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1. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby

Pondelok 6. december - DOM UMENIA

20.00 Stormy Monday
Musica Cassovia | Marián Lejava, dirigent | Barber, Matej, Zagar, Adams

Utorok 7. december - DOM UMENIA

17.00 Játékok
Účinkujú žiaci ZUŠ Márie Hemerkovej a ZUŠ Jantárová, Košice | ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Bratislava | Konzervatória Žilina
Kurtág, Hirner, Hatrík, Kowalski, Papp, Chačaturjan, Dřízga, Brower, Bartók, Říha, Piazzolla, Bagin

18.30 Winter Seeds
Peter Katina, akordeón | Pintscher, Huber, Dillon, Sciarrino, Hosokawa, Lindberg

20.00 Waiting for
THReNSeMBle | Horváth, Köszeghy, Lejava, Tihanyi, Sixta, Tornyai

Streda 8. december - KASÁRNE / KULTURPARK

18.30 December 1952
Session Ensemble | VENI ACADEMY
Daniel Matej, umelecký vedúci | Brown, improvizácie

20.00 In C
VENI ensemble | VENI ACADEMY
Daniel Matej, umelecký vedúci | Riley

Sprievodné podujatia:
Interpretačné a skladateľské semináre (Konzervatórium Košice)
Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Jantárová (Dom umenia)

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

Predaj vstupeniek: hodinu pred začiatkom koncertu na mieste jeho konania
Rezervácie: irena.lanyiova@iscm-slovakia.org, 0910 613 005
Cena vstupeniek: 4 € / 2 € permanentky: 16 € / 8 €

Organizátor - ISCM Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia | S finančnou podporou - Ministerstvo kultúry SR | Partneri - Košice – Európske 
hlavné mesto kultúry 2013, Štátna filharmónia Košice, Kasárne/Kulturpark | V spolupráci - Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Bratislava, Konzervatórium Košice, 
Konzervatórium Žilina, ZUŠ Márie Hemerkovej, Košice, ZUŠ Jántárová, Košice, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Bratislava, Editio Musica Budapest, Edition Juliane Klein, In Music, 
Soozvuk | Mediálni partneri - Hudobný život, port.sk
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Koncert  v Dvorane 
-

dil kvality tohto klavírneho virtuóza srb-

Klavírny koncert d mol so školským or-

-
nomovaným Bostonským symfonickým 

2. klavírny 

koncert

umenie s Arthurom Rubinsteinom. V roku 

v Leedse (1972) a 2. miesto na Rubinstei-

-
júceho po celom svete.

interpretovaného diela do posledného 

najsilnejší umelecký prostriedok klaviris-

Chopinových diel. Obrovské kontrasty 
-

-
promptus) vyzneli ako obsiahle diela plné 

-
Sonáta h mol plynula pod rukami 

-

26. 10. v Koncertnej sieni Dvorana na VŠMU 
-

sobia v komornom zoskupení . 
-
-
-

Musique de Paris Alfred Cortot) a majú za 
sebou bohatú koncertnú prax.

-

vír op. 3

nepredstavuje problém. Po Chopinovi nasle-
dovali Quatre pièces faciles pour violoncelle 

et piano (Cavatine. Moderato, Sicilienne. 

Andante grazioso, Rondine. Allegro ma non 

troppo, Serenade. Allegretto) Alexandra 

-

-
tomní sa cítili akoby zaplavení zvukom zo 

diapazónom farebných zvukových plôch 

 (Scherzo. Allegro grazioso). 

Allegro mo-

derato) zvolil klavirista napriek zaujímavým 

-
Largo) s bohato koloro-

Scherza  za-

-
nej hre klavíra. 

ohromil  od Clauda Debussyho. 
Warum a Des Abends

-

-

Sonátu pre vio-

(Allegro non troppo a Allegro) prejavili 

-

-

-

-

-

 

-

-

. 

-

-
niho Rekviem c mol spolu so Stabat 

mater a Te Deum G. Verdiho.  
(sf)

 

koncertoval 20. a 21. 11. 
. Na prvom z dvojice podujatí 

pod taktovkou renomovaného fran-
cúzskeho dirigenta Alaina Lombarda 
v Beethovenovej 

 Ako sólisti sa predstavili 

Elsner (tenor) a Robert Holzer (bas). 

Na druhom koncerte zbor uviedol Ra-
chmaninovove  (dir. B. 

-

(sf)

klaviristka  (*20. 
-

dovala na košickom Konzervatóriu 

rokov aj na VŠMU v Bratislave (od 

orchestrami pod taktovkou dirigentov 

s mnohými slovenskými umelcami 

konala 15. 11. v bratislavskom Kre-
matóriu. 
(hc)



Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Jubilejné Dni Tadeáša Salvu
Dielo Tadeáša Salvu (1937–1995) sa 

výtvarnej i literárnej oblasti a ako peda-
-
-

na Slovensku 

sa s autorom pochováva aj jeho dielo

Dni Tadeáša Salvu.

idey bola Zuzana Martináková. Dôverná 
-

-

Iniciátorkou a organizátorkou Dní Tadeá-

ša Salvu 

-

Mária Glocková. 

-

prebehlo na vysokej úrovni. V programe 

pietna spomienka i slávnostná omša. 
 

-

-
-

aj na spoluprácu s nedávno zosnulým 

-

duchu vyzneli aj Reminiscencie na Ivana 

Hrušovského so zainteresovaným ana-
Petra Špiláka. Naj-

tvorbe: Viera Sedláková
-

Alexander 
Stepanov M. Glocková hovorila o origi-

-
vom  rozprávala 

Má-
ria Tomanová
Iršaja predstavovala objekt bádania Jany 
Škvarkovej.  sa za-

rozboru skladby Vivat leto! Iris Szeghy 
sa venovala klarinetistka Jana Tomano-
vá

v ktorej -
-
-

 (PL) 

Karla 
Šimandla

Na koncerte zastupoval najmladšiu gene-
-

zvom E. Es Eva Kosorínová. 
Skladbu Rekviem pre mojich samovrahov 

 a Monika Ostrochovská. 
Zeljenkovu tvorbu reprezentovali pôvab-

Hry pre Biancu ( -
vá

Monodráma -
Eva 

-
Nataša Kotolesová. Malá 

suita

Eugena Procháca a klavirist-

Saxofoniáda 

A. Stepanovom
Marek 

Pastírik Denisa Kuviková Pavol Pon-
delík ) a zanechala vskutku 

-

podujatie s neobvykle sympatickou tvá-

-
o neumiera-

ní“

Lýdia DOHNALOVÁ  

„

“ 

Henryk  

3

Na 2. abonentnom koncerte Symfo-
nického orchestra Slovenského rozhlasu

predstavil mladý slovenský huslista Michal 
Majerský 
a s entuziazmom hrajúci orchester viedol 

Mário Košik. Výkony hudob-
-

Na úvod zaznela vydarená Musica slovaca 

-

rovnomenná a slávna Zeljenkova kompo-

-

-
ky znejúcemu tutti orchestru. Zaznela však 

vstupy dychových nástrojov verte-neverte 

-

-
-

-

-

dur op. 35

doslova oslnil brilantnou technikou pravej 

-

-
kých huslistov po svete nebehá. Na Sloven-
sku však v poslednej dobe vyrástlo viacero 
nevšedných talentov. Spomedzi huslistov 

-

-

svedkami vydarenej umeleckej spolupráce.

8. symfónia G dur op. 88

-

-

-

-

-

-

Juraj ALEXANDER
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-
nov na domácom pódiu Domu umenia 

-

-

-
nova    na úvod 

-

-

 

Ferdinanda 
-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

 
-

-

-

-

-

-
-

Imponu-
-

 
-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
 

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

                        
DOHNALOVÁ      

 

 



Štátna filharmónia Košice kon-

certovala priebežne aj po ukončení 

predošlej sezóny: v lete účinkovala na 

Revúckych augustových dňoch (27. 

8.), predstavila sa na koncerte k výro-

čiu Bélu Kélera v Bardejove (29. 8.), 

vystúpila na Levočskom babom lete 

(5. 10.) i na závere 40. ročníka Me-

dzinárodného organového festivalu 

Ivana Sokola (30. 9.).

Otvárací koncert aktuálnej sezóny 

(7. 10.) sprevádzala vernisáž výstavy 

účastníkov plenéru Hutníci maľujú 

s umelcami, kde sa výsledkami svojej 

práce prezentovali zamestnanci U. S. 

Steel. Košickú filharmóniu viedol 

šéfdirigent Zbyněk Müller, hosťujú-

cim umelcom bol vďaka partnerstvu 

s festivalom Levočské babie leto reno-

movaný britský violončelista Julian 
Lloyd Webber (syn slávneho skla-

dateľa). Na úvod zaznela ako vtipný 

dramaturgický počin (Weber-Web-

ber) Predohra k opere Čarostrelec. 

Ukázala virtuózny potenciál telesa i 

jednotlivých skupín, uznanie si zaslú-

žia najmä výkony hráčov na klarinete 

a hoboji. Dirigentovi sa v diele poda-

rilo vytvoriť kompaktný zvuk, ktorý 

strhol predovšetkým v dynamicky 

premyslených gradáciách.

Dramaturgicky mimoriadne príťaž-

livý bol Koncert pre violončelo a or-

chester e mol  op. 85 Edwarda Elgara. 

Jeho nahrávka priniesla Webberovi 

prestížne ocenenie fonografického 

priemyslu Brit Award a BBC Music 

Magazine ju označil za najlepší zvuko-

vý záznam tohto diela. Úvodný vstup 

violončela presvedčivo navodil náladu 

hlbokého smútku, elegický výraz dra-

maticky stupňovala interakcia sólistu 

so skupinou violončiel. Plynulé pre-

beranie tém podčiarklo kompaktnosť 

diela a koncíznosť skladateľovej kom-

pozičnej práce. Nádherný tón sólistu 

(zvlášť v pianach) postupne prerástol 

v pomalej časti do hymnického spevu 

celého orchestra. Pôsobivá výrazová 

diferenciácia a precízne frázovanie 

účinok hudby ešte vygradovali. Ško-

da, že sa v závere koncertu v preexpo-

novanom tempe sólistovi na niekto-

rých miestach v náročných pasážach 

neozvali všetky tóny. 

Záver večera patril Schumannovej 

Symfónii č. 2 C dur op. 61. Hoci kva-

lita výsledkov mladého šéfdirigenta 

je nespochybniteľná, zaradenie diela 

pôsobilo ako precenenie aktuálnych 

možností. Mám na mysli komplikova-

ný myšlienkový obsah skladby, ktorá 

k presvedčivému zvládnutiu vyžaduje 

väčšiu životnú skúsenosť. Jej absenciu 

bolo najviac cítiť v úvode symfónie. 

Ten si žiadal väčší pokoj a rozhodnosť, 

aby komplikovanosť citovej výpovede 

pôsobila i pri zachovaní jej rôzno-

rodosti kompaktným dojmom. Aj 2. 

časť (Allegro vivace) bola postavená 

viac na virtuóznom rýchlom tempe 

(miestami nepresnom) ako na vý-

razovej diferenciácii tém. V ďalšom 

priebehu skladby dirigent budoval 

melodickú klenbu premysleným dáv-

kovaním expresie, no až záverečná 

časť (Allegro molto vivace) a majestát-

ny záver umožnili naplno obdivovať 

jeho umenie. 

Druhý  košický októbrový koncert 

(28. 10.) s podtitulom Česká opera 

bol symfonicko-operný. V symbolicky 

zvolený dátum (vznik prvej Českoslo-

venskej republiky) bol súčasne záve-

rečným koncertom Dní českej kultúry 

2010, takže nikoho neprekvapil český 

šéfdirigent (tiež autor vynikajúceho 

textu v bulletine) ani hosťujúci praž-

skí umelci. Zazneli výhradne úryvky 

z opier Bedřicha Smetanu a Antonína 

Dvořáka. Pochvalu si zaslúži výber, 

pretože okrem známych melódií za-

zneli aj menej frekventované (Hubič-

ka, Tajemství). Aj z Predanej nevesty 

sa okrem orchestrálnej „prskavky“ 

Skočná dostalo do programu azda 

najkrajšie a najvtipnejšie Smetanovo 

dueto Tak tvrdošijná dívko jsi. K úspe-

chu večera prispel aj prídavok My 

cizinou jsme bloudili z Dvořákovho 

Jakobína. 

Ako sólistka sa predstavila Mária 
Kobielska, rodáčka z Vranova nad 

Topľou, absolventka košického Kon-

zervatória a VŠMU v Bratislave (E. 

Blahová), ktorá je od roku 2002 sólist-

kou opery Národného divadla v Pra-

he. Jej pohyblivý, zvučný a svietivý 

soprán má nádhernú farbu, speváčka 

čisto intonovala a dokázala adekvátne 

stvárniť charakter postáv, pričom jej 

nechýbal ani potrebný vtip. Jej part-

nerom bol tenorista Tomáš Černý 

so zaujímavou farbou hlasu a ma-

teriálom, ktorý neprekrylo ani forte 

orchestra. Barytonista Vratislav Kříž  

disponuje zvučným nosným hlasom 

a bezprostrednou  muzikalitou umož-

ňujúcou citovo exponovaný výraz. Or-

chester pod Müllerovou taktovkou nie 

vždy prekonal náročnosť partov, ob-

javili sa i drobné nepresnosti a chyby 

v intonácii, ktoré však celkový výkon 

zásadnejším spôsobom nenarušili. 

V októbri sa okrem spomínaných 

dvoch koncertov ŠfK zúčastnila aj 

Prešovskej hudobnej jeseni s maďar-

ským dirigentom Gergelyom Méne-
sim a sólistkou Júliou Burášovou 

(13. 10.).  Pätnásteho októbra sa 

uskutočnili Koncerty pre mládež na 

tému Mozart a nechýbal ani na obľú-

bený Literárno-hudobný večer s vý-

berom z perzskej poézie a komornou 

hudbou.                                         

-

Hudba. Odborná porota (Peter 
Lipa, Adrian Rajter, Oskar Rózsa, 

Marianom Lapšanským vybrala po 
-

nia trojicu umelcov , 
 a . 

(www.kristalovekridlo.sk

 otvoril 

Al vello 

volo

 so sólistkou Laure Favre-

operu Le Portrait Mieczysawa 

-

-

orchester pod taktovkou Ondreja 
Olosa.

(

Klaviristka Veronika Lacková  sa 
v septembri predstavila recitálom 

a Juraja Beneša. 

-

. Pod 

-

.
(

, DrSc. z Ústavu 

 



7

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
—

Hlavný organizátor podujatia (ŠfK) 
-

kou Gertrud Sokolovou, ktorá od roku 
-

AMU v roku 1964 a rozvinul tu aktivity nie-
len ako organista. Bol prvým pedagógom 

-

organu v koncertnej sieni Domu umenia, 

-

-
-

-

-
-

-

-

festivalu v kostoloch revoltujúci podtón 

-

predstavu o festivale vo viacerých mes-

-

-
cert organa so symfonickým orchestrom 

ŠfK, ktorý dodal poduja-
tiu slávnostný charakter.   

Eisenberg sa 7. a 9. 9. pred-
stavil dvojicou koncertov 

dómsky 3-manuálový organ 
-

mi opravovali aj pred koncert-
nou produkciou a výsledkom 

-
nému programu si umelec 

Fanfáry Orga-

novej knihy pre Ivana Sokola, 
no slávnostné dielo vhodné 

-
júce Prelúdium a fúga D dur 

BWV 532 -
merne statickým dielom s ne-

pri tvorbe kontrastov. Orga-
nista s vynikajúcou prstovou 
technikou zvolil vysoké tem-

Bachova Chorálová predohra 

„Heut´triumphieret Gottes 

Sohn“

Fantázii na chorál „Ad 

nos, ad salutarem undam“  Eisenberg  na-

striedali mohutné kontrasty vo vysokom 

Schumannova Abendlied op. 85 s charak-

-

Fantázia a fúga na  B-A-C-H 

op. 46.

kde program rozdelil do dvoch kostolov. 

-

zvolil na úvod skladbu Enrica Bossiho 
Etude Symphonique (à Alexandre Gu-

Bachovo Heut´triumpieret Gottes Sohn 
-

né a mohutné dielo. Tému à la A. Guilmant 

, kde ukázal, ako 
obdivuje francúzskeho romantického maj-
stra. Interpret tento vplyv dokázal v hre 

Fantázia a fúga 
Lar-

ghetto -
-

mova vlastná skladba Nádej -
Sonáty 

-

Finále B dur op. 

vrcholom koncentrovaného umeleckého 
výkonu. 

-
-

ková
koncertovala pred  piatimi rokmi (v Dóme 

-
ho Adagia a fúgy a vyvrcholenie progra-

Fantáziou a fúgou na meno 

BACH

interpretácia Bachovych skladieb má pulz, 

Fantázia a fúga g mol BWV 542 obsa-
hovala potrebný dramatizmus, stavebnú 

znelo zanietene a bezchybne, skrátka 
BWV 

 a 630

registrátora, zaujali pokorou i pokojom. 
Modlitbe sta-

-
vab drobného opusu. Štýlovo diametrálne 

Mozartov skvost Adagio a fúga c mol KV 

546 -

Consolations 

III. Des dur vyznela na organe prekvapivo 
farebne a perlivo. Ak by sme chceli porov-

Fantázie a fúgy 

na meno BACH

piatich rokov, tak istý posun bol v jej regis-

významnej organistke darilo viac. Svoje 
-
-

rále (21. 9.).
 koncerto-

-

-
-

akordickým vstupom s fúgou hranou na 

hrávané Prelúdium a fúga a mol BWV 543 
vyznelo v exponovanom tempe virtuózne, 

-

BWV 630  „in memoriam I. Sokol“ mala 

Štyri fantázie

-
va Balada s tematickým materiálom z ope-
ry Zuzanka Hraškovie

vhodnej registrácii citlivo a vyrovnane. 
-

Organovej knihy

-
ho Sonátou c mol

dramatické plochy a mohutné gradácie vo 
vysokých tempách.   

-
ciach (30. 9.) mal neobvyklú dramaturgic-

-
ský organista , dirigentom 

, ktorý nezaprel 

zaznela Beethovenova 

Aj preto po organovej skladbe uprostred 

. Sústredenie 
dirigenta, dramaturgie i orchestra na tieto 
symfonické diela zatienili význam Orga-

An-

dante, kde sa od dominujúceho zvuku or-

-
tok priestoru na prezentáciu umelcovych 

-
valo zvykom.

Lýdia 
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Prvý festivalový koncert (29. 9.), nazvaný 
Svjati, sa 

-

-
 

Missa Sanctae Crucis 

-
-

 nie 

-

-

-
Boris 

Lenko Dve skladby pre akordeón 

-
Threnos 

Jozef 
Lupták

-
In croce 

od -

Two Sacred Songs 

 potvr-

Zagarova hudba si nerobí ná-

-

-

dielo  

-

-
-

-

-

-

-
-

  
,  

a Ivana Šillera -

v -

-

(  
Boris Lenko Daniel 

Buranovský Ján Krigovský – kon-
-
-

tango 

nuevo

Alea, 

-

-

Quasars Ensemble, ko-

-

-
ria O King

-
-
-

Kyrie eleison pre 

-

-

-

Cello Duo -
-

-

-

od -

-

Svjati 
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Prelúdium Suity pre sólové 

Vrbovskí ví-

 a 

„Festival Konvergencie bol originál-

nym stretnutím s komornou hudbou 

som koncert komorného orchestra 

Norbert BODNÁR 

potrebnou a prospešnou hudobnou 

mladého komorného telesa Quasars 

ná interpretácia málo známych skladieb 

 

v súbore Quasars Ensemble som spoznal 

a zanietením v dokonalom technickom 

Kasární/Kulturparku plne korešpon-

 

 

 (  – 

glosa

anketa



  Lengová, J.:  Fikcia: Franz Liszt ako Slovák; Šuba, A.: Editorial

-
kým sloganom „trafená hus zagága-

-

bezpochyby nie odbornom kontexte, 

-
kdy som nikomu nebránil v tom, aby 

-
bodnou cestou dopátrania sa pravdy. 
A nebolo tomu inak ani v tomto prípa-

-

len zmienka, pozitívna ani negatívna, 
-

-
motu pána Breinera v SME je zrej-

Rovnako zaujímavý je rad citátov, 
-

-

Európy, lebo s obavami a so sklama-
-

-
meckej muzikológie. Preto sa jeho 

-
ského festivalu a rovnako necestoval 

-

v Európe dnes, je politická otázka, 

aj v tomto lisztovskom kontexte. Ein-
steinov citát Schopenhauera, s tvrdý-
mi nacionálne a vlastenecky oriento-

-

Svet ako vôla a predstava 

ju stále vo vrecku v zákopoch 1. svetovej 

a jeho nasledovníkov. Bezpochyby 
„übermenschovská“ ideológia a anti-

-
sche a mytologizovaný Richard Wagner 

aktuálny politický vplyv. Ako idoly fa-

-

-

-
vala autorka Lisztovi. Prvý predniesla 
na 1. lisztovskej konferencii v roku 

-

Franz Liszt 

a jeho domovina (SBS SAV Bratislava. 

-

a ich interpretácii, dobre známych a 

Classic Music Navigator

-
man, French. Béla Bartók, ktorý uve-

nich pod názvom Lisztovské problémy 
Ak skúmame jeho 

-

dzame k mnohým výsledkom. Matka 

(pozn. 

-

“ 1 Potom 
Bartók prechádza k jazykovej znalosti 

-
-

aj k ortografii mena List = Liszt a cituje 
slovenský význam slova. Bartókov prí-

-

-

-

„

-

-

-

“ 
-

-

Významné osobnosti, umelci, vynález-
covia, politici, myslitelia a ich dielo boli 

-
-

leného národa, ku ktorému ich priradili, 

-
ta, jeho genealógie, rodinného pozadia 

aj jeho etnického pôvodu. Tradované 
predstavy a „dokumenty“ v lisztovskej 

-
-

Beethoven v zmysle „zápisov“ auto-

-

je výmyslom, falzifikátom Schindlera. 
-

istého zamerania a obsahu. Okrem toho 

-
-

s ktorou sa veda nevyhnutne stretáva. 

mýty a legendy je legitímne, ako v minu-

-
vosti alebo akceptácie a intepretácie 
nových poznatkov vedeckou komuni-

a nie dozadu.

-

-

Dies irae (a ktorá sa aj v Bartókovom 

toho sa na tomto mieste nebudem do-

-
-

Toten-

Todentanzu. Preto sa ani nezapojím do 
-

ako „
“, 

„

-

ným problémom je absencia vedeckej 

-

otázka autorky:

hudobnokultúrnej verejnosti.“ 
-
-

nes nevyrovnala s diferenciáciou pojmov 
-

-

zmienky o slovenskosti Liszta, ktorá vtedy 
-

boli obvyklými prostriedkami „diskusie“.

-
nymia ukazuje na etnický charakter ob-

Polemika

Oskár Elschek



lasti, v ktorej sa tieto kultúrne procesy 
odohrali a ktoré sa týkajú aj Liszta 
a jeho rodiny, priamo alebo nepria-

dodnes nevie so svojimi menšinami 
historicky ani v aktuálnej kultúrnej 

ako tomu bolo predtým v Uhorsku. 

vojne sa Burgenland stal spolkovou 

v posledných rokoch k rozvoju kultu 
Liszta. Po otvorení Franz Liszt Kultur-

zentrum

ujatí napísali v roku 2006 
Salzburger Nachrichten: 
„Franz Liszt wurde am 

22. Oktober 1811 in Ra-

iding als Sohn des Ver-

waltungsbeamten Adam 

Liszt und seiner Frau 

Maria Anna geboren. 

Raiding gehörte damals 

zu Ungarn; gleichwohl 

wurde bei den Liszts, die 

der slowakischen Minder-

heit angehörten, zu Hause 

slowakisch gesprochen. 

1821 übersiedelte die Fa-

milie nach Wien und 1823 

nach Paris.

na túto „fikciu, legendu ale-

sopis zo Salzburgu, jedného 
zo svetových hudobných cen-
tier, má záujem na rozšírení 

pravda alebo nie, to je otázka 

Pravda, mohol by som tento 

miky o faktoch a detailoch. 

ne píše v slovníkoch, napr. aj 
v diele Hudební slovník pro 

 „Liszt, Franz 

(Ferenc) (1811 – 1886). Ma-

, 
zodpovedá tomuto stavu „po-
znania“. Všetky práce o Lisz-

alebo nie, súvisí s jeho výcho-
vou, ktorej základom je jazyk, 

nebola uspokojivo zodpovedaná. Tu 

otázkou národného alebo štátneho 

rodina vyrastala v období výraznej 

ktorá sa nutne premietala do všetkých 
dokumentov. Napriek tomu sa List na-

cia bola pri vydaní podrobená výraznej 
jazykovej „transformácii“, ak nechcem 

imare, centre vtedajšej nemeckej kultú-
ry. Takmer všetky svoje príspevky uve-

Lisztových kontaktov so svojím rodným 

extrémne výraznej jazykovej transformá-

a kultúrno-historické otázky boli v sú-

dabolo, a jednostranne nacionalisticky, 
lobisticky. A zrejme táto tendencia je 
zabetónovaná v hlavách niektorých his-
torikov a „kultúrnych“ politikov podnes.

vy, ktoré sú do nás naoktrojované výcho-

pretácie slovenských hudobných dejín. Je 

 De-

Stredovek, renesancia, barok. Bratislava: 
  Dejiny hudobnej 

vzduchoprázdne nedopovedaných kul-

obdobím formovania hudobnej kultúry, 
samozrejme nielen na Slovensku, ale aj v 
celej Európe, v ktorej hral Liszt, bezpochy-

V slovenskej hudobnej historiografii 

a s rozsiahlym medzinárodným heuris-
tickým výskumom prišiel niekto, kto 

narodenia je na Slovensku absolútne 

svetovej vojny s Lisztovou hudbou 

na najelementárnejšie otázky jeho 
identity.

nálne ani lobisticky zameraná úva-

nosti a urazenej ješitnosti.

rozpoltená „slovenská verej-

uverejnila list s podpismi tých, 
ktorí majú záujem o objasnenie 

a na strane druhej tu známy slo-
venský intepret obosiela kópia-

aby nimi bránil staré lisztovské 

Liszta zaujíma, má k tejto prob-
lematike otvorenejší prístup. 

nezostane ukrytý v „šuplíku“, 

skladatel. Franz Liszt. Agen-
tura NAP Eko-konzult, 

Franze Liszta

slovenská hudobná histo-

Poznámky:
 In: Bar-

tók Béla, Válogatott írásai. Budapest: 

2SZABOLCSI, B.: 
Bartók. 



Querela pacis 

Dostal som sa k nemu cez samotného sklada-

Bohéme, 

Mesiáš 

Rekviem

Rekviem

Mesiášovi

Rekviem

Jánových pašiách 

11   2010

basbarytón

Querela 

pacis 

(1983)

MINIPROFIL



Robert KOLÁŘ

Hector Berlioz (1803–1869)

Requiem – Grande messe des morts (1837)

to Rekviem
Scénu lásky z Rómea a Júlie Rekviem 

1

Tuba mirum spaergens sonum...

SKLADBA MESIACA



úvodná melodická myšlienka Introitu

Tuba mirum

SKLADBA MESIACA



polyrytmické fanfáry štyroch skupín plechových nástrojov v Tuba mirum

SKLADBA MESIACA

15



Poznámky

1. Berlioz: , s. 261

-

-

-

Notový materiál

Literatúra

.

Milan Paľa – husle, viola
Czech Virtuosi
Ondrej Olos

Huslista Milan Paľa, držiteľ Ceny Ľudovíta 
Rajtera za rok 2009, v sprievode orchestra 
Czech Virtuosi s dirigentom Ondrejom 
Olosom, interpretuje skladby Juraja 
Beneša (Musica d'inverno(( ), Jevgenija Iršaia
(Piesne Aširy(( ), Františka Gregora Emmerta 
(Jákobov zápas(( ) a Alfreda Schnittkeho

(Monológ(( ). gg

CD si môžete zakúpiť vo vybraných predajniach alebo na 
dobierku na stranke  www.hc.sk ( distribucia@hc.sk), 
pripadne na tel. 02/20 470 460 

SKLADBA MESIACA

16 11   2010



Pripravil Robert , foto Pavel KASTL

Vyše 20 rokov viedol Katedru skladby a dirigovania na VŠMU a k jeho absolventom patria viaceré osobnosti  strednej 

ROZHOVOR

17



Patríte k najdlhšie pôsobiacim pedagógom 
kompozície na bratislavskej VŠMU. Ako z tejto 

-
-

-

-

-

-
zície?

-

prejav?

smere?

18

ROZHOVOR



„...prirodzené talenty sa prejavujú zvýšeným záujmom o nové veci. Ak škola dá takémuto talentu priestor, ten pri-

ROZHOVOR

19



Farewell Dame Joan!

Robert BAYER

spievané vysoké c od e2

portrét

HUDOBNÉ DIVADLO

20 11   2010

J. Sutherland ako Norma vo Vancouveri (1962) [foto: The J. Sutherland Society of Sydney]
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HUDOBNÉ DIVADLO

J. Sutherland ako Lucia v Londýne (1959) [foto: archív]



HUDOBNÉ DIVADLO
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J. Sutherland (1990) [foto: archív]



Hudobná hostina  na Figarovej svadbe
W. A. Mozart: Figarova svadba

Na scénickú realizáciu, hudobné na-

Figarova svadba 
-

-

preveria kvalitu hudobného naštudo-
-

ho génia patrí Figarova svadba do 

vznikli v jeho dielni tri kultové oper-
né diela: Le nozze di Figaro (1786), 
Don Giovanni (1787) a Così fan tutte 

desiatich rokoch ( -
ra -

-

-
-
-

Gustáv Herényi 
-

-

-

-

-

-
re bavilo! 

-
Paolo 

Gatto 
-

presnosti v slávnej a populárnej predohre), 

inscenácie bolo hudobné naštudovanie pre-

-

-

-

( ) a Figarovi (Marián 
-

-
-

-

-
va (Ludovic Kendi -

-
-

-
vizita, ktorou bola kópia slávneho Davidovho 

-

-
lia (Davide Maggioni

Simona 
Mrázová -

Viera 
Kállayová -
lo ( Ján 
Rusko Ivan Zva-

Figarova svadba vra-
-

-

-

-

23
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[foto: ŠDKE]

[foto: ŠDKE]



Bezradní Foscariovci v Opere SND
Giuseppe Verdi: I due Foscari

HUDOBNÉ DIVADLO

24
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Pucciniho Triptych

Z Pucciniho Triptychu
tri inscenácie Sestry Angeliky (Košice, Komor-
ná opera, Banská Bystrica) a po dve inscenácie 

(obe v SND) aj  (v 
SND a Komornej opere). Ešte nikdy sa však 

-

Seiny, k mysticizmu inklinujúceho obrazu 

-
nia o honbe za majetkom na základe zmienky 
v Danteho .  je nielen 

Sestru Angeliku
-

jediná komická opera  má dve 
hudobné roviny. Tú hlavnú predstavuje svet 

-

skomponoval majster z mesta Lucca. Tú druhú 
zas rovina mileneckej dvojice s návratom k ty-
picky pucciniovskej melodike v dnes tak popu-
lárnej árii Lauretty ale i v „turistickom“ holde 

duete s vtipným prozaickým dovetkom titulnej 

postavy. Tri opery Triptychu -
len ako tri podoby smrti, ale myšlienkovo po-

, 

Schicchi paradoxne ako 
-

slnkom zaliata Florencia rajom.
Trip-

tych
Luca Ron-

coni

-

-
-

Marghe-
rity Palliovej, ktorá do javiskového diania vná-
ša symbolické prvky. V ponurej dráme  
umiestnila na tmavý zadný horizont biely výrez 

prirodzene prevláda biela farba scény i kostý-

obrovská zrútená socha Madonny (o ktorej sa 
-

-

zmienkach o Florencii nahrádza ilustrovanou 
-

-
týmy: Silvia Aymonino

-
-

Angeliky 
-

Hudobné naštudovanie je dielom Philippa Jor-
dana

-
-
-
-

sivej partitúry 
-

tých momentoch „vytiahol“ do popredia zástoj 

-
Juan Pons -

júci tak Micheleho v Plášti ako Schicchiho je 

-

-

Oxana Dyka, mladodramatický soprán peknej 
farby, výrazovej sily a perfekcie vysokej polohy. 
Tenorista Marco Berti

-

boli obe hlavné postavy obsadené prvotriedne. 
Tamar Iveriovej znela 

hlas bol plný vrúcneho citu. Hoci záver známej 

árie  jej nevyšiel celkom ideálne, 
-

Luciana D'Intino 
tmavým, vo výraze k brutálnosti inklinujúcim 

-

-
Juan Francisco Gatell odu-

Jeka-
teriny Sjuriny

-
-

Mario Luperi ako Talpa, resp. Simone. 

-

-
vej), ako obrazovej (ilustrácie Danteho 

a reprodukcie obrazov z kláštorného prostredia, 
pekelný výjav talianskeho maliarskeho moder-

a zábery zo svetovej premiéry Triptychu v New 
-

-
-

-
, Zandonaiova 

-
 a 

-
-
-

-
-

, uvádzanej v 

Vladimír BLAHO

Sestra Angelika 
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Piková dáma: S citom pre hru
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Jazz a Európa XII.

Igor WASSERBERGER

29

JAZZ

J. Muniak [foto: archív]

T. Szukalski [foto: archív]
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JAZZ
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M. Urbaniak [foto: archív]
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JAZZ

U. Dudziak [foto: archív]

Z. Seifert [foto: archív]



ź

ź

32 11   2010

JAZZ



va 

33

JAZZ

 

 Generation 
a New Generation

 

 

 

je 

 

Ch. Corea a G. Burton [foto: P. Španko]
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JAZZ

 Na Slovensku mnohí spomínajú na váš brati-

v roku 1983 v Športovej hale Pasienky.

 

album Crystal Silence? 

Gary Burton (1943) patrí k najlep-

Ch. Scott 
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klasika

Violin solo in the Works 
of Slovak Composers
Pavlík Records 2009

Vari všetci, ktorí prišli do kon-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

Poéma, 

Sonatínu, 
dve Sonáty a Kadenciu v rokoch 

-

-

-

-

-

-
-

-

Musica slovaca

-

Bagately

Sonatína -

-

-
-

-

koncipovanú vitalitu i dlhšie kon-

Sonatíne 

-

-

-

CHALUPKA

Salvatore Sciarrino

Rundfunk-Sinfonieorchester 

Peter Rundel
3 CD Kairos 2009/distribúcia 
Hevhetia

-

Sui poemi concentrici pre 
-

-
-

-

-

-

Jennifer Higdon: The Singing 

The Poem of Ecstasy
Jennifer Koh, husle,

and Chorus,
Robert Spano

-

Transmigration

Doory-

ard Bloom 

-
The Singing 

Rooms a dielo  

Poéma extázy

-

-
-

Blue 

Cathedral -
-

Peter 
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Line Kruse
Dream
Sundance Music 2009/ 
distribúcia Hevhetia

Richard Wagner
Rienzi, der letzte  
der Tribunen
T. Kerl, K. Aldrich, C. Nylund
Chorus and Orchestra of the 
Deutsche Oper Berlin, 
S. Lang-Lessing

DVD
Arthaus Musik 2010/ 
distribúcia DIVYD

Rienzi 

je po Vílach a Zákaze lásky prvým hraným 

-

dielom Adolfa Hitlera, ktorý dokonca 

Nemecku pristupuje pomerne opatrne. 

Rienziho v 
-

-

Percussion 

Concerto 

Violin Concerto

-

-

-

The 

Singing Rooms -

vytvorili dramatický oblúk. The Singing 

Rooms je „dom, v ktorom husle spievajú, 

izba je svojím vlastným zvukovým sve-

Takmer 40-minútové dielo je poslu-

obsadenie spájajúce tri odlišné elementy 

tu teda dominuje sonoristický aspekt. 

Kohovej, ktorej bolo dielo venované. 

-

dvoch dám, ktoré spolu v minulosti 
spolupracovali aj na iných projektoch.
Druhou skladbou je dielo PraiseMaker 

-

-

vlastných slov „závislý na farbe rôznych 

-

amerických big bandov. V PraiseMaker 

myšlienkovo hlbokou meditáciou na od-

Skriabinova Poéma extázy (4. symfónia, 

op. 54 -

kolosálneho Mystéria.
Atlanta Symphony Orchestra i Atlanta 
Chorus pod taktovkou Roberta Spana 
podávajú na nahrávke úctyhodný vý-

plochy majú v Spanovej koncepcii jasné 
kontúry, sú vystavané logicky a efektne. 

Minahanovej a Susan Kouguellovej, text 

Symphony Orchestra and Chorus. 

-

Janka KUBANDOVÁ

alternatíva

DVD

-

spev, v štandardnej polohe je jej prejav 

Peter KATINA

Katrine Madsen
Simple Life
Sundance Music 2009/distri-
búcia Hevhetia

Dream je 

albumu mierne klasické proporcie, ale 

-

-
jú elektronika a programovanie, hoci 

-

-
-

-
né hudobné nápady autorky projektu. 

-

a je bohatý na momenty prekvapenia 

-

-

talentov. Katrine, ktorá sa autorsky 

Celý album je pomerne decentný, plný 

Madsen sa nepochybne inšpiruje 
Dianou Krallovou, ale má ešte tem-

-

prevláda sentimentálny pátos a idylické 
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Jan a Eva Kvapilovi
Flautoškola 1 a 2

-

2010

knihy

-

Diktátora

Metropolisu

-

-

-

-

-

-

-

Jozef 

altovou a tenorovou zobco-

2010

Flautoškola

-

-

-

Flautoškola

-
-

-

Flautoškola -

c¹ – d²

-

-

-

-

-

-

Hudební 

alternativní scény sedmdesátých 

Alternativní 

kultura

-

-

-

Flautoškoly -
-

c¹ – a²

b¹ cis²

-

-

-
-

-

-

-

-

Flautoškola

-

-

-

-

-

Martina MESTICKÁ
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Gija Kancheli
Themes from the Songbook
Dino Saluzzi, bandoneón
Gidon Kremer, husle
Andrej Puškarev, vibrafón

www.divyd.sk
www.naxos.com

DIVYD s.r.o.
HUMMEL MUSIC shop

Bratislava

divyd@divyd.sk

Hymns and Prayers
Stevan Kovacs Tickmayer – 8 Hymns
In Memoriam Tarkovsky
César Franck – Piano Quintet in F minor
Gija Kancheli – Silent Prayer

Arvo Pärt
Symphony No. 4
Los Angeles Philharmonic
Esa-Pekka Salonen

Ludwig van Beethoven - Piano 
Concertos 4 & 5

Orchestre symphonique de Montréal
Kent Nagano

metalu, který funguje jako souhrnné 

V souvislosti s vývojovými procesy 

-

-

-

-
lasti zvukové, tak v oblasti rytmické.

Systematika hudobnej
pedagogiky

-

-

-

-

-

ve smyslu moderna kontra postmo-

-
-
-

-

-

-

-

-
-

obsahu a formy!

publikace, který je nesporný. A to 
-

-
moderny a jejich podrobný rozbor 

vývoje slovenské hudby.
Aleš OPEKAR
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Puccini
La Rondine
Roberto Alagna
Angela Gheorghiu
The Metropolitan Opera
Orchestra and Chorus,
Marco Armiliato
DVD
EMI 2010

39

Verdi
Rigoletto
Diana Damrau
Juan Diego Flórez

Dresden

Katarína BURGROVÁ

 

Systematika 

hudobnej pedagogiky



kam / kedy

KAM / KEDY
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SOSR

St  15.12.

Hudobné centrum

Ne  12.12.

Ne  19.12.

St  8.12.

-

So 11.12. – Ne  12. 12.

So  18.12.

   
So  11.12. 

Ut  14.12. 
Št  16.12. 
So  18.12. -

Ut  28.12. 

St  29.12.

Ne  5.12. 

St  8.12. 
So  18.12. 
Ne  19.12.  

St  22.12. 
St  29.12. 

-

-

www.
-

-

-

-

-

So  4.12. 
Po  6.12. 

St  8.12. 
Št  9.12. 

Ut  14.12. 
St  15.12. 
Št  16.12. 

Ne  19.12. -

Ut  21.12. 
Ut  21.12. 
Ne  26.12. 
Ut  28.12. 
St  29.12. 

So  11.12. 

Ne  19.12.

Ut  21.12. 

Ne  26.12.

Št  9.12.

Ne  19.12. 

Ut  21.12. 

-

 -

-
-

-

Robert Schumann: 

-
-

tom

11

-

-



www.filharmonia.sk
foto: Tibor Zlievsky

pozýva 
na koncerty 

klasickej hudby

Slovenská 
filharmónia

veselova@hc.sk

02/20470 460



V NOVEJ BUDOVE SND, SÁLA OPERY A BALETU

www.kristalovekridlo.sk

G


