RYDQÖFK SORFK»FK
9 PRG»OQHM Q»ODGH V RGND]RP QD
MD]]URFNRYÓ ÃUX 0LOHVD 'DYLVD
RG]QHOD VNODGED .7
7 ]R 6WHUQRY
KR SUHGSRVOHGQÃKR DOEXPX :KR
/HW WKH &DWV 2XW" 3HVWURVz YHÂHUD
]YÖUD]ËRYDOL YVWXS\ MHGQRWOLYÖFK
KU»ÂRY Q»GKHUQÖ SRO\IÌQQ\ GXHW
6WHUQDV %RQRPDOHERGLDOÌJ6WHU
QDV:HFNORPNWRUÖEXEHQÇNNROR
URYDOKURXUXNDPL/\ULFNÃEDODG\
V IDUHEQÖPL DNRUGLFNÖPL SRVWXS
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D]QRYXEROLMHKRNRPSR]ÇFLHiU»PNRYRXVQD
KRXERORSUHGOR{LzYLDFQH{OHQDOEXPV Q»SDGL
WÖPL LPSURYL]»FLDPL 'RVWDWRÂQÖ SULHVWRU SR
QÓNRO PQRKÖP KRVzXMÓFLP XPHOFRP YLDFHUÇ
] QLFK SRFK»G]DMÓ ] UR]OLÂQÖFK NÓWRY VWUHGQHM
(XUÌS\ QDMYLDFYwDNSUHNYDSXMHY\Y»{HQRVzRX
YODVWQÃKR NRPSR]LÂQÃKR SUÇVWXSX PLHVWDPL
WDNPHU SRGREQÃKR NODVLFNHM KXGEH 6NYHOÖP
SUÇNODGRP MH &RUHDGRU
)DQIDUHH V EDODQVXMÓFLPL
QHS»UQ\PLPHWUDPLD OH
{ÃUQH XYRQHQÖP ODWLQR
JURRYRP
1DMQRYwÇPD QDMLQWHQ]ÇY
QHMwÇP] WURMLFHDOEXPRY
MH QDKU»YND 5DGRYDQD
7DULwNX -HKR VD[RIÌ
QRY» KUD MH DJUHVÇYQD
QHREORPQ»D QHFKÖEDMHM
zDK3RÂDVPÍMKRSRE\WX
Y %UDWLVODYHVRPQDSULHN
WRPX {H LGH R Y¾ÂwLH
PHVWR QHPDO SRFLW {H
MHKRRE\YDWHOLD{LMÓY SR
GREQHM XSRQ»KDQRVWL
DNR XGLD QD YÖFKRG
QRP SREUH{Ç 6SRMHQÖFK
wW»WRY NGH VRP VWU»YLO
QLHNRNR URNRY 1R SU»
YH WDNÓWR Y\KURWHQRVz
]YÖUD]ËXMÓFX Q»GKHUX
D UR]PDQLWRVz MD]]X SR
ÂXz Y 7DULwNRYRP KUDQÇ
MH VNXWRÂQH LQWHQ]ÇYQ\P
KXGREQÇNRP VR VHULÌ]
Q\P VSÍVRERP P\VOHQLD
NWRUÖ GHNODUXMH VYRMRX
KURX 7LH{ MH ]DXMÇPDYÃ
{HQDDOEXPHVDREMDYXMH
DM QLHNRNR NRPSR]ÇFLÇ
QHZ\RUVNÃKR WUXEN»UD
5\DQD &DUQLDX[D 'Í

M. Stern, B. Malach a R. Bona ư>GLG(īH9FCGƲ

UD] VD YwDN NODGLH QD GRVWDWRN SULHVWRUX SUH
LPSURYL]XMÓFLFKVÌOLVWRY] NWRUÖFKQHVNODPH
DQLMHGHQ2E]YO»wzVDPLWLH{S»ÂLKUDÉDOwLHKR
VD[RIRQLVWX2QGUHMDiWYHUºÁND
1D]»YHUPXVÇPNRQwWDWRYDz{HPLERORSRWH
wHQÇPKUDzVWÖPLWRS»QPLSULYLDFHUÖFKSUÇOH
{LWRVWLDFKD VRPVLLVWÖ{HDMY EXGÓFQRVWLEX
GHPHRGQLFKSRÂXzPQR{VWYRVNYHOHMPX]LN\

0LOR 6XFKRPHO 4XDUWHW , $OZD\V 7HOO
<RX +XGREQÃFHQWUXP 
0LOR 6XFKRPHO t WHQRUVD[RIÌQ .ODXGLXV
.RY»Â t NODYÇU 7RP»w %DURw t NRQWUDEDV
5REHUW%DO]DUtNRQWUDEDV0DUL»QiHYÂÇN
tELFLHQ»VWURMH
XERw iUºPHN ZLWK KLV (DVW (XURSH
DQ $UWVHPEOH DQG *XHVWV $EVWUXFWXUHV
+XGREQÃFHQWUXP 
XERw iU»PHN t NODYÇU .RUQÃO )HNHWH
.RY»FVtWUÓENDNUÇGORYND.ULVWÌI%DFVÌ
t DOWVD[RIÌQ 5RVzD )UDw t WHQRUVD[RIÌQ
DOWVD[RIÌQ 0DWÓw -DNDEÂLF t JLWDUD JL
WDURYÖ V\QWH]»WRU iWHIDQ %DUWXw t NRQ
WUDEDV 'XwDQ 1RYDNRY t ELFLH Q»VWURMH
KRVWLD6LVD0LFKDOLGHVRY»tIODXWD-XUDM
%DUWRwtWUÓENDNUÇGORYND0LOR6XFKRPHO
tVRSU»QVD[RIÌQWHQRUVD[RIÌQ3HWHU$GD
PRY t VSHY *»ERU :LQDQG t VSHY (GG\
3RUWHOODtSHUNXVLH0DUL»QiHYÂÇNtELFLH
Q»VWURMH 
5DGRYDQ7DULwND6H[WHW
+XGREQÃFHQWUXP 
5DGRYDQ 7DULwND t DOWVD[RIÌQ 2QGÑHM
iWYHU»ÂHN t WHQRUVD[RIÌQ 5\DQ &DUQLDX[
t WUÓEND 2QGUHM .UDMË»N t NODYÇU 7RP»w
%DURw t NRQWUDEDV 0DUL»Q iHYÂÇN t ELFLH
Q»VWURMH

R. Tariška ư>GLG(īH9FCGƲ

Adam GAINES
$XWRUMHDEVROYHQ
WRP8QLYHUVLW\RI
/RXLVYLOOHD%DOO
6WDWH8QLYHUVLW\Y
86$Y VÓÂDVQRVWL
Y\XÂXMHWUÓENXD
SUHGQ»wD MD]]RYÓ
KLVWÌULXQD8QL
YHUVLW\RI:LVFRQ
VLQY*UHHQ%D\

PL PDMVWURYVN» SU»FD OÇGUD VR ]YXNRP
JLWDU\ ÂL QHRSÇVDWHQH VSHYQÖ EDVJLWD
URYÖ D YRN»OQ\ VSULHYRG 5LFKDUGD %RQX
Y\WYRULOL NRQFHUW VR Y]QHwHQRX DWPRVIÃ
URX 9UFKRORP YHÂHUD ERO SRGD Y¾ÂwLQ\
SRVOXFK»ÂRY%RQRYVÌORYÖYÖVWXSY MHKR
URGQRPNDPHUXQVNRPMD]\NXVQHQDSR
GRELWHQRX YRN»OQRX WHFKQLNRX YUVWYH
QLD KODVRY 9\VWÓSHQLH JUDGRYDOR VWDWLF
NÖP JURRYH V HIHNWQÖP VÌORP EXEHQÇND
D VNDQGXMÓFHSXEOLNXPERORGÍND]RP{H
VL KR 0LNH 6WHUQ RS¾z ]ÇVNDO 1DNRQLHF
SULURG]HQ»DKNRVzDVÓKUDNDSHO\DQLQH
PRKOLQDGLY»NRYSÍVRELzLQDNDVWDQGLQJ
RYDWLRQV EROL VSRQW»QQ\P SRÉDNRYDQÇP
]D YÖQLPRÂQÖ KXGREQÖ ]»{LWRN %HER
SRYÃ URFNRYÃ D EOXHVRYÃ ULII\ NWRUÃ VÓ
KODYQÖPL ]QDNPL 6WHUQRYKR UXNRSLVX
GQHVX{VRWYDSUHNYDSLDDYwDNYVSRMHQÇ
V H[FHOHQWQÖPL VSROXKU»ÂPL P» W»WR JL
WDURY»OHJHQGDVW»OHÂRSRQÓNQXz
Miroslav ZAHRADNÍK
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Klavirista s dušou bohéma sa vrátil do Šiah
&>LMHī:ARF:EHD>=RLBOēSG:FG«ĎB=HOLD«DHFNGBMNDMHK«S:žB:MDHFFBGNEÃAHLMHKHžB:MOHKBE:IKB;EBĎG>İMOKMBG:H;RO:M>ōHO
F>LM: :LB×ØÖÖ OKHDN×ßÚÚ=>IHKMHO:Gē<A=HDHG<>GMK:žGē<AMÕ;HKHO(KMH=HQGÕLRG:@µ@:=G>LLE«ĎBG:DNEM«KG>«ž>ER:G:
C>CIKB>ž>EÇC>I:FÓMGÇDAHEHD:NLMNLIHENLI:FÓMGēFBM:;Nō:FBIKBIHFÇG:C«<BFBOēSG:FGÃHLH;GHLMBF>LM:#>=GNSGB<AS:MB:ō
IHLE>=G«O>GHO:EBAN=H;GÇDHOB Jurajovi Berczellerovi ×ß×ÚØÖÖÞ 
'HMLQ\ {LGRYVNHM NRPXQLW\ QHVSRPÇQDPH
Q»KRGRX QD FLQWRUÇQH Y iDK»FK Q»MGH
PH REHOLVN NWRUÖ SDWULO %HUF]HOOHURYFRP
DQRY»SDP¾WQ»WDEXDQDSULHÂHOÇV\QDJÌJ\
SULSRPÇQD RVXG -XUDMD %HUF]HOOHUD D MHKR
URGLQ\ 2GFKRGRP PRWLYRYDQÖP VSROR
ÂHQVNÖPL SRK\EPL  ERO SR]QDÂHQÖ QLHOHQ
YR YRMQRYÖFK URNRFK DOH DM QHVNÍU NHÉ
DNR X]Q»YDQÖ GLULJHQW L NDSHOQÇN RGLwLHO
QDMHVHË]%UDWLVODY\GRDXVWU»OVNHKR
6\GQH\ D ]DÂDO VYRMX SRFKRSLWHQH  URY

QHYwHGQÂ {H SRFWX ]ÆVNDO DNR SUYÕ ] SUHG
VWDYLWHRY SRSXOºUQHM KXGE\ +XGEH YwDN
Y]KDGRP NX NYDOLWH QHSULVOÒFKD wWÕORYÂ
UR]GHOHQLH D -XUDM %HUF]HOOHU ERO UHSUH]HQ
WDQWRP GREUHM KXGE\ -H V\PEROLFNÂ {H SR
QLHNRNÕFK PHVLDFRFK KR GR KXGREQÂKR
QHED QDVOHGRYDO ÈDOwÆ GLULJHQW D MHKR SULD
WH 3DYRO 3RODQVNÕq 3UH WÖFK NWRUÇ %HU
F]HOOHURYH DNWLYLW\ GÍYHUQH SR]QDOL PDOR
VWUHWQXWLH t V\PEROLFNÖUR]PHU
6SROXSUDFRYQÇFL ÂL SDP¾WQÇFL 7DWUD ND

Y.RwLFLDFKD3LHwzDQRFKQRFKFHOVDGRVWDz
GR %UDWLVODY\ 7DP SÍVRELO Y NDYLDUQL 3DUN
D ]DÂLDWNRP  URNRY ]RVWDYLO LQwWUXPHQ
W»OQ\ VÓERU d8{ DNR RVHPQºVzURÁQÕ RGLwLHO
GR 3UDK\q VSRPÇQD iWHIDQ 0DUWRQ NWRUÖ
VDFHVWRX]RiLDKGR%UDWLVODY\Y{G\]DVWDYLO
SR]GUDYLz d©XULKR E»ÂLKRq d3UHG QHPHF
NRXRNXSºFLRXXwLHOGR%XGDSHwWLDSRVNRQ
ÁHQÆYRMQ\VDYUºWLOGR%UDWLVODY\NGHKUºYDO
Y VXWHUÂQH 5HGXW\ 2EÁDV VPH VD VWUHWOL DM
Y iDKºFK MHKR URGLQD X{ QH{LOD DOH PDO WX

%"MJCGNAž JGF=;+%DžM;@GNÔ9(2=D=F9Q
HJ=<KQF9?´?GMNī9@Ô;@ư>GLG%"MJžGƲ

QDNR ÓVSHwQÓ NDULÃUX SRG PHQRP *HRUJH
%HVW SÍYRGQÃ SULH]YLVNR VD WDPRMwÇP SR
VOXFK»ÂRPzD{NRY\VORYRYDOR 3ÍVRELOWDP
GOKÖFK  URNRY D{ GR VYRMHM VPUWL Y URNX

3DP¾WQÓ WDEXX RGKDOLO SULP»WRU XGRYÇW
3»V]WRUD]»VWXSFRYLDREÂLDQVNHKR]GUX{H
QLD 3HÂDz PHVWD iDK\ NWRUÃ SRGREQÃ SUR
MHNW\ Y U»PFL 6WUHWQXWÆ Y 3RLSOÆ RUJDQL]XMH
X{ QLHNRNR URNRY d.HÈ -XUDM %HUF]HOOHU
]RPUHOQDYUKOLVPHKRQD&HQXPHVWDiDK\
LQ PHPRULDPq KRYRUÇ ]»VWXSFD ]GUX{HQLD
3DYHO 0DNRYÆQ\L d3DP½WQº WDEXD EROD
SULURG]HQÕP SRNUDÁRYDQÆP WRKWR ÒVLOLD -H
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EDUHWX QHVNÍU 7DWUD UHYXH  VSRPÇQDOL QD
VYRMKR EÖYDOÃKR NDSHOQÇND DNR QD G{HQWO
PHQD SRSXO»UQHM KXGE\ NWRUÖ SULVSHO
QLHOHQ N MHM UÍ]QRURGRVWL DOH VNYDOLWQLO MX
DM]SR]ÇFLHPDQD{ÃUD GÍND]RPERORdRE
MDYHQLHq wDQVRQLÃUN\ +DQ\ +HJHURYHM 
6ÓÂDVzRX SRGXMDWLD ERO ERKDWÖ SURJUDP
Y PLHVWQHM V\QDJÌJH NGH VD QD %HUF]HOOH
UD VSRPÇQDOR SURVWUHGQÇFWYRP ]»]QDPX
]MHKRSRVOHGQÃKRSURJUDPXQD6ORYHQVNX
YEUDWLVODYVNRPiWÓGLX6%HUF]HOOHUFKFHO
SÍYRGQH wWXGRYDz PHGLFÇQX QR VSRORÂHQ
VNÃRNROQRVWLKRQÓWLOLSÍVRELzQDUÍ]Q\FK
PLHVWDFK Y SRYRMQRYÖFK URNRFK KU»YDO

YHDSULDWHRY3ULND{GHMQºYwWHYHJ\PQº]LD
PDO NRQFHUW 0DO ]P\VHO SUH KXPRU SUHG
VWDYRYDOVDc-DVRP%HUF]HOOHUQDURGLOVRP
VD Y iDK»FK D QD VYHW VRP SULwLHO QD ELOL
DUGRYRP VWROHo 'RVYHGÁXMH WR DM MHKR ÁDVWÂ
UR]SUºYDQLH R WRP DNR VD VWDO NODYLULVWRP
.HÈ VD YUDM SUYÕNUºW YLGHO Y ]UNDGOH FKFHO
DE\VDPXXGLDUDGwHMSR]HUDOLQDSUVW\DNR
SRVWDYXq -HKR XVPLHYDYÓ WY»U VPH PRKOL
YLGLHz Y WHOHYÇ]Q\FK ILOPRFK ]R  URNRY
QDSUÇNODGiNDQGºOY0HORGLDVEDQNH
%HUF]HOOHURYKXGREQÇFN\DOHDMXGVNÖUR]
PHU SULSRPHQXO MHKR NROHJD 3DYRO =HOH
QD\6WUHWOLVD]DÂLDWNRPURNRYYÂDVH
6 2010

JAZZ
NHÉ %HUF]HOOHU QDKUDO
QD JUDPRIÌQRYÃ SODWQH
SLHVQH Y SRGDQÇ QDMSR
SXO»UQHMwÇFK VSHY»NRY
%/LWWPDQQRY»02O
O»U\RY»*+HUPÃO\RY»
- .XFK»U  d2VXG QºV
]YLHGRO QD VSRORÁQÒ FHV
WX GR EUDWLVODYVNHM 7DW
UDUHYXHYWHG\HwWH7DWUD
NDEDUHWXq VSRPÇQD =H
OHQD\ d1DVWÒSLO VRP GR
MHKR NDSHO\ 0DO WDOHQW
D DNR VNÒVHQÕ NODYLULV
WD ]OR{LO YLDFHUÂ VNODGE\
t QDMSRSXOºUQHMwRX ERO
0\wÇ E»O 1DVSLHYDOD KR
=X]ND /RQVNº V WH[WRP
$OH[DQGUD.DUwD\D1D
SÆVDO ÈDOwLH SRSXOºUQH
VNODGE\ QR YLDF VD YHQR
YDOLQWHUSUHWºFLLq9 WRP
REGREÇ QDKUDO SUH UR]
KODV DVL VWRYNX VNODGLHE
WDQHÂQHM KXGE\ ]Y¾ÂwD
VR VÌOLVWDPL 7DWUD UH
YXH . QLP SDWULOL ÉDOwÇ
KRVWLD VSRPLHQNRYÃKR
"=J;R=DD=JF9E9ō:=
SURJUDPX Y V\QDJÌJH
ŉ+RCMCÔD=C9
t NODYLULVWD %UDÊR +UR
QHF DOHER IODXWLVWD 0L
ORw -XUNRYLÁ d-XUDM ERO YHPL REÒEHQÕP ]LNDQWRY EROYwHVWUDQQÕ$ WRERORSRWUHEQÂ
SUHGVWDYLWHRP NDEDUHWQHM VFÂQ\q KRYRUÇ SUHWR{HRNUHPKUDQLDGRWDQFDPXVHOVSUHYº
-XUNRYLÂ d=DXMÆPDYÂ MH {H KR PDOL UDGL DM G]Dz DM NXOWÒUQ\ SURJUDP -XUDM ERO Y WRPWR
MHKR SRGULDGHQÆ ÁOHQRYLD MHKR NDSHO\ ÁR VD QHVPLHUQHSRKRWRYÕGRVWDORGVSHYºNDQRW\D
Y{G\ QHVWºYDOR 9HGHO VL Yº{Lz GREUÕFK PX YwHWNRSUYÕNUºWV SUHKDGRP]YOºGRO-DVRP

ERO Y MHKR RUFKHVWUL VNÌU DNR YÕSRPRF SUH
WR{H WDP PDO VYRMLFK SURIHVLRQºORY .HÈ VD
SUDYLGHOQHYUDFDOQD6ORYHQVNRSRNUDÁRYDOL
YRY]ºMRPQRPGLDOËJXDNR] ÁLDVNHÈVPHVD
UR]LwOLq GRG»YD -XUNRYLÂ NWRUÖ SURVWUHG
QÇFWYRP IRWRJUDILÇ SULEOÇ{LO Q»YwWHYQÇNRP
SUYÃ SRUHYROXÂQÃ VWUHWQXWLH V %HUF]HOOH
URP 9ÖUD]QH RVREQÖ UR]PHU PDOR VSRPÇ
QDQLH %HUF]HOOHURYHM GFÃU\ = PLNURSRU
WUÃWX 6LPRQ\ 0OÁXFKRYHM Y\wLHO MHM RWHF
DNR ERKÃP G{HQWOPHQ QR QDMP¾ YÖUD]Q»
RVREQRVz d7HUD] NHÈ VD QD WÒ WDEXX GÆ
YDP VSRPÆQDP QD QDwX VSRORÁQÒ FHVWX GR
iLDK NGH Y URNX  VWUºYLO QLHNRNR GQÆ
0DO DNÒVL SULURG]HQÒ WÒ{EX QDYwWÆYLz VYRMH
URGQÂ PHVWR V SULEÒGDMÒFLPL URNPL KR QH
XYHULWHQH SULzDKRYDOR QR QHWXwLOD VRP {H
WR EXGH WDN QHVNRUR 5R]SUºYDO R VYRMRP
SRKQXWRP RVXGH R URGLQH NWRUÒ RGYOLHNOL
GR NRQFHQWUDÁQÂKR WºERUD D R VHVWUH NWRUÒ
]DELOL %ROL WR NUXWÂ VSRPLHQN\ -H PL ÒWR
{HVRPVYRMKRRWFDREMDYLODD{SUHGURNPL
DNRWULGVDzS½zURÁQºq
$M NHÉ -XUDM %HUF]HOOHU RGSRÂÇYD ÉDOHNR
Y DXVWU»OVNRP 6\GQH\ SURVWUHGQÇFWYRP
P»MRYÃKR VWUHWQXWLD FH] VSRPLHQN\ D SD
P¾WQÓ WDEXX VD GR VYRMKR URGQÃKR PHVWD
YU»WLODVSRËV\PEROLFN\
%9JLAF "-*ź'
%9JLAF"-*ź'

FA=CGōCG LēĎ<ŅGN
F=KC³J K9 C9E9JÔL R:9NGN9D $( R CLGJē;@ KGE KA NQ:J9D The
Benny Wallace Trio &
Chick Corea D:ME
:GD EAEGJA9<F= FÔJGžFē 9D= MHJA9EAD EGBM
HGRGJFGKħ F9 @A;C9 GJ=M #=ŵ KGE K9 F=KC³J
<GKL9DCKMHJ9>GŅÔ;C=B $(Return to Forever;ÆLAD
r
KGEĎ=9CMKLAC9E9:9NÆNA9;(J=<K9Nİ9CNQ:=JÔE HGDG=D=CLJA;Cē 9 HGDG9CMKLA;Cē 9D:ME Eye of
the Beholder
r *(*=;GJ<K×ßÞÞ G<Chick Corea
Elektric Band9FL9KLA;CÂHJ=HGB=FA=İLēDGN=BJ³RFGJG<GKLA@D9NFÂ@GHJ=<KL9NAL=ō9NCJÔKFQ;@CGEHGRÆ;AÔ;@ N CLGJē;@ F=;@9D NQFACFªħ 9B ED9<İÆ;@
KHGDM@JÔžGN <F=İFÂ@NA=R<Q/=;CD9%9JA=FL@9D9(9LLALM;;A@G9E:9D9 =RLGKGEK9<GKL9DC
A;@9CMKLA;CÂEMLJAM9F=KC³JC KL9JİÆEGJ=GNēE
F9@JÔNC9E

LA (J= EŅ9 RF9E=FÔ @D9NF= HG@G<GNª @M<:M
CLGJÔK9KCN=D=HGžªN9+´D9KªªĎ9KF=@D:GCÂ9
HJALGELGFA=KªĎA9<F=AFİLJME=FLÔDF=HJ=L=CQ

klaviristu
Petra
<9ECGNAž9

ư>GLG(īH9FCGƲ

ED9<GKLA KGE K9
GJA=FLGN9D KC³J F9
9JLJG;C 1=K $( GDD=?AME %MKA;ME  9Ď
HGž9KNQKGC=BİCGDQE9
KCMHAF9 EMRAC9FLGN
RDÔC9D9@J9ħAFİLJME=FLÔDFM@M<:M NJ9BB9RR 
'<LA9ōKGEKAR9H9EÒL9DE=FG"G@F9%;$9M?@DAF9 CLGJÂ K9 EA NQ:9NADG C=ŵ KGE N JGCM ×ßÞß
R9NÆL9D N JÔĎŵ9FG;@ <G G:;@G<M K =DHÂžC9EA
,9E KGE KA CªHAD Nē:=JGNCM %9@9NAK@FM 'JchestraF9CLGJ=BE9F9BNA9;R9MB9DAKCD9<:QKG
KQE>GFA;CēE GJ;@=KLJGE R 9D:MEM Apocalypse
GDME:A9×ßÝÚ GDLGHJ=EŅ9HJNēN=ōCēAEHMDR F9 HGžªN9FA= 9 @J9FA= B9RRM ,=FLG 9D:ME
LNGJADKCMLGžFēE=<RFÆCNEGB=B@M<G:F=BGJA=FLÔ;AA.

JžAL= Miles Davis
9 Kind of Blue
GDME:A9×ßÛß HJ=
@G<FGLQ<ÔNFGRFÔE=
"=LG9D:MECLGJēF9<NÒRMB= F9 LJ9<Æ;AM 9D=
F9HJA=C LGEM KE=JMB=
ŵ9D=CG <G :M<ª;FGK-

eith Jarrett Trio
9 Standards Live
% ×ßÞÜ  9B C=ŵ :Q
LG EG@GD :Qħ CLGJēCGō-ō
N=CAFēR9D:MEGNL=BLG
KCN=D=B LJGBA;= "9JJ=LL
HJ= EŅ9 HJ=<KL9NMB=
KCMLGžF= B=<FÂ@G R
F9BNÒžİÆ;@ AEHJGNARÔLGJGN 9Cē K9 C=<Q N @M<:=
G:B9NAD
9DİA= KCN=DÂ LJAG
Esbjörn
Svensson Trio 9 Seven Days
of Falling , ØÖÖÙ 
HJ=LGĎ= 9B N <G:= C=<Q
MĎ :GDA @J9FA;= B9RRM
F=HJ=<KL9NAL=ōF= İAJGCÂ
A;@ LÆLG HÔFA RG īNÂ<KC9
<GCÔR9DA HJ=<K9 D=F HGKMFªħ G JA9<FQ CMK ŵ9D=B
!<==İL=N³:=;GB9RR"=LGKC³JFÔ<@=JFÔ@M<:9
CLGJÔ9CK9HGMĎAB=9CGR<JGBHJ=AEHJGNARÔ;AM
<GCÔĎ=9LEGK>ÂJMB9RRMF9NG<Aħ
EGL
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ČO POČÚVA

žHIHž«O:

Z

2<ÔK9EA9CG:QKGEG<B9CĎAN9
HGžªN9D9 ;M<RÆEA Mİ9EA CG
<A=ħ9KGEF=E9D9N=ōEAF9Nē:=J
F9Bž9KL=BİA= KGE K9 G HJA=KLGJ
<=DAD9K JG<AžEA9 L9CKGEHGžªN9D9LGžG@GNGJADAAHGžªN9DAGFA
&A=D=FĎ= EA L9C >GJEGN9DA KDM;@
A NCMK 9D= LēE Ď= KGE F=E9D9
ND9KLFēE9?F=LG>´FO9DCE9F9FA
?J9EG>´F9<GCGF;99FAND9KLFª
AR:MF=E9D9KGEC <AKHGRÆ;AA9FA
FAB9Cē AFLÆEFQ HJA=KLGJ CLGJē :Q
KGEEG@D9CGDGFARGN9ħEGBAEA 
zvukmi alebo hudbou. A tak sa
EAE³BRJ9CKL9DGKG:FēE=?GAKLA;CēEREQKDGECLGJēK9<9DN LA;@GKLA HGMĎÆN9ħ 9B F9 N=J=BFGKLA
HGRGJGN9ħ@DL9ħGž9EAHJANA=J9ħ
GžA R9LNÔJ9ħ A;@ G<NJ9;9ħ N=ŵ
Gž9EA K9 <9DG JG:Aħ Nİ=LCG žG
K9 EA D=F R9HÔžADG @G;A FA=C=<Q
F9KD=<GN9DA Nē;@GNFÂ HGRFÔECQ
typu: „Mária, neciv tak, nepatrí
sa to!““  R9LA9ō žG KDM;@ K9 KHGBAD
KG KHGDGž=FKLNGE KHGDMHJ=ĎÆN9FÆE KCJÔLC9 K =EH9LAGM NGžA
<JM@ēE
%GĎFG 9B HJ=LG KGE E9D9 NĎ<Q
L=F<=F;AM R9MBÆE9ħ K9 G LG žG
HGžªN9BªEGBAF9B:DAĎİÆ FA=C=<Q KGE <GCGF;9 žA9KLGžF= HJ=berala aj ich vkus. V puberte som
CGF=žF= K C9E9JÔLC9EA G:ēN9D9
ich intímne akustické priestory zaplnené tou „ich“
@M<:GMžAMĎLG:GDA =H=;@=%G<= FGKL9D?A9EA
RGKL9D9<G<F=K9 L9CKGEEAFMDēJGC9BKGKNGBÆE
EMĎGE G;@GLF= REGCD9 <G FALCQ F9 CGF;=JL= F9
!FL=JA  9D=:G LÆF=<Ď=JKCē HGH LQHM "9KGF GFGN9F #QDA=%AFG?M=žAF=:G<9B &=O#A<KGFL@=
DG;C &=KC³J KGE HGžªN9D9 JGNF9Cª @M<:M 9CG
EGB=DÔKCQNRGJQžA<GCGF;99CGE³BNQKGCGİCGDKCēH=<9?´?
2 LG@LGJ³RFGJG<Â@GHJ9<=F9J=>=J=F;AÆKGEKAF9HGCGFNQKCD9<9D9KÆ;=<GKħ@=L=JG?ÂFFQ9D= 9KHGŅ
F9HJNÂHGžMLA= E³BND9KLFē RNMCGNēKN=L&=;@ē:9Bª N ŅGE =9LD=K (AFC DGQ< žA KL9Jē Genesis
9NA<GOA= $9MJA=F<=JKGF alebo +=J?=9AFK:GMJ? CLGJÂ@G KGE F=FÔNA<=D9 9B R:GĎŅGN9D9 9D=
ani ,@= AF=E9LA;'J;@=KLJ9 "9RR9FGN9HJÆH9<F=
"+@9<GO!9FJGOF#AF?KG>GFN=FA=F;= LM
K9 MĎ AFL=FRÆNF=BİA= HJ=B9NMB= NHDQN E³B@G EMĎ9 
&G9BR <=LKLN9KGEKALG@G<GNDA=CD9H=CFªC³HCM
RGKL9D9EANÔİ=ŅC īGKL9CGNAžGNA a láska k (JGCG=NGNAF=R9G:Æ<=EK9:=R==L@GN=F9 ani @GHAna9B@M<G:FÔİCGD9F9EŅ9E9D9NHDQN
. ž9K=C=ŵKGEİLM<GN9D9N (9JÆĎAK9E³BRÔMB=E
R9K=HJ=KMFMDC @M<:=HÆK9F=BHJ=DEHJÆH9<F=NG
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%ÔJA9=J=FžM@GNÔ
DEGNÔL=GJ=LAžC9

radikálna dvojica experimenLÔDFQ;@ DEÔJGN "=9F%9JA=
Straub a Danièle Huillet. Tam
KGE K9 MĎ <³KD=<F=BİA=EM
uchopeniu hudby nemohla
NQ@Fªħ :GD LG Nİ9C GK9E=Dē
HGCMK NQB9<JAħ K9 C @M<:= 9B
HGL=GJ=LA;C=BKLJÔFC=$9A;CÂ
FA=C=<QHJA9EF9ANFÂHGžªN9nie hudby mi skrátka zostalo.
 9BRN=<9NGKħF9LGžGHGžªvajú iní.
Napokon som sa po rokoch
vstrebávania cudzích vplyvov
R9ž9D9 ;ÆLAħ 9CG K9EGKL9LFē
B=<AF=; @G;A <G AKL=B EA=JQ
K HJ=NR9LēE9EGĎFG<GCGF;9 A LJG;@M E=İLA9FKCQE @M<G:FēE NCMKGE (J=LG C=ŵ
sa mi pred tromi rokmi narodil
KQF ;ÆLAD9 KGE K9 N HG<KL9L=
RJ=DÔ F9 LG 9:Q KGE RG<HGvedne kolonizovala jeho svet
KNGBGM @M<:GM$=FĎ=K9L9C
F=KL9DG %³B KQF G<E9DAžC9
prejavoval v akustickej oblasti
<GEAF9FLFÂ KCDGFQ &=İDG D=F
G HD9žL=FF9BLQHA;C=BİÆRNMCGNēHJ=B9N:Ô:ÒLA=CGFKA@M<:M N=ōEA Jē;@DG R9ž9D NQ:=J9ħ
sám.
3>GLG9J;@ÆN%=J=FžM@GN=B5
Vo februári tohto roku sme
:GDA F9 LēĎ<=Ņ N GDG?FA
9 C=ŵĎ=C9Ď<ª;@NÆōMHJİ9DGMCJēN9DAKE=K9HJ=<<9ĎŵGE
<GCGKLGDGN,9EEGB=<A=ħ9G:B9NADGGJ?9F L9CKGEK9
GHÒħHJAKH³KG:AD9GCGF;9N=ōEAJ9<9&A=D=FHJ=LGĎ=
Nŵ9C9KQFGN=B@M<G:F=BNÔİFAHGRFÔEKCN=DēKH³KG:9CG
@GF9;@NÆōMG<KL9NAħG<NQDGE=FÆF HGK9<AħHJ=<1GMLM:=9 HMKLAħEM@G;AB=<FMR EFG@ē;@N=JRAÆToccaty a fúgy
d moll 9D=F9BEÒHJ=LGĎ=F9ĎANG<GCGF;9:=RG@ō9<MF9
N=ōCGKħGJ?9FM:ēN9F9İ=KHGDGžFÂHGžªN9FA=@M<:QGR9B
KADFēERÔĎALCGE+LÔD=L=<9HGžªN9E;M<RÆEAMİ9EA F9
ND9KLFÂGžANA<ÆE9CēN=ōCēNēRF9ELGEÔ

DE=HGMĎAL=B2ÔN=J=žFªHJÔ;MKGEHÆK9D9
G DEGN=B 9<9HLÔ;AA +;@²F:=J?GN=B opery
&HCĎBİ: ÏKHGCLGJªF9CJªLAD9N JGCM×ßÝÛ

%ÔJA9=J=FžM@GNÔ ×ßÝÛ NQİLM<GN9D9DEGNªK;=FÔJAKLACM<J9E9LMJ?AMHGKL?J9<MÔDF=<=BAFQ9L=´JAM
DEMF9.ī%-N J9LAKD9N=F=KC³JF9¾;GD=<=K
@9ML=KÂLM<=K=FK;A=F;=KKG;A9D=KN(9JÆĎA(J=<FÔİ9
F9,.ī%-9HJ=CD9<ÔR>J9F;ªRİLAFQ (.AJADAG
&GL@GE:"J=FGL (J´RMHGÂRAM9ME=D=;CÂHJ=CD9<QHM:DACMB=NH=JAG<ACÔ;@J9?E=FL(9JC GKL
*GE:GA<.DF9.Q<9D9:ÔKFA;CÂR:A=JCQSkryté titulky
ØÖÖÙ Princíp neistoty
y ØÖÖÞ 9DEGNGL=GJ=LA;Cª
EGFG?J9M'<DGĎ=Fēž9K .ī%-+-J9LAKD9N9
ØÖÖß 
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klasika

Guide des instruments
anciens
Jérôme Lejeune
8 CD a booklet
Ricercar 2009/distribúcia
Hevhetia
Rytier Roland tesne pred smrħou márne trúbi na olifante celou silou, aby
sa kráōovské vojsko vrátilo a pomohlo
malej skupine rytierov. O chvíōu sú už
všetci mķtvi, presila Maurov je veōká.
Karol Veōký len zaplaže, keŵ ich uvidí
(1), a zvony zahrajú gregoriánsky
hymnus (2). Takto symbolicky sa
zažína CD Moyen Âge (stredovek)
z cyklu ôsmich diskov venovaných
historickým hudobným nástrojom.
„Booklet“, knihu s vyše 200 stranami
a mnohými zobrazeniami, však autor
Jérôme Lejeune zažína antickým
Gréckom, hoci dnes je známe, že
Gréci hudobné nástroje prevzali z
Malej Ázie. Ak hovoríme o požiatkoch
európskych dejín hudobných nástrojov v staroveku, lepšie by bolo zažaħ
v starom Babylone, Egypte alebo
úplne najlepšie, v Jeruzaleme kráōa
Dávida a Šalamúna. Tam by sme našli
najdôveryhodnejšie informácie, ktoré
sú podstatne bohatšie ako správy z
Grécka.
Vydavateōom sa podarilo na nahrávkach a fotograách predstaviħ neuveriteōne široké spektrum nástrojov,
ktoré sú pre nás úplne nové. Osem
CD spolu s trojjazyžným (francúzskym, anglickým a nemeckým) textom v knihe sú výborným študijným
materiálom pre všetky kategórie
študentov hudby i pedagógov.
Booklet a CD (pozostávajúce z nahrávok z katalógu spoložnosti Ricercar)
nemajú spoložné štrukturovanie. Text
rozdeōuje hudobné nástroje podōa
kategórií (strunové – slážikové a brnkacie, dychové – drevené a plechové,
klávesové a bicie), nahrávky sú však
zoradené po epochách a nástroje sa
objavujú v rôznych kombináciách.
Po symbolickom úvode olifantu a
zvonov nasleduje 6 ukážok z
Cantigas. Cantigas de Santa Maria

Alfonsa X. El Sabia (1221–1284) je
nádherná zbierka melódií a zobrazení
hudobných nástrojov. Al-úd (4) nie
je veōmi vydarený, najmä hudobne
je príliš aktualizovaný (pop music) a
vyznieva skôr ako etnická hudba, nie
ako stredovek. Ani románska harfa
(6) nie je nasnímaná najšħastnejšie.
Psaltérium (7) je úžasný nástroj
s nesmierne dlhým preznievaním
a s krásnym svietivým tónom, no
interpret na Ņom improvizuje tak
voōne, že melódia sa takmer stráca.
V oddiele Au temps des trouvères et
des troubadours (V žasoch truvérov a
trubadúrov – ako keby žas, v ktorom
žil Alfonso X., nebol tiež žasom
trubadúrov...), sú najskôr uvedení
truvéri, no verme, že je to len omyl.
Guitarre moresque (9) je použitá
ako dnešná gitara, prižom je zreteōne
požuħ, že interpret má skúsenosti s
jazzom. V stredoveku neexistovala
hra cez všetky struny naraz ako je
to bežné dnes – neexistovali totiž
akordy! Jeho hra nemá niž spoložné
so stredovekom. Saltarello zo 14.
storožia (10) nepatrí do éry trubadúrov. Hudobníci ho hrajú tak rýchlo, že
tanežníci by pôsobili ako šialenci (tu
je tiež badaħ vplyv rockovej hudby).
Ešte jedna poznámka k prvému CD:
Apor Lazar Tancz (20) pochádza z
Kájoniho kódexu (1634–1671), nejde
teda o žiaden „anonyme hongrois“,
ako je uvedené. Neobstojí ani argument, že tanec je oveōa starší, lebo je
štruktúrovaný absolútne symetricky
a tonálne a žiaden stredoveký tanec
taký nie je. Okrem toho Apor Lazar je
konkrétnou osobou zo 17. storožia.
Nepochádza z Maŵarska, ale z Clausenburgu (dnes Cluj) v Transylvánii,
osídlenej hlavne Nemcami. Toto je
grand faux pas!
Oddiel venovaný požiatkom polyfónie
prináša ŵalšie problémy. Pistoleta bol
okcitánsky trubadúr, predstaviteō monódie, a jeho sirventois (sirventés) Ar
agues (23) hrajú v dvojhlasnej úprave
šalmaj a znižcová trúbka. Trubadúrsky sirventés a zažiatok polyfónie?
Spodný hlas je jednoducho vymyslený.
Problémom je aj Machautova Tres
douce dame, ktorú hudobníci hrajú
smiešne pomaly a romanticky, akoby
išlo o źajkovského romancu, dokonca
s ritenutom! Polytextuálne moteto Pucelette – Je languis – Domino (27) je
zasa obrátené na hlavu tým, že najprv
zaznie to posledné (triplum) a nakoniec zaznie tenor, ktorý by mal byħ
na zažiatku, okrem toho tak nejasne
a nevýrazne, ako sa len dá. Zažiatok
polyfónie je teda žasto nepolyfónny.
Je to škoda, lebo nástroje rôzneho
typu k dispozícii boli. Invencia rea-

lizátorov však nešla najsprávnejším
smerom. Chansony Binchoisa (30)
a Dufaya (31, 35, 33) sú však skutožnou lahôdkou. Súbor Continens
Paradisi je úplne iného zamerania ako
predchádzajúci umelci. V zmiešanom
obsadení šalmaj, viella, lutna a soprán
(30) vytvorili krásny zvukový obraz.
Rebec (31) má nádhernú nazálnu
farbu, tri vielly a dva soprány (35)
vytvárajú skvostnú polyfóniu rytmicky
veōmi jemne podporovanú hlbokým
bubnom, ktorý je viac cítiħ ako požuħ.
Organ v meste Rysum (36) aj regál
(37) sú fantastické. Klavichord (38)
znie jemne (ako inak?) a záverežné
moteto Brassarta s dvoma trombónmi
(sacqueboute) a dvoma kontratenormi je dostatožnou kompenzáciou za
zbabrané motetá v predchádzajúcej
žasti. A Tuba Gallicalis – šalmaj, bombarda a ħahová trúbka – je dobrou
bodkou za Ars novou. Je zvláštne,
že Lejeune nespomenul stredoveké
klávesové nástroje eschaquier, dulce
melos a monochord. Nimi sa totiž
vývoj klávesových nástrojov zažína a
posúva sa hlboko do stredoveku, do
13. storožia.
Obdobiu renesancie sú venované dve
CD. Prvé predstavuje tanežné formy a
plynie v jednom tempe až po pomalú
pavanu (18), potom je už priebeh
pestrejší. Na druhom sú fantázie,
ricercary, chansony a variácie. Na
oboch je sústredená úctyhodná zbierka homogénnych a zmiešaných zoskupení. Homogénne súbory sú zložené
z celých rodín nástrojov, napr. 4 alebo
5 zobcových áut, (jedno kvarteto
áut, grand consort, je zložené z
tenoru, bassetu, basu a kontrabasu; o
takomto consorte môžeme u nás iba
snívaħ). Nástroje sú na vysokej úrovni
a vytvárajú skutožne nádherné spektrum farieb.
CD 4 je venované talianskej ranobarokovej hudbe okolo roku 1600. Je o
niekoōko kategórií lepšie ako predchádzajúce. Dominujú v Ņom brnkacie
nástroje: harfy, teorby, chitarrone a
duo divokých colascione. Atmosféru
rodiaceho sa talianskeho génia vykresōujú virtuózne sólové nástroje: auta,
úžasne pohyblivý a plastický cink,
fagot, gamba a husle, nechýbajú ani
taliansky organ a talianske žembalo.
Tento výber uspokojí aj toho najnárožnejšieho labužníka. Možnosħ porovnávaħ hudbu Francúzov a Nemcov nám
ponúka piate CD. V CD 6 – J. S. Bach
a jeho doba – výber demonštruje
veōkú rozmanitosħ sólových nástrojov,
napr. z rodiny hobojov alebo slážikových nástrojov v tenorovej a basovej
polohe. Objavom budú pre mnohých
chalumeaux, predchodcovia klari-

netu, alebo aj z dnešného pohōadu
rozporuplné spojenie nástrojov u C.
Ph. E. Bacha: basová zobcová auta,
viola, violonželo a fortepiano. CD 7 je
rozdelené medzi taliansku a francúzsku hudbu sonát a koncertov a sú tu
nádherné sólové nástroje. Záver tvorí
6 skladieb z francúzskeho klasicizmu,
vrcholom sú sólová harfa a baletná
hudba z Grétryho opery La Caravane
du Cairo. Výber je veōmi vydarený,
hudba pôsobí žasto úsmevne, je zaujímavá aj nevšednými nástrojovými
kombináciami (napr. prirodzeného
lesného rohu a harfy). Viedenský
klasicizmus (CD 8) je charakterizovaný zvukmi už vyzretých a nám
známych nástrojov, akými sú hoboj
a anglický roh, ale aj trio basetových
rohov. Výber je cenný aj pre nahrávky
na originálnych klavíroch, žembale
a na kópii tangentového klavíra, no
ozvú sa tu aj mandolína a nádherná
klasická gitara. Vari najneožakávanejším nástrojom je sklenená harmonika
(16) so sférickým autovým tónom.
Napriek všetkým výhradám (najmä k
CD 1) je táto antológia starej hudby
na pôvodných nástrojoch veōmi cenná. Užitožná bude hlavne pre pedagógov a študentov, ale aj pre všetkých
hudobníkov všeobecne. Odporúžam
najmä CD 4, ktoré je najvydarenejšie
aj ako celok. Uržite bude inšpiražným
zdrojom pre ŵalšie skúmanie. Osem
CD a 200 strán nie je málo. Obrazový
materiál je rovnako bohatý (na každej
dvojstrane sú 2 až 4 ilustrácie a okrem
rytín sú všetky farebné). Guide des
instruments anciens sa teda ako investícia uržite vyplatí!
Vladimír RUSÓ

Organ Recital of Marek
Vrábel
Diskant 2009
Marek Vrábel je jedným z najúspešnejších slovenských organových umelcov mladšej generácie.
Nahrávka, ktorú s podporou Hudobného fondu minulý rok zrealizovalo vydavateōstvo Diskant, je v
plnej miere profilová. Vrábel na Ņu
zaradil diela blízke jeho umeleckému naturelu, ale zároveŅ dostatož35
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ne známe a umožŅujúce predviesħ
jeho hrážske schopnosti.
Prvým je Bachovo Prelúdium a
fúga e mol BWV 548. Veōkolepá
skladba z lipského obdobia, anticipujúca sonátový princíp, znie
pod Vrábelovými rukami a nohami
ako živý zvukový drahokam. Charakterizujú ju monumentálnosħ,
dôraz na veōké línie, pevné tempo,
pregnantná artikulácia a koncízna
registrácia. S pomocou zvukových
technikov sa organistovi podarilo
evokovaħ takmer chrámový zvuk,
prižom nahrávanie prebiehalo v
Slovenskom rozhlase...
Sonáta ž. 6 d mol op. 65 od
F. Mendelssohna Bartholdyho
patrí k reprezentatívnym výtvorom romantického organového
repertoáru. Ani jemu Vrábel svojím
poŅatím nezostal niž dlžný. Sled
variácií na protestantský chorál
Vater unser im Himmelreich oplýva
veōkým bohatstvom výrazovej
diferenciácie; zvlášħ presvedživé
je dravo expresívne Allegro molto.
Vo fúge a záverežnej pomalej žasti
badaħ silné ozvláštŅovacie ambície
pomocou mikroagogiky, ktorých
úmysel je jasný: oživiħ, dynamizovaħ
a poetizovaħ.
Z viacerých geniálnych kompozícií
„romanticky prevteleného Bacha“,
žiže C. Francka, umelec na CD
zaradil Fantáziu A dur. Aj v nej sa
do popredia dostáva extrovertná
a zároveŅ mimoriadne poetická
interpretažná osobnosħ organistu.
Vrábel dokáže registráciu upraviħ
tak, aby z nástroja vyħažil maximum. No práve v prípade Franckovej hudobnej reži môže toto zvukové a agogické bohatstvo miestami
pôsobiħ rušivo; lepšie by sa požúvali plynulejšie hudobné celky
(napokon samotné dielo je dosħ
štrukturálne rozdrobené) a mnohí
by asi miestami prijali viac pokoja
a prostoty. Ale aj tu platí ako vždy:
„proti gustu žiaden dišputát“.
Jedinou skladbou, pri výbere
ktorej môžeme maħ podozrenie z
osvetárskych úmyslov, je Symfónia
pre organ ž. 5 F dur op. 42 ž.1
Ch.-M.Widora, a osobitne jej prvá
a štvrtá žasħ. Widor je organový
autor par excellence, významný
predstaviteō francúzskej školy a
Vrábel sa s jeho hudobným jazykom dokonale identifikuje. Symfóniu hrá s ōahužkým virtuóznym
espritom, s iskrivou eleganciou,
vášnivo a v prípade pomalej žasti
ožarujúco lyricky.
Poslednou skladbou na nahrávke
sú Vianožné variácie od ŵalšieho
36

významného Francúza, Widorovho
žiaka M. Duprého. Vo Vráblovom
podaní zaujmú skvele vypracovanou gradáciou, priamožiarym
ħahom a mnohofarebnosħou v doslovnom i prenesenom zmysle.
Napokon treba pochváliħ aj booklet
a obal CD. Text o skladbách a interpretovi je krátky a hutný, napísaný
v slovenžine, angližtine, nemžine aj
francúzštine. K oživeniu bookletu
prispeli aj požetné fotografie zobrazujúce organistu a „jeho“ nástroj v
najrôznejších podobách.
Tamás HORKAY

Henri Dutilleux
D‘ombre et de silence
Robert Levin, klavír
ECM New Series 2010/
distribúcia DIVYD
Rok narodenia 1916 preduržil
francúzskemu skladateōovi Henrimu
Dutilleuxovi pomerne neōahkú pozíciu:
generažne ho zaradil medzi výrazné
osobnosti, akými sú Olivier Messiaen
a Pierre Boulez. Presadiħ sa popri skladateōsky natoōko vyhranených fenoménoch a zachovaħ si pritom svojský
osobný štýl bolo pre Dutilleuxa nepochybne nárožnou, no prakticky jedinou
možnou cestou. Na pôde klavírnej
tvorby, ktorá patrí k dominantným
žánrom v tvorbe jeho krajanov – predchodcov aj spomínaných súžasníkov,
to platí dvojnásobne. A práve prehōad
klavírnej tvorby Henriho Dutilleuxa
prináša žerstvo vydaná nahrávka z
produkcie ECM.
Interpretom je americký klavirista
Robert D. Levin, žo je na prvý pohōad
prekvapujúce, keŵže tento umelec je
známy najmä svojou špecializáciou
na hudbu klasicizmu. Klavírna poetika pevne zakotvená vo francúzskej
tradícii z prelomu 19. a 20. storožia
má prirodzene diametrálne odlišné
interpretažné nároky, no Levinovi je
vzhōadom na jeho spätosħ s parížskym
prostredím (študoval okrem iných u
Nadie Boulangerovej) blízka. Blízka
je mu aj hudba Henriho Dutilleuxa,
s ktorým ho spája osobné priateōstvo;
s 94-rožným skladateōom konzultoval
všetko od dramaturgie CD až po jemné

interpretažné nuansy, takže ponúkanú
nahrávku možno pokladaħ za cenný
dokument autorizovaný samotným
tvorcom hudby.
Najviac ma z celého kompletu oslovila
nahrávka Sonáty z rokov 1946–1948.
Prvé dielo, ktoré sebakritický autor
uznal za hodné toho, aby mu pridelil
opusové žíslo, vznikalo v rovnakom
žase ako prvé dve klavírne sonáty
Bouleza, no jeho hudobný jazyk zŵaleka nie je taký radikálny. Vychádza ešte
z debussyovsko-ravelovskej tradície
a nesie stopy vplyvu klavírnej hudby
generácie príslušníkov Parížskej šestky
a snáŵ aj Prokoeva ži Šostakoviža,
nechýbajú mu však individuálne
rysy. Invencia, pôvab harmónie a
charakteristická, esenciálne francúzska
guratívnosħ robia z tejto kompozície
skutožne atraktívny kúsok. Sonáta
stojí z hōadiska štýlu kdesi na rázcestí
medzi francúzskou tradíciou a hōadaním vlastného, dobovo aktuálneho
prejavu. Tieto dve vetvy Dutilleuxovej
klavírnej tvorby sú na nahrávke zastúpené približne rovnakým dielom.
K prvej patrí niekoōko miniatúr (Petit
air à dormir debout, Bergerie) a sympatická, invenžne duchaplná suita Au
gré des ondes. Je zvláštne, že dve jej
žasti sú zaradené za Sonátou, kým na
záver CD zaznievajú znova ako súžasħ
kompletnej suity, prižom ide o totožné
nahrávky. Ale veŵ prežo nie, keŵ sú to
príjemné, posluchážsky vŵažné kúsky?
Celkom inú hudbu prinášajú diela zo
70. a 80. rokov, zastúpené štvoržasħovými Figures de résonances pre dva
klavíry (Levinovým spolupracovníkom
je Ya-Fei Chuang) a trojicou Prelúdií.
Názov prvého menovaného cyklu
a názvy jednotlivých Prelúdií jasne
naznažujú, o žo v týchto skladbách ide.
Dutilleuxove experimenty so zvukom
a jeho pohybom v priestore dnes –
najmä v porovnaní napr. s Tromi kusmi
pre dva klavíry G. Ligetiho z toho
istého obdobia – predsa len už pôsobia
ako mierne ošúchané. Aj v nich však
ostáva vyslovene francúzskym skladateōom; napokon názov posledného z
Prelúdií, Le jeu des contraires, ako aj
spôsob práce s hudobným materiálom
evokujú neskorého Debussyho.
Robert Levin sa interpretácie zhostil s
mimoriadnou pozornosħou, so zmyslom pre architektúru Dutilleuxových
kompozícií a ich zvukovosħ. Jeho podanie je plne uspokojivé, žo napokon
potvrdila priaznivá reakcia samotného
skladateōa. Nie všetko na tejto nahrávke je rovnako podnetné a zaujímavé,
v diskograi milovníkov francúzskej
klavírnej hudby by však uržite nemala
chýbaħ.
Robert KOLÁĳ

David Kollar
Film Soundtracks and Ideas
Hev-Het Tune 2010
Pri požúvaní posledného projektu
pozoruhodného mladého slovenského
gitaristu Davida Kollara som si nevdojak spomenul na silné zážitky z bratislavských lmových klubov zo študentských
žias v 2. polovici 80. rokov, ktoré sa mi
spájali aj s vtedajšou progresívnou ruskou kinematograou. Odvtedy sa k nej
dostávam „vŵaka“ súžasnej masmediálnej selekcii len sporadicky, o to viac
ma zaujali aktivity hudobníka, ktorý sa
v posledných rokoch napojil na skupinu
nových ruských lmárov neraz kontroverzného umeleckého zoskupenia
Kovebo (režiséri Erik Bošnak, Michail
Verner). I keŵ okolnosti ich spolupráce
nepoznám, z výŅatkov Kollarovej
hudby na CD Film Soundtracks and
Ideas (a vŵaka možnosti nahliadnuħ
do úryvkov jednotlivých lmov na
internete) presvitá jeho nemalá citlivosħ
pre znásobovanie a komplementárne
dokresōovanie špecickej obrazovo-pohybovej poetiky lmov tejto skupiny.
Ak bol Kollar v žase svojho dozrievania
oznažovaný za Šebanovho imitátora,
tak touto lmovou hudbou potvrdzuje,
že šlo o pomýlené prirovnanie. źi už
v komprovizovaných pasážach alebo
striktne nakomponovaných žastiach
nás presviedža, že jeho cesta vedie
inam. Pri plnom vedomí, že väžšina
z idiómov elektrickej gitary sa už
v 21. storoží vyžerpala, nesmeruje za
každú cenu k originálne invenžným
riešeniam, ale k triezvym, pôsobivým,
atmosféru vytvárajúcim plochám. Tie
nadobúdajú podobu buŵ sónickej
brutality (úvodný track z lmu We Are
Watching You), ži priliehavej kvázi požítažovej elektroniky (záver Hersotrata), alebo prevažujúcich rozplývavých,
nevtieravo lyrických, miestami takmer
frippovských ambientov. Veōmi osviežujúco pôsobia aj kde-tu ponechané
repliky ži ruchy z lmov, na pozadí
ktorých vyznieva zvnútornená prostota
Kollarových (elektrických aj akustických) gitarových motívov presvedživo,
a to aj v dialógu s klaviristom Danielom
Spinerom. Bonus projektu v istom
zmysle tvorí dvojžasħová skladba Ideas
6
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pre akordeón v interpretácii bezchybného Petra Katinu. V prvej žasti sú
navrstvované dve akordeónové línie,
jedna nepokojne nervná a druhá rusky
bôōna, na ktorej je založený baladicky
spevný priebeh druhej žasti.
Tým, ktorí stále majú pochybnosti (a to
aj po Zeljenkovi, Morriconem, Zornovi
ži Godárovi) o autonómnej hodnote
lmovej hudby, odporúžam tento komorný Kollarov titul. Ak sa ich aj úplne
nezbavia, myslím, že mu v celkovom
výraze nebudú môcħ uprieħ žistotu a
sugestívnu úprimnosħ.
Július FUJAK

jazz

Stefano Bollani Trio
Stone in the Water
ECM 2009/
distribúcia DIVYD
Deväħ pokojných, výrazne romantizujúcich zvukomalebných triových prezentácií, ktoré dokonale napŎŅajú umelecký
kánon vydavateōstva ECM, hovorí iba
zlomok „pravdy“ o stále ešte veōmi mladom geniálnom talianskom jazzovom
skladateōovi a klaviristovi Stefanovi
Bollanim (1972), vyrastajúcom dlhé
roky v „stajni“ Enrica Ravu. Tá väžšia
a lepšia pravda je na iných projektoch
ako napr. Concertone (Label bleu 2003)
ži I visionari (Label bleu 2006), kde ukázal, akým invenžným a nekonvenžným
skladateōom aj aranžérom je.
Ak požúvaħ Bollaniho komorne, potom
radšej úplne sólo – ako napríklad na
albume Solo Piano (ECM 2005), kde
má viac priestoru pre „hrajkanie” sa
s vlastnými improvizažnými nápadmi,
ale aj pre citlivú dekonštrukciu starého
jazzového štandardu i ragtimu, a dokonca aj pre kúsok Prokoeva. Bollani
si v tomto sólovom projekte vychutnáva
hudobnú introspekciu a modeluje svoju
nezávislú, ale dobre komunikovateōnú
reexívnu estetiku. Tu, a podobne aj
v triu, však chýbajú Bollaniho energia, dravosħ, tryskajúca harmonická
predstavivosħ a hlavne humor, ktorý
je všade v jeho orchestrálnej hudbe.
To najpodstatnejšie, žo oceŅujem na
jeho väžších projektoch, je nadhōad,

s akým v skladbách (a konceptoch) spája
elementy, výrazové prostriedky a formy
jazzu aj vážnej hudby, ži už do podoby
akejsi divadelnej alebo lmovej koláže,
miestami s pridaním trochy folklóru,
inokedy kabaretu so spevom Bollaniho
manželky Petry Magoniovej (I visionari)
alebo koncertnosti (Concertone). Ale
pozor, nie je to lacný „crossover“, lež
autentický artefakt, naozaj nová hudba,
hudba Stefana Bollaniho. Keŵ ju zažnete
požúvaħ, nedokážete sa odtrhnúħ; s napätím žakáte, žo sa stane v každej nasledujúcej sekunde, až kým album nedohrá.
A potom si ho púšħate po tretí, po siedmy
raz, stále objavujete nové a stále nedokážete predvídaħ, žo príde, a len pomaly si
osvojujete celkové kontúry diela.
Žiaō, Bollaniho „dánske“ trio (Jesper Bodilsen, kontrabas a Morten Lund, bicie),
nech akokoōvek dokonale zohrané (hrajú spolu od roku 2003), je nudné. Ani
z Jobima, Velosa ani Poulenca nedokázal
vyraziħ život. Albumu v zásade nemožno
niž vyžítaħ, ale ani ho nie je za žo pochváliħ. Neviem si predstaviħ nikoho, kto si ho
s nadšením prehrá celý a prípadne ešte
aj znova. Uržite by však výborne znel
z pozadia v pokojnej kaviarni...
Gabriel BIANCHI

world music

Remedios
Cardamon
Hevhetia 2010
Flamenco má na Slovensku už relatívne
dlhú tradíciu, zhruba v polovici 80.
rokov si malá skupina nadšencov založila prvú kapelu. Flamencový „boom“
však nastal asi o 10 rokov neskôr, keŵ
sa z mladej generácie vytvorilo stabilné
zázemie pre tento druh umenia a v roku
1998 založili žlenovia obžianskeho združenia Peña amenca amenco festival
„La Pasión”, ktorý je ojedinelý v stredoeurópskom regióne. Okrem neho sa
organizujú aj rôzne kurzy, workshopy
a iné súvisiace akcie. K jedným z hlavných „ħahúŅov“ tohto diania patria aj
hudobníci a tanežníci skupiny Remedios, ktorí vydali druhý album s názvom
Cardamon. Oproti prvotine Vendaval
(Hevhetia 2004) je tu cítiħ posun v štýlo-

vej vyhranenosti. Kapela si hōadá cestu
a spôsob, ako vyjadriħ svoje vnímanie
amenca. Je vidieħ, že jadro jej žlenov
zažínalo s tradižným amencom a postupne malo potrebu vyvíjaħ sa ŵalej.
Kým na Vendavale je veōa aranžovaných
pasáží a odkaz na slovenský folklór,
Cardamon sa snaží z tejto schémy
odpútaħ. Prvý album žerpá z európskej
klasiky nielen skladbami a aranžérskym
štýlom, ale vzhōadom na klasické hudobné vzdelanie niektorých žlenov aj svojou
zvukovosħou. Cardamon je naproti
tomu charakteristický uvoōnenejším prístupom s menším obsadením a väžším
priestorom pre improvizácie.
Remedios siahajú po tradižných
skladbách a vlastných autorských
kompozíciách s väžšou „porciou amencovej nádielky“. Túto esenciu dopŎŅajú
hostia, najmä spevák španielskeho
pôvodu Ismael Fernandez. Bol to dobrý
výber, ktorý do nahrávky vniesol autentický amencový feeling. Flautistka
Sisa Michalidesová uvoōŅuje a oživuje
atmosféru svojimi improvizovanými
sólami s použitím prefukov ži frullata.
Kapela sa odvoláva aj na latinskoamerické vplyvy, o ktoré sa postaral ŵalší
hosħ, perkusionista Edy Portella. Traja
menovaní hudobníci priniesli do kapely
„nový vietor“. Remedios taktiež hovoria
o vplyve jazzu. Na súħaži Nové tváre
slovenského jazzu 2004 síce získali
ocenenie za ucelenú koncepciu a presvedživú kolektívnu interpretáciu, ale
na takéto tvrdenie treba okrem posunu
od štýlu amenco puro a otvoreniu sa
improvizácii ovládaħ aj základy jazzového „jazyka“.
Remedios si pozvali aj známu spevážku
Luciu Bílú, ktorá im v reedícii albumu
naspievala dve skladby. Ako komeržnopropagažný ħah je to uržite dobrá myšlienka, ale po umeleckej stránke nejde
o vydarený požin. Lucie Bílá je úspešná
muzikálová, resp. popová spevážka, do
takéhoto projektu sa ale nehodí.
Jadro kapely tvoria huslista Cyril
Kubiš, ktorý sa zásadne podieōa na
zvukovosti kapely, a bratia Kohútkovci. Morenito (Stanislav Kohútek;
gitara, spev) sa remeselne „posunul“ o
kus vpred, žo je badaħ v úvode skladby
Al Maestro Paco, kde hrá falzety najznámejšieho amencového gitaristu.
Gallito (Matúš Kohútek; klavír, spev)
je zružným hudobníkom a okrem toho
pohybovo nadaným tanežníkom, žo je
veōké plus pri hlbšom vnímaní hudby.
Uržite sa tu prejavuje aj fakt, že sa
zúžastŅovali na rôznych workshopoch
a koncertoch v Španielsku, kde boli
v kontakte s domácimi amencovými
interpretmi.
Cardamon je v našom stredoeurópskom priestore ojedinelý a zaujímavý

projekt ašpirujúci na zaradenie do kategórie world music s bázou v andalúzskom folklóre.
Erik ROTHENSTEIN

DVD

Bellini
La Sonnambula
N. Dessay, J. D. Flórez,
M. Pertusi
The Metropolitan Opera
Orchestra & Chorus,
dirigent E. Pidó,
réžia M. Zimmerman
DVD
Deutsche Grammophon/
Universal 2010
Kuriózna príhoda o námesažnom
dievžati, ktoré je podozrievané z nevery a ktorého nevina sa dokáže za
pomerne dramatických okolností, sa
stala námetom jednej z najslávnejších
Belliniho opier. Napriek tomu, že jej
príbeh dnes pôsobí znažne anachronicky, svoju popularitu si udržala až
do súžasnosti. Námesažnosħ v
19. storoží vyvolávala údiv a pôsobila
mysteriózne. Súviselo to so záujmom,
ktorý toto storožie venovalo ōudskej
mysli, a najmä jej extrémnym stavom
(spomeŅme si napríklad na populárne
„scény šialenstva“). Ako sa však má
inscenátor postaviħ k tejto látke dnes?
Je ħažké ju považovaħ za drámu,
zároveŅ však samozrejme nejde ani o
komédiu.
Metropolitná opera v New Yorku
opäħ oslovila režisérku Mary Zimmermanovú (predtým inscenovala Luciu
di Lammermoor). Premiéru novej
inscenácie mohli sledovaħ diváci na
celom svete prostredníctvom priamych
prenosov v kinosálach a teraz vychádza
ako záznam na DVD. Pani režisérka sa
rozhodla rozlúsknuħ inscenažný oriešok
Námesažnej po svojom a povedal by
som, že vcelku šħastne. Neuchopila
námet ani ako drámu, ani ako komédiu,
ale pozrela sa naŅ z nadhōadu. Použila
na to starý, ale funkžný trik divadla na
divadle. Dej umiestnila do skúšobne
opery na Manhattane, kde sa pripravuje inscenácia opery. Toto riešenie až na
37
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niektoré nelogické momenty funguje,
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Mozart
Idomeneo
Kurt Streit, Angeles Blancas Gulin,
Iano Tamar, Sonia Gamassi,
Teatro San Carlo Napoli
Marco Guidarini
3CD
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Jozef ź*.&#

kniha

Hana Urbancová (ed.)
Lament v hudbe
Studia Ethnomusicologica
g IV.
Ústav hudobnej vedy SAV –
AEPress
J9LAKD9N9ØÖÖß

8. symfónia
Royal Liverpool Philharmonic
Orchestra
Vasilij Petrenko
CD
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Rachmaninov
2. symfónia
Detroit Symphony Orchestra
Leonard Slatkin
CD
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zloženia smútožného repertoáru
a jeho význam v konkrétnych societach. Z predmetnej témy preto
priamo vyvstali kontexty s hudobnou
históriou, etnológiou, ale aj literárnou vedou, keŵže skúmané žánre
sú vo svojej podstate vokálne, resp.
vokálno-inštrumentálne.
Jednotlivé príspevky vychádzajú zo
skúmania hudobnej kultúry Slovenska, prižom sú v spomínaných dvoch
celkoch zoradené chronologicky od
stredoveku po súžasnosħ. Úvodné
štúdie, ktoré žitateōa vovádzajú do
problematiky lamentu z hudobno-folklórneho hōadiska, napísali
etnomuzikologižky SoŅa Burlasová
a Hana Urbancová. Burlasovej štúdia
s názvom Slovenské pohrebné nariekania prináša širšiu charakteristiku
tohto žánru, ale aj konkrétne notové
a textové ukážky pochádzajúce z

autorkiných vlastných terénnych výskumov. Svoje poznatky konfrontuje
so staršími výskumami a zasadzuje ich
do kontextu slovanských kultúr. Na
jej štúdiu priamo nadväzuje príspevok
Vokálny štýl a intonažné modely
pohrebných plažov Hany Urbancovej.
Prináša hŎbkovú štúdiu širších kontextov žánrových modalít spojených
s rozlúžkou i detailný popis zasadenia
pohrebného plažu do kontextu
pohrebných obradov. Ĥažiskovými
kapitolami príspevku sú tie, ktoré
hovoria o vokálnom štýle slovenských
pohrebných plažov a o ich hudobnom topose, intonažných formulách
a obradovej funkcii.
ŷalšie príspevky sa venujú komponovanej hudbe obdobia renesancie,
baroka a romantizmu: Markéta
Štefková predostiera genézu vzniku
lamentu s ohōadom na tradižnú
hudobnú kultúru, no s dôrazom
na vokálno-inštrumentálne kompozície, sústreŵujúc sa na diela Claudia
Monteverdiho a Johanna Sebastiana
Bacha. Štúdia Janky Petļczovej skúma
Prvky lamentu v hudbe Jána Šimráka
(Johanna Schimracka). Prostredníctvom pramenných materiálov dokladá
predovšetkým skutožnosħ, že Šimrák
(aj z hōadiska uplatŅovania lamen-

tóznych prvkov) dokázal v prostredí
Spiša vynikajúco nadviazaħ na európsku barokovú tvorbu. Jana Lengová
v štúdii „Requiem aeternam dona eis,
Domine“: k tradícii rekviem na Slovensku v období romantizmu prináša
veōmi cenné informácie o domácich
skladateōoch, prižom viaceré diela
hlbšie analyzuje.
V druhej žasti publikácie autori prezentujú výsledky skúmania prameŅov
z územia Slovenska: pramenno-kritická štúdia Evy Veselovskej Lamentatio
Jeremiae v stredovekých prameŅoch
so vzħahom k územiu Slovenska sa
zaoberá pôvodom textu lamentácií,
ich konkrétnou textovou skladbou a
melodickým charakterom, a to predovšetkým na príklade Bratislavského
antifonára IV. Nárek Adama – k prameŅom a historickým kontextom je
názov štúdie Jany Bartovej. Autorka
sa v nej zaoberá Adamovým nárekom
ako zaujímavým subžánrom hymnologickej tvorby, ktorý sa u nás popri
ostatných pašiových lamentáciách
uplatŅoval ako prvok liturgie Veōkého
týždŅa sláveného v luteránskych
spoloženstvách. Marta Hulková je
autorkou štúdie Pohrebné piesne
v repertoári ŉubického spevníka
(17.–18. storožie), v ktorej prezen-

tuje analýzy viacerých piesní tohto
repertoárového typu a dáva ich do
širších hudobno-kultúrnych súvislostí slovenského, ale aj nemeckého
prostredia. Poslednou štúdiou sú
Pôstne, pohrebné a kajúcne piesne
vo vydaniach kancionálov Cithara
Sanctorum a Cantus Catholici zo 17.
storožia Petra Rušžina. Autor porovnáva oba kancionály a piesne s predmetnou tematikou ŵalej typologizuje
s uvedením obsiahleho pramenného
materiálu.
Publikácia obsahujúca hodnotné
výsledky výskumu hudobných historikov a etnomuzikológov na jednej
strane vypŎŅa „biele miesta“ v oblasti
skúmanej problematiky, na strane
druhej vyvoláva nové otázky a dáva
podnety k ŵalšiemu výskumu. Z tohto
hōadiska by bolo iste zaujímavé uskutožniħ aj výskum súžasného stavu
pohrebných obradov a hudobnej
produkcie, ktorá sa s nimi stále spája.
Okrem toho táto téma ponúka široké
interdisciplinárne možnosti skúmania, a to nielen vo vzħahu k dejinám
umenia, ale aj k etnológii, všeobecnej
histórii, literárnej vede, sociológii,
psychológii ži dokonca rodovým
štúdiám.
Alžbeta LUKÁźOVÁ

Robert Schumann
Rozšírená ponuka nahrávok a
nôt hudby Roberta Schumanna
Schott a Deutsche Grammophon.

Schumann Gold
výber zo symfonickej a komornej tvorby skladateōa
Deutsche Grammophon 2010
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KAM / KEDY

kam / kedy

Trnava
Trnavské organové dni 2010

Bratislava
Kultúrne leto 2010
St 7.7. Iva Bittová
Koncertná sieŅ Klarisky, 20:00
v spolupráci s OZ Scene
Ut 20.7. Capella Istropolitana
Námestie Eurovea, 20:00
Medzinárodná Bratislava
So 3.7. Touch´and Go (USA)
Hviezdoslavovo námestie
So 3.7. Rush Henrieta High School
Singers (USA)
Jezuitský kostol
Ne 18.7. VoiceSteps (CH)
námestie v areáli Eurovea
St 21.7. Pittsburg Youth Philharmonic
Orchestra (USA)
námestie v areáli Eurovea
Št 22.7. Pressburger Klezmer Band
(SK) a Steve Weintraub (USA)
námestie v areáli Eurovea
Hudobné utorky
námestie v areáli Eurovea, 19.00
Ut 13.7. Vlado Vizár Jazz Quartet
Ut 27.7. The Cellmates
Popoludnia U źerveného raka, 17.00
Št 1.7. Vrbovskí víħazi
Št 8.7. Geria Trio
Št 15.7. Peter Piatko a band
Št 22.7. Sitra Archa
Jazz pod vežou
Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého v
Primaciálnom paláci, 20:00
St 7.7. Koncert lektorov Letnej jazzovej
školy
St 21.7. East European Artsemble
St 28.7. Raul De Souza & Na Tocaia
St 4.8. Ida Kelarová & Jazz Famelija
St 11.8. Peter Lipa Band
St 18.8. Adriena Bartošová & Friends
St 25.8. Martin Valihora a hostia

Bazilika sv. Mikuláša, 20.00 h
Ne 29.8. Marc Lee
J. S. Bach, P. Whitlock, W. Mathias,
H. W. Sumsion
Ne 5.9. M. Perucka, husle
R. Perucki, organ
J. S. Bach, P. I. źajkovský, F. W.
Markulla, T. Vitala, G. Bacewicz
Ne 12.9. M. Koller
Organové improvizácie na obrazy
trnavského maliara T. Tekela
Ne 19.9. Schola Cantorum Ružomberok, J. Bednáriková
Z. Zahradníková, organ
Košice
Štátna filharmónia Košice
St 7.07.
Mimoriadny koncert
P. Reiúersov, klavír
S. Slavížek, klavír
Komorné zoskupenie hrážov ŠfK
Chopin, Rachmaninov, Šostakoviž,
Saint-Saëns
Št 8.07.
Letisko Trenžín – festival Bažant
Pohoda
ŠfK, Z. Muller
Zbor sv. Cecílie
L. Knoteková, soprán
G. Hübnerová, alt
M. Lehotský, tenor
M. Lukáž, barytón
Mozart
Pi 9.07.
Letisko Trenžín – festival Bažant
Pohoda
ŠfK, P. Breiner
Svetové hymny v arr. P. Breinera
Infoservis Oddelenia
dokumentácie a informatiky
Zahranižné festivaly

Medzinárodný mládežnícky hudobný
festival
Št 8.7. Otvárací koncert, Jezuitský
kostol, 19:00
Pi 9.7. Súħaž zborov a orchestrov,
Primaciálny palác
Koncert, Jezuitský kostol, 19:00
So 10.7. Koncert, Koncertná sieŅ
Klarisky, 14:00
Vyhlásenie výsledkov a galakoncert,
Hviezdoslavovo námestie, 16.00
Hommage à Bach
Koncertná sieŅ Klarisky, 20:00
So 3.7. ANTE
Solamente naturali
S. Dinyés, organ
Ut 6.7. PURUS
Úžinkujú: Musica Florea
Št 8.7. POST
Musica Aeterna
Viva Musica
Hlavné námestie, Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava, Námestie Eurovea
Pi 23.7. James Morrison and CBC
big band
So 24.7. źeský národný symfonický
orchester
Ne 25.7. 4 TET JiĶího Korna
Po 26.7. Roby Lakatos and band
St 28.7. Hrana – Hommage à Marek
Brezovský
Št 29.7. Martin Chodúr Symphony
Session
Pi 30.7. Viva Cinema!
So 31.7. Ramón Vargas
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Hudobný festival vokálnych skupín
Tampere 2011
8. – 12. 6. 2011
Tampere, Fínsko
Medzinárodný súħažný festival vokálnych súborov.
Info: Tampere Vocal Music Festival, Fínsko
music@tampere., www.tamperemusicfestivals./vocal
Letné slávnosti starej hudby 2010
22. 7. – 8. 8. 2010
Praha, źeská republika
Medzinárodný hudobný festival.
Info: Collegium Marianum, Praha
vstupenky@letnislavnosti.cz, www.letnislavnosti.cz, www.festivalprague.cz
Medzinárodný festival Stresa 2010
30. 7. – 7. 8. koncerty s pod názvom
„Hudobné meditácie“
22. 8. – 5. 9. koncerty s pod názvom „Vízie“
Stresa, Taliansko
Info: Settimane Musicali di Stresa e del
Lago Maggiore, Taliansko
info@stresafestival.eu, www.stresafestival.eu
Mládežnícky orchester Gustava
Mahlera 2010
7., 14., 29. 8. 2010
Grafenegg, Wolkenturm, Rakúsko
Info: tickets@tonkuenstler.at,
www.grafenegg.at
Festival komornej hudby Allegro
Vivo 2010

13. 8. – 19. 9. 2010
mestá Rakúska
Súžasħou sú majstrovské kurzy, kurzy
pre mladých, kurzy pre deti a rodižov
(podrobnejšie informácie v sekcii
Zahranižné kurzy).
Info a objednávky vstupeniek:
tickets@allegro-vivo.at
www.allegro-vivo.at
Jesenný festival v Paríži 2010
9. 9. – 31. 12. 2010
Paríž, Francúzsko
Festival hudby, tanca, performance,
divadla, poézie, výtvarného umenia,
lmového umenia.
Info: info@festival-automne.com,
www.festival-automne.com
Steirischen Festspiele 2010
25. 6. – 25. 7. 2010
Graz, Rakúsko
Info: info@styriarte.com,
www.styriarte.com
Medzinárodný Gaudeamus Music
Week 2010
6. – 12. 9. 2010
Amsterdam, Holandsko
Info: www.muziekweek.nl
Schubertiade 2010
14. – 17. 10. 2010
Hohenems, Rakúsko
18. – 27. 6., 27. 8. – 12. 9. 2010
Schwarzenberg, Rakúsko
Info: info@schubertiade.at,
www.schubertiade.at
Hudobný festival Mahler Jihlava
2010 – Hudba tisícĝ
18. 5. – 7. 7. 2010
Jihlava, źeská republika
Info: info@mahler2000.cz,
www.gustavmahler.eu
Festival 500. Zdieōanie hlasov
6. – 13. 7. 2011
St. John‘s, Newfoundland & Labrador,
Kanada
Bienále medzinárodného festivalu
zborovej hudby a oslavy piesne.
Súžasħou je medzinárodné sympózium
„Fenomén spievania“.
Info: information@festival500.com,
www.festival500.com
Zahranižné súħaže
Európska súħaž orchestrálnych
dirigentov 2010
1. – 8. 10. 2010
Spoleto, Taliansko
Vekový limit: do 35 rokov
(k 30. septembru 2010)
Uzávierka: 15. 9. 2010
Info: Fondazione Franco Capuana, Rím
fondazionefrancocapuana@virgilio.it,
www.fondazionefrancocapuana.it
Hudobný festival vokálnych skupín
Tampere 2011
8. – 12. 6. 2011
Tampere, Fínsko
Medzinárodný súħažný festival vokálnych súborov.
Kategória: vokálne súbory (od 3 do 8
žlenov, profesionálne aj amatérske)
Vstupný poplatok: 240 EUR
Uzávierka: 21. 2. 2011
Info: Tampere Vocal Music Festival,
Fínsko
music@tampere., www.tamperemusicfestivals./vocal
Medzinárodná skladateōská súħaž
“Jesús Villa Rojo” 2010
Guadalajara, Španielsko
Kategória: skladba pre klarinet a ko-

morný súbor (klarinet a trio), trvanie
skladby od 10 – 15 min.
Vekový limit: nar. po 31. 12. 1970
Uzávierka: 30. 11. 2010
Info: Siglo Futuro Foundation,
fundacionsiglofuturo@fundacionsiglofuturo.org, www.fundacionsiglofuturo.org
Medzinárodná spevácka súħaž “Das
Lied”
23. – 27. 2. 2011
Berlín, Nemecko
Kategória: operný spev
Vstupný poplatok: 100 EUR
Uzávierka: 31. 10. 2010
Info: Das Lied – International Song
Competition, Berlín
info@das-lied.com, www.das-lied.com
Medzinárodná súħaž operného spevu
“Città di Alcamo” 2010
29. 9. – 3. 10. 2010
Alcamo, Sicília, Taliansko
Vekový limit: nar. medzi 1. 1. 1974 –
1. 9. 1992
Vstupný poplatok: 100 EUR
Uzávierka: 11. 9. 2010
Info: Concorso Internazionale per
Cantanti Lirici „Città di Alcamo“
VoIP, Skype: amicidellamusicaalcamo,
info@amicimusicaalcamo.it,
www.amicimusicaalcamo.it
Medzinárodná súħaž v hre na fagot
Gioachina Rossiniho
7. – 8. 10. 2010
Pesaro, Taliansko
Vekový limit: do 35 rokov
Vstupný poplatok: 50 EUR
Uzávierka: 25. 9. 2010
Info: Conservatorio Statale di Musica
G. Rossini, Pesaro
segreteria@conservatoriorossini.it
Medzinárodná spevácka súħaž
Francisco Viñas
16. – 23. 1. 2011 (nálne kolo)
Gran Teatre del Liceu, Barcelona,
Španielsko
Kategórie: opera, oratórium-pieseŅ
Vekový limit: od 18 do 32 rokov – ženy,
od 20 do 35 rokov - muži v roku 2010
Poplatok: 50 EUR - predkolá, 50 EUR
- nálne kolo
Uzávierka: 1. 10. 2010
Info: francisco.vinas@liceubarcelona.
cat, www.liceubarcelona.cat/francisco-vinas
Medzinárodná Mozartova súħaž
Salzburg 2011
9. – 19. 2. 2011
Salzburg, Rakúsko
Kategória: klavír, husle
Vekový limit: do 32 rokov nar. po
1. 3. 1978
Vstupný poplatok: 160 EUR
Uzávierka: 1. 8. 2010
Info: mozartwettbewerb@moz.ac.at,
www.moz.ac.at
Skladateōská súħaž Günter-Bialas v
komornej hudbe pre klavírne duo
2011
Kategória: komorná hudba - skladba
pre klavírne duo alebo dva klavíry
Vekový limit: do 35 rokov nar. po
30. 9. 1976
Uzávierka: 17. 9. 2010
Info: dorothee.goebel@musikhochschule-muenchen.de, www.musikhochschule-muenchen.de
Medzinárodná hudobná súħaž
Jeunesses 2011
7. – 13. 5. 2011
Bukurešħ, Rumunsko
Kategória: auta
Vekový limit: do 18, 30 rokov

Poplatok: 80 EUR
Uzávierka: 1. 3. 2011
Info: oüce@jmEvents.ro,
www.jmEvents.ro
Medzinárodná súħaž hudobných
osobností Alexander Tansman 2010
1. – 3. 10, 19. 11. 2010
Ɋodď, Poōsko
Kategória: skladba a. pre inštrumentálny súbor od 14 nástrojov – symfonický
orchester, b. pre vyššie uvedený súbor a
inštrumentálne sólo alebo vokálne sólo
bez vekového obmedzenia
Poplatok: 50 EUR
Uzávierka: 5. 9. 2010
Info: wendland@lodz.msk.pl, wendland@tansman.lodz.pl,
www.tansman.lodz.pl
Medzinárodná súħaž jazzového
klavíra Martial Solal
16. – 24. 10. 2010
Concours internationaux de la Ville de
Paris, Paríž, Francúzsko
Súħaž prístupná klaviristom narodeným po 16.10.1977
Prvé dve kolá budú prebiehaħ v CRR of
Paris, 14 rue de Madrid
75008 Paris, nále (24.11.2010) v sále
Alhambra v Paríži.
Info: www.acanthes.com, www.civp.com
Medzinárodná spevácka súħaž
Hertogenbosch 2010
17. – 26. 9. 2010, predbežný výber
13. – 15. 9. 2010
Hertogenbosch, Holandsko
Kategória: operný spev (opera,
oratórium, pieseŅ)
Vekový limit: ženy – nar. po 1. 1. 1979,
muži – nar. po 1. 1. 1976
Vstupný poplatok: 120 EUR
Uzávierka: 16. 7. 2010
Info: info@internationalvocalcompetition.com, www.internationalvocalcompetition.com
Medzinárodná súħaž mladých skladateōov o Cenu Frederica Mompou 2010
Kategória: skladba pre violonželo v
trvaní od 12 do 20 min.
Vekový limit: do 35 rokov k 31. 12.
2010
Uzávierka: 4. 10. 2010
Info: jmb@jmbarcelona.com,
www.jmbarcelona.com
Medzinárodná klavírna súħaž Soul
2011
12. – 24. 4. 2011
Soul, Južná Kórea
Vekový limit: 17 – 30 rokov, nar. medzi
13. 4. 1980 – 12. 4. 1994
Vstupný poplatok: 100 USD
Uzávierka: 12. 11. 2010
Info: seoulcompetition@donga.com,
www.seoulcompetition.com

Slovenská jazzová spoložnosħ
vyhlasuje súħažnú prehliadku
Nové tváre slovenského jazzu
2010. Odborná porota pod
vedením Matúša Jakabžica na
základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie 8 skupín, ktoré
postúpia do nále a zúžastnia sa
súħažnej prehliadky 28.11.2010
v Bratislave.
Uzávierka prihlášok s demo nahrávkou max. 15 min: 15.10.2010
Prihlášky a info: sjs@gti.sk
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3. ročník jazzového festivalu pod holým nebom

AL
JARREAU
Hudobným vrcholom festivalu
fenomenálny držiteľ 7 cien Grammy

„Správne
naladené
”.
ovzdušie

Ďalej vystúpia:
AMC trio & Ulf Wakenius (SK/SWE),
Nicolas Simion Quartet (RO),
Subtone (D),
Yvonne Sanchez & band (Cuba/PL),
BKK trio, Groovin’ Heads,
Luboš Brtáň Quartet (SK),
R)
Juraj Burian trio (SK/SWE/NOR)

Vstupenky na
www.ticketportal.sk a pri vstupe.
Viac na:

www.openjazzfest.sk
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