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Milí priatelia hudby,

Spravodajstvo, koncerty, festivaly

pojmy „dynamika“ či „hlasitosť“ nie
sú aktuálne len v súvislosti s hudob- G. Antonini
ným umením, alebo všeobecnejšie,
s konkrétnymi zvukovými prejavmi
okolitého sveta. V ich prenesenom
význame ich vnímame často i vo
vzťahu ku kvalite a obsahovej
úrovni spoločenskej komunikácie,
či už ide o jej kultúrne, politické,
či iné kontexty. Rôzne kauzy, preM. Česányiová
zentácie, argumentácie tu prebiehajú v rozmanitých dynamických
rovinách. Veľmi hlasno vstupoval
do nášho Národného divadla jeho
pred nedávnom odvolaný generálny riaditeľ. A ticho sa z neho asi
vytratí. Na vypätých dynamických
úrovniach prebiehala pred krátkym
M. Bázlik
časom na stránkach Hudobného
života polemika o podobe súčasnej
slovenskej hudby. I spor o etnickú príslušnosť tohto roku oslavovaného Franza Liszta nabrala podchvíľou na dynamickej razancii.
Naopak, v stíšenej hlasitosti, i keď so sporadickými akcentmi,
sa pred nami už niekoľko rokov devastuje umelecké vysielanie
rozhlasu a televízie. A v cudnom tichu nám tiež chátrajú vzácne,
našu prítomnosť stále duchovne živiace pamiatky minulosti, akou
je napríklad legendárny dom Albrechtovcov v Bratislave. Pri príležitosti 15. výročia úmrtia Jána (Hansiho) Albrechta mu na našich
stránkach píše Vladimír Godár list. Je skôr o tom pozitívnom, čo
sme z albrechtovského odkazu dokázali prevziať. O našich podlžnostiach voči nemu sa ešte musí rozpútať diskusia. A kým nie je
neskoro podľa možnosti vo „forte”!
Obálka decembrového čísla Hudobného života je venovaná
jazzu. „Konečne!“ určite skonštatuje môj bývalý dlhoročný kolega
z rozhlasu, jazzový publicista a skvelý fotograf Patrik Španko.
Napokon, Bratislavské jazzové dni si túto zvýšenú pozornosť
určite zaslúžia. Ich náprotivkom vo sfére súčasnej hudby je jej
najvýznamnejší festival u nás Melos-Étos, ktorému venujeme
takisto náležitú pozornosť. Z ostatných materiálov by som ešte rád
upozornil na profil tohto roku jubilujúceho slovenského skladateľa
Mira Bázlika a tiež na rozhovor so svetoznámym dirigentom,
odborníkom na starú hudbu Giovannim Antoninim, ktorý vznikol
pri príležitosti jeho účinkovania na koncerte Cecilie Bartoliovej
v Bratislave.
Pokojné prežitie nadchádzajúcich sviatkov
a úspešný vstup do Nového roku praje
Slavomír Jakubek
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Slovenská lharmónia
Piatkový vežer 21. 10. v historickej
budove SND patril hudbe Beethovena
a Bartóka. Dramaturgia koncertu Slovenskej lharmónie pod taktovkou Tamása
Gála bola postavená veōmi kompaktne
– prvá polovica patrila predohre Egmont
op. 84 a Koncertu pre klavír a orchester
ž. 4 G dur op. 58, po nich zaznel Bartókov
Koncert pre orchester Sz. 116.
Hudobný priebeh predohry Egmont op. 84
(1787) možno charakterizovaħ ako postup
z temnoty k svetlu. V úvodných akordoch
pomalej dramatickej introdukcie v f mol sa
žiaō vyskytlo hneŵ niekoōko nepresných nástupov. ŷalej boli už jednotlivé frázy a vrstvy orchestrálneho tkaniva vystavané zrozumiteōne a prehōadne. Ocenila som farbu
drevených dychových nástrojov, no zvuk
skupiny plechových dychových nástrojov
nepôsobil vždy kompaktne a príjemne.
Výraz skladby držal dirigent dlho „pod pokrývkou“, o to viac však vynikla triumfálna
kóda v F dur. Ĥažiskom prvej polovice vežera sa stal Koncert pre klavír a orchester
ž. 4. G dur op. 58 s vynikajúcim nemeckým
klaviristom mladšej generácie Hinrichom
Alpersom. Už niekoōkotaktový úvodný
sólový vstup klaviristu sōuboval nevšedný
zážitok. Prvý nástup orchestra bol oproti
tomu so svojimi technickými i výrazovými
problémami zdrojom rozpakov, ktoré sa
ŵalej ešte stupŅovali. Najmä v nástupoch
na zažiatkoch fráz dochádzalo pomerne
žasto k nesúladu so sólistom. Intonažné
nepresnosti spôsobovali predovšetkým
hráži dychovej sekcie. Na môj vkus príliš
pomalé tempo 1. žasti (Allegro moderato)
vyžadovalo od hudobníkov expresívnejší
výraz, ten však ŵaleko zaostával za nasadením sólistu. Prístup dirigenta bol príliš
ležérny, viacerým frázam chýbala hudobná
celistvosħ a zvuk orchestra pôsobil roztrieštene. S ním kontrastovali krásny tón,
široké dynamické spektrum a priezražná

technika klaviristu. Alpers nechal premysleným vedením hudobných fráz a zreteōným
odlíšením hierarchie jednotlivých hlasov
vyniknúħ nuansy, zároveŅ však budoval
tektonicky zmysluplný celok. V 2. žasti (Andante con moto) bol poslucháž postavený
pred konfrontáciu dvoch svetov: melancholického, jemne „posmutnelého“, meditatívneho až túžobne
prosebného výrazu klaviristu
a dramatického prejavu orchestra. Interpretácia žasti,
ktorú Liszt prirovnal k Orfeovi
krotiacemu svojou hudbou divoké šelmy, priniesla pomerne
presvedživou súžinnosħou orchestrálnej a sólistickej zložky
azda najhlbší hudobný zážitok. Klaviristove úžasné pianissimá, pri ktorých sa doslova
až zatajoval dych, a priam
transcendentálne napätie,
ktoré v závere dokázal vŵaka
sugestívnemu výrazu preniesħ
na posluchážov, patrili k nezabudnuteōným zážitkom.
Záverežné Vivace nanešħastie
opäħ pokražovalo v duchu
1. žasti. Nástupy orchestra neboli spolu – a to nemyslím len
orchester a sólistov, ale aj jednotlivých hrážov. Opäħ žasto
dochádzalo aj k intonažným
nežistotám: napríklad pri vstupe orchestra po záverežnej kadencii sólistu,
kde do trilkov klavíra vstúpili lesné rohy
priškrteným tónom a falošnou intonáciou.
Alpers sa v dialogických žastiach snažil preháŅaním výrazu (hranižiacim až s akousi
ironickou hrou) prebudiħ nezúžastnene pôsobiacich hrážov, jeho snaha však väžšinou
vyšla naprázdno. Veōká škoda, že klaviristov suverénny prejav a absolútny nadhōad
v interpretácii podmanivého a nárožného

opusu nenašli v Slovenskej lharmónii
adekvátneho partnera!
Reputáciu u posluchážov si orchester žiastožne napravil v Bartókovom Koncerte pre
orchester Sz. 116. Dielo bolo dokonžené
8. 10. 1943, v žase, kedy skladateō žil už
tri roky v emigrácii v USA a diagnostiko-

Slovenská hudobná verejnosħ mala
v tomto roku už viacero príležitostí pripomenúħ si osemdesiatiny hudobného skladateōa Mira Bázlika. Po premiére klavírneho
koncertu v Slovenskom rozhlase (D. Buranovský), vydaní Troch fantázií na výbere
slovenskej organovej tvorby v Hudobnom
fonde (J. V. Michalko) a podujatí združenia
Albrechtina (prezentácia elektroakustických skladieb) uviedla 25. 10. Slovenská
lharmónia vo Dvorane VŠMU koncert
ponúkajúci chronologický prierez jeho inštrumentálnou komornou tvorbou. Úvodné Slážikové kvarteto z roku 1973 (s podtitulom „pamiatke môjho otca“) je dielom
koncentrujúcim viaceré aspekty Bázlikovho
skladateōského naturelu. Úctu k tradícii
reprezentujú tradižné prvky vo formovom
usporiadaní (3-dielne scherzo s triom),
fugatové postupy ži citát chorálu z Matúšových pašií (korešpondujúci s autorovým
duchovným založením i venovaním skladby
otcovi – evanjelickému farárovi). Na druhej

strane ale stojí zakotvenie v avantgardných
kompozižných technikách, prejavujúcich
sa v racionálnom výbere tónov, preferovaní
disonantných súzvukov, klastrov, glissánd
a štvrħtónových vychýlení. Technicky bezchybnej interpretácii Moyzesovho kvarteta
možno vysloviħ jedinú kritickú poznámku
smerujúcu k zvukovej vyváženosti: bachovský citát v závere poslednej žasti, prechádzajúci postupne všetkými nástrojmi, ostal
v niektorých chvíōach celkom prekrytý.
Dvadsaħštyri Prelúdií pre klavír, Bázlikov
„opus magnum“ komponovaný v 1. polovici 80. rokov, patrí k vrcholom slovenskej
klavírnej literatúry. Ako zdroj inšpirácie
preŅ poslúžil Bachov Dobre temperovaný
klavír, s ktorým ho spája rovnaké tonálne
usporiadanie. Francúzske názvy jednotlivých
žastí zase odkazujú na Debussyho cyklus
Préludes. Bázlikov dvorný interpret Daniel
Buranovský na koncerte prezentoval výber
z tohto cyklu. Sedem prelúdií, s výnimkou
jedného všetky v molových tóninách, nebolo

vybraných len s cieōom ukázaħ virtuozitu
(strhujúca motorickosħ Rozbúrenej rieky,
elektrizujúce chromatické behy v Krásavici
a Neukonženom valžíku). Nemenej zaujímavo vyzneli i zvukovo striedmejšie žísla (Zvony,
Rozchod, Osamelý rytier) s vydareným gradažným vrcholom v prelúdiu Vežné návraty.
Obsadením najväžšou skladbou vežera bolo
Septetto, rezonancie na B-A-C-H a poéziu
I. E. Vinczeho, ktoré spadá do Bázlikovho
posledného tvorivého obdobia. Motív b-a-c-h v Ņom slúži aj ako incipit 12-tónového
radu, no znovu tu požuħ i alúzie na barokovú
hudbu, ako aj priame citáty J. S. Bacha. Vo farebne diferencovanej komornej nástrojovej
zostave (auta, klarinet, husle, violonželo,
kontrabas, bicie nástroje a klavír) sa spolu
s Buranovským predstavili žlenovia orchestra Slovenská lharmónia, ktorí pod vedením dirigenta Mariána Lejavu podali veōmi
koncentrovaný výkon.
Na záver zaznelo v podaní Muchovho
kvarteta (Juraj Tomka, Andrej Matis, Ve-
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vali mu leukémiu. Vznik skladby iniciovali
Bartókov priateō József Szigeti a dirigent
Bostonského symfonického orchestra
Sergej Kusevický. Pri premiére 1. 12. 1944
v New Yorku bol zverejnený Bartókov
autorský text: „Základný charakter môjho diela – ak odhliadneme od scherzovej
druhej žasti – je pozvoōným prechodom
od drsnej a prísnej prvej žasti a trudnomyseōného spevu o smrti v tretej žasti až

k životnému uzmiereniu žasti poslednej.“
Koncert je prezentáciou umenia orchestrálnych hrážov v nárožných, virtuóznych
partoch. V skladbe je použitý veōký aparát
dychových a bicích nástrojov. Striedajú sa
v nej najrozmanitejšie hudobné charaktery a nálady – drsný smútok, tragickosħ,
elégia, bolesħ, ale aj radosħ, energickosħ,
tanežnosħ, irónia. Polyfonické pasáže sa
striedajú s žasħami využívajúcimi folklórne
vplyvy, metrická hra s melodickými ži pastorálnymi úsekmi. Orchestru vychádzali
presvedživejšie technicky nárožné, rýchle
a energické úseky. Naopak elegickým,
zádumživým a meditatívnym miestam
chýbala väžšia hŎbka. Miestami opäħ dochádzalo k nepresnostiam v intonácii ži
súhre (žastejšie na koncoch fráz alebo pri
ritardande). Ožakávala by som tiež prepracovanejšiu dynamiku i prácu s farbou
tónu jednotlivých nástrojov, nástrojových
skupín a zvukom orchestra. Celkovo však
mala kvalita interpretácie tohto úchvatného, skvelo inštrumentovaného diela stúpajúcu tendenciu, gradujúcu záverežným
Finále.
Otázkou ostáva, prežo sa výkony Slovenskej lharmónie od seba tak markantne líšia? Prežo jeden koncert má
interpretažné parametre svetovej kvality
a druhý skonží takmer zahanbujúco?
Akou mierou je zodpovedný dirigent
a akou hráži? Je na vine laxný prístup
pri príprave jednotlivcov ži nedostatok
žasu na skúškach? Návšteva kvalitného
zahranižného interpreta by mala hrážov
stimulovaħ k maximálnym výkonom. Je
tiež dôležité uvedomiħ si, aké referencie
môže klavirista ako Alpers šíriħ o kvalitách
orchestra v zahraniží, prípadne položiħ si
otázku, ži „nezatvárame dvere“ opätovnému návratu takýchto sólistov...
Jana LINDTNEROVÁ

ronika Prokešová, Pavol Mucha) Kvarteto
venované pamiatke Mira HorŅáka, ktoré
Bázlik skomponoval ako spomienku na svojho priateōa – lmového režiséra (o. i. libretistu opery Peter a Lucia a režiséra i dramaturga slmovanej verzie oratória Dvanásħ).
V každej zo štyroch žastí dodržiava konkrétny kompozižný a formový princíp: nepárne
žasti charakterizuje práca s 12-tónovým
materiálom, v prípade prvej ozvláštnená
zrkadlovou formou (od polovice návrat
v ražom postupe), 2. žasħ je smutnou passacagliou, posledná zase témou s variáciami.
S nárožnou partitúrou sa mladí hudobníci
popasovali veōmi dobre (škoda intonažného
zakolísania v 2. žasti). Samotná skutožnosħ,
že mohli na koncerte vystúpiħ po svojich
pedagógoch, resp. po telese, ktorého sú pokražovateōmi (Moyzesovo kvarteto kedysi
nieslo meno svojho primária), bola výzvou,
ktorú so cħou obhájili.
Juraj BUBNÁŠ
12 2011
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Na novembrovom abonentnom
koncerte (6. 11.) ponúkol Slovenský komorný orchester B. Warchala
program so sympatickou a nie celkom
konvenžnou programovou skladbou.
Keŵ pred žasom ŉubica źekovská komponovala hudbu k dvom bratislavským
inscenáciám, možno ani netušila, aké
silné echo v nej zanechá spolupráca
s divadlom. K pôvodne vytvorenej hudbe sa vrátila a po selekcii a adaptácii
kompozície pre slážikový orchester
vznikol autonómny „koncertný“ tvar
Theatre Music for string orchestra,
ktorý odznel ako slovenská premiéra.
Bol to pôsobivý úvod s hudbou pôvabnou a žitateōnou. Skladba mala jasnú
koncepciu danú pôdorysom suity a využívala úsporný tematický materiál.
Hybné „vivaldiovsky“ repetitívne úseky
striedali kantabilné, emóciou zvlne-

né plochy, ich sukcesie v kontrastoch
a konfrontáciách dodávali deju kompozície vnútorný, živý, dramatizujúci pulz.
Skladbu tlmožil súbor s pochopením
a patrižným hudobníckym vkladom.
Nie žastým hosħom na pódiách býva
sólová harfa. Warchalovci využili príležitosħ a v rámci programu poskytli na
prezentáciu priestor Kataríne Turnerovej, roky pôsobiacej najmä v slovenských, ale i zahranižných orchestroch.
Svoje hudobnícke kvality, kreatívnosħ
a senzibilitu sólistka dala na obdiv vo
vŵažnom Koncerte pre harfu a orchester A dur od Carla Dittersa von Dittersdorf. Hrala koncentrovane, s empatiou
a pochopením štýlu, presviedžajúc, že
jej prítomnosħ na našej hudobnej scéne
hodno využiħ všestrannejšie. Sprievod
orchestra sa uberal v korektných dialógoch, akceptovateōných zvukových a

dynamických vzorcoch, ponechávajúc
rozhodujúce slovo volúmenu subtílneho sólujúceho nástroja. Mozartova
Symfónia ž. 29 A dur KV 201 zaradená na záver bola zrejme zamýšōaným
gradažným bodom programu. Suverénnosħ, technické nasadenie, to sú
kvality hovoriace o profesionálnych
danostiach orchestra. Ale aj o znalostiach a schopnostiach zasvätene sa
orientovaħ v teréne interpretovanej
hudby. S uznaním sa treba vyjadriħ
k frázovaniu, k tvorbe zmysluplných
oblúkov a súvetí, istá dávka zdržanlivosti najmä v bravúrnych behových
partiách by prispela k dôslednejšej zreteōnej artikulácii. Mozart však napriek
drobným trhlinám vyznel dostatožne
presvedživo, s leskom aj noblesou.
Lýdia DOHNALOVÁ

Milan Telecký (27. 2. 1930 –12. 10. 2011)
Magická viola majstra, skvelého hudobníka, vzácneho umelca i žloveka
Milana Teleckého navždy stíchla.
Jeho ruky dokázali vykúzliħ zvukové
bohatstvo, aké slovami ħažko opísaħ.
Zahranižní hostia v Symfonickom
orchestri Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorým spojil podstatnú žasħ
svojej profesionálnej kariéry, žasto
konštatovali jedinežnosħ a dokonalosħ
jeho hry. Žil len pre svoj nástroj, pre
hudbu a svoje domovské teleso. Až do
posledných hodín života sa naplno venoval práci, a to s nepoōavujúcim,
preŅho typickým maximálnym
nasadením.
Pôsobili sme spolu dlhé roky – ako
kolegovia, komorní hráži i sólisti.
V mojich ožiach bol Milan Telecký violistom, aký sa narodí raz
za epochu. Bol Bohom obdarený
a preduržený na cestu hudobníka. Patril k elite už na škole.
Jeho prvé profesionálne kroky sa
niesli v znamení úspešných sólistických vystúpení v zahraniží,
v Nemecku, Maŵarsku i v Poōsku.
Na škole vyštudoval hru na viole
i na husliach, neskôr sa rozhodol
venovaħ výlužne viole. Vo veku
27 rokov sa stal žlenom Slovenského kvarteta, v ktorom potom
pôsobil 25 rokov. V Štokholme
na prestížnej medzinárodnej súħaži
sa umiestnila nahrávka tohto telesa
na prvom mieste, a to pred takými
ansámblami ako Amadeus Quartet,
LaSalle Quartet ži Végh Quartet,
tzn. pred vtedajšou medzinárodnou
špižkou. Švédsko sa stalo na istý žas
druhým domovom kvarteta. Jeho
žlenovia tu pôsobili i pedagogicky
a získali Štátnu cenu švédskej vlády.
Po týchto úspechoch prišlo uznanie
i doma, v źeskoslovensku. Slovenské

kvarteto pravidelne koncertovalo po celej
Európe. Milan Telecký bol okrem toho
oceŅovaný i ako skvelý sólový violista. Na
koncertnom turné v Taliansku a Španielsku uviedol s úspechom Berliozovho Harolda v Taliansku, hral ako sólista v Prahe,
Sói i Varšave, v Bratislave so Slovenskou
lharmóniou i rozhlasovým orchestrom.
Absolvoval veōmi úspešný recitál na svetoznámom festivale Wiener Festwochen,
po ktorom mu dokonca popredný viedenský kritik Karl Löbl vyjadril svoj obdiv
v osobnom liste. Niekoōkokrát precesto-
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val s úspechmi najväžšie koncertné pódiá
Európy. S veōkým ohlasom sa stretla v Anglicku jeho nahrávka Šostakovižovej Sonáty pre violu a klavír op. 147 (posledné
dielo skladateōa). Pre Slovenský rozhlas
nahral takmer celú štandardnú literatúru
pre violu. Tieto snímky následne odkúpili
japonské a anglické spoložnosti.
V SOSR pôsobil Milan Telecký dlhé roky
ako vedúci skupiny viol. Odohral všetky
úspešné koncerty telesa na zájazdoch
v žase jeho najväžšej slávy. Vždy podal

stopercentný výkon a svojou technikou
a tónovou kultúrou doslova ohuroval
hosħujúcich dirigentov orchestra.
Pre slovenských skladateōov bol Milan
Telecký interpretom schopným zahraħ
akúkoōvek nárožnú skladbu, vedel vykúzliħ i na žasto komplikovanom teréne
novej hudby nezabudnuteōné kreácie.
Zvládol všetky nástrahy s bravúrou,
šarmom, suverenitou a entuziazmom
jemu tak vlastným. Rozhlasový orchester bol jeho srdcovou záležitosħou.
Svojou intenzívnou prácou a zanietením sa výrazne podieōal na zvýšení
jeho interpretažnej úrovne.
Milan Telecký pracoval do posledných
hodín svojho života. Mal plány ŵalej
usmerŅovaħ mladých kolegov violistov, pomôcħ im svojimi dlhorožnými
skúsenosħami i svojimi majstrovskými profesionálnymi zružnosħami
a vedomosħami. Snažil sa mladých
presvedžiħ, že len poctivá, precízna
a zodpovedná práca tak v symfonickom telese, ako i na komornom ži
sólistickom teréne prinesie zaslúžené
úspechy. A pre svoj milovaný rozhlasový orchester videl v takomto prístupe jedinú perspektívu návratu na to
spoloženské a umelecké postavenie,
aké mal vo svojich najlepších žasoch
v minulosti.
Hudba bola životným údelom, radosħou a priam osudovým preduržením
Milana Teleckého. Nevedel bez nej
žiħ, nevedel si predstaviħ svoj život bez
aktívnej úžasti na hudobnom dianí.
Nežakaná smrħ ho od neho denitívne odlúžila. Ĥažko v týchto chvíōach
zhodnotiħ a doceniħ niekoōkými slovami celoživotné dielo takého vzácneho
umelca. Bude to už úloha pre históriu.
źesħ jeho pamiatke.

V Schubertovej sále viedenského
Konzerthausu sa 15. 10. uskutožnil v podaní slovenských umelcov
benefižný koncert pre Japonsko
s názvom Musica slovaca dramaturgicky zohōadŅujúci tohtorožné
jubileá Jána Cikkera a Franza
Liszta. Podujatie pripravili Veōvyslanectvo SR v Rakúsku a Slovenský inštitút vo Viedni pod záštitou
ministrov zahranižných vecí a ministrov kultúry oboch krajín. V sústredenej a pôsobivej interpretácii
Slovenského filharmonického
zboru (vrátane kvalitného zástoja
sólistov Karin Sandtnerovej,
Adama Blaža a Milana Jazudeka)
zaznela pod vedením Blanky JuhaŅákovej (klavírny sprievod: Tomáš
Nemec) Lisztova kompozícia Via
crucis (1878). Cikkerovo centenárium pripomenul zasa SKO
Bohdana Warchala poetickými
a vrúcnymi Spomienkami op. 25.
Pod taktovkou Ewalda Danela
sa komorný súbor prezentoval
tiež ako zasvätený a sugestívny
interpret súžasnej hudby, v tomto
prípade v premiérovom uvedení
Theatre Music od ŉubice źekovskej. Na záver koncertu zaznela
napokon Korunovažná omša
C dur KV 317 Wolfganga Amadea
Mozarta, kde sa k spomenutým
telesám pridalo aj vynikajúce
vokálne kvarteto našich sólistov:
Adriana Kohútková (soprán),
Terézia Kružliaková (mezzosoprán), Pavol Bršlík (tenor) a Peter
Mikuláš (bas).
(ep)
źeský violonželista Petr Nouzovský a jeho slovenský kolega
Eugen Prochác vystúpili v rámci
komorného cyklu źeskej filharmónie v pražskom Rudolfine v utorok
18. 10. V zaujímavom programe,
ktorý pozostával zo skladieb
Romana Hassa, Françoisa Couperina i Johanna Sebastiana Bacha
(úprava jeho Dvojhlasných invencií) dominovala premiéra novej
skladby žeského autora Pavla Fišera Keltské duo napísaná priamo
pre toto zoskupenie.
(hž)
V sobotu 19. 11. sa v novej budove SND uskutožnilo slávnostné
odovzdávanie Cien Nadácie Tatra
banky za umenie. Nominácie boli
zadelené do piatich kategórií:
audiovizuálna tvorba, divadlo,
hudba, literatúra a výtvarné umenie. Cenu Nadácie Tatra banky
v kategórii hudba získal tohto
roku Martin Burlas za hudbu
k inscenácii Mobil mķtveho muža
uvádzanej v źinohre SND.
(hc)

Viktor ŠIMźISKO
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Slovenská lharmónia
V koncertnej sieni Dvorana VŠMU sa
8. 11. v rámci komorného cyklu Slovenskej
lharmónie uskutožnil klavírny recitál Johannesa Niesa. Podujatie, ktoré podporil
Goetheho inštitút v Bratislave, bolo pre mŅa
prvým stretnutím s mladým interpretom,
ktorého nárožný program zaujal pravdepodobne všetkých posluchážov auditória.
Úvodné Prelúdium a fúga D dur BWV 532
Johanna Sebastiana Bacha v Busoniho úprave naznažilo interpretažné zázemie a prol
umelca. Bach v Busoniho predstave poskytuje široké možnosti využitia dynamického diapazónu klavíra. Nies to v plnej miere zúrožil
najmä v krásnom kulminažnom vyvrcholení
fúgy, kde dosiahol maximálnu zvukovú majestátnosħ. Nezabudol však ani na kontrastné
polohy v stíšených dynamických pásmach.
Jediné výhrady mám voži pedalizácii, ktorá

nedostatožne zohōadŅovala a diferencovala
harmonické premeny. A ešte malá pripomienka k textu v programovom bulletine
komentujúcom fúgu, ktorá „neobsahuje tak
závažný materiál ako predchádzajúce prelúdium“ a ktorej „statický charakter spôsobuje
rovnorodý tematický materiál...“. Nepoznám
geniálnejší a zároveŅ prostejší dux ako práve
v tejto fúge, nehovoriac už ani o virtuóznom
rozvedení exponovaného materiálu.
Interpretáciu Mozartovej Sonáty ž. 9 D dur
KV 311 by som napriek výhradám celkom
nezavrhol. Bol to výklad civilný, jednoduchý,
priamožiary, s istou absenciou klasicistických
afektov, ktoré by dopomohli v nápaditejšom
tvarovaní melodickej kresby. Okrem toho sa
však žiadala väžšia zrozumiteōnosħ vo oritúrach, osobne by som sa priklonil k trochu aristokratickejšiemu výkladu Mozartovej hudby

(s výnimkou jeho posledného štýlového obdobia). Voži poŅatiu Lisztovho diela Vallée
d' Obermann (z klavírneho cyklu Roky putovania S 160) nemožno maħ žiadne výhrady.
Práve naopak, bol to prekrásny interpretažný výklad. Poetické muzicírovanie v úvodnej meditácii, v ktorej rezonuje duchovné
prežívanie krásnych prírodných scenérií, sa
v závere snúbilo s radostnou, rozjasnenou
hudbou plnou vzrušenia. Nies tu dokumentoval svoju technickú zdatnosħ, žistotu hry,
priehōadnosħ a zrozumiteōnosħ. Nepochybne
najproblematickejšou stránkou jeho interpretácie bol Franz Schubert a jeho 12 Valses
nobles D. 969. Už v samotnom názve týchto
valžíkov je obsiahnutá charakteristika noblesnosti, ktorú som však v interpretácii hōadal
márne. Schubertova hudba tu vykresōuje malebnosħ viedenského prostredia, romantické

zákutia a poetické scenérie, zatiaō žo interpretácia bola výbušná, dramatická, od zažiatku
v nej bola prítomná napätá, expresívna struna. Jedným slovom neadekvátna. To, žo bolo
neadekvátne u Schuberta, teda výbušnosħ
a dramatizmus, som absolútne akceptoval
v nasledujúcej Brahmsovej Sonáte pre klavír
ž. 1 C dur op. 1. Zdá sa, že na takomto teréne
treba hōadaħ silnú stránku interpretažného
naturelu Johannesa Niesa. Každá žasħ sonátového cyklu mala svoje neopakovateōné
žaro. Nakoōko ide o opus ž. 1, Allegro bolo
veōkou reminiscenciou na Beethovenove klavírne sonáty, Andante romantickým spevom
a Scherzo a Finále zneli už celkom v duchu
Brahmsovej klavírnej poetiky. Liszt a Brahms
teda rozhodne patrili k vrcholom vežera.
Igor BERGER

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
V stredu 5. 10. sa uskutožnil otvárací
koncert sezóny Symfonického orchestra
Slovenského rozhlasu v Bratislave. Napriek masívnej reklame na stanici Rádio
Devín prejavilo záujem o inšpiratívny
program len málopožetné publikum.
Dramaturgia si medziiným pripomenula
storožnicu Jána Cikkera, na úvod koncertu zaznela jeho kompozícia Hommage à
Beethoven. Dirigent vežera, aktuálny šéf
telesa Mario Košik, sa v nej prezentoval
ako rozhōadený a plne angažovaný hudobník. Pod jeho taktovkou ožila Cikkerova
partitúra v živých farbách dokumentujúc
nevšedné inštrumentažné majstrovstvo
autora. Intímnejšie polohy neváhal skladateō zveriħ sólovému nástroju; vyzdvihnúħ
na tomto mieste treba suverénny výkon
koncertného majstra Mariána Svetlíka.
Ako druhé žíslo programu nasledovalo
ħažiskové dielo romantickej koncertantnej
literatúry Koncert pre husle a orchester
D dur op. 77 od Johannesa Brahmsa. Sólistom bol mladý nemecký huslista Linus
Roth, ktorý má to šħastie hraħ na skvelom
nástroji z legendárnej Stradivariho dielne.

Napriek tomu však jeho výkon nepresvedžil. Absentovali emócie, vášeŅ a výrazové
nasadenie, tak potrebné pre vyznenie

tohto geniálneho diela. Navyše, sólista hral
na moje požudovanie koncert z nôt. I po
stránke tempovej bol Roth pomalý a opatrný a dirigent mal žo robiħ, aby udržal akú-

hobojové sólo. Aj sólista akoby nadobudol
väžšiu istotu, ktorú vedel potom preniesħ
i do záverežného nále. Tu sme konežne
požuli i žosi z brahmsovskej strhujúcej

Dramaturgiu koncertu Symfonického
orchestra Slovenského rozhlasu 19. 10.
uržovali výrožia: storožnica Jána Cikkera,
dvestorožnica Franza Liszta a šesħdesiate narodeniny Jevgenija Iršaia. Z tvorivej
dielne Jána Cikkera odznela symfonická
meditácia na tému Heinricha Schütza Blažení sú mķtvi, dielo poznažené hlbokou
bolesħou nad stratou milovanej matky. Zo
Schützovej témy si skladateō vyberá spožiatku drobné fragmenty, ktoré sa postupne
zlievajú v hlbokej duchovnej výpovedi. Je
to azda najspirituálnejšie dielo skladateōa,
ktoré našlo v interpretácii rozhlasového
orchestra pod taktovkou Maria Košika
nanajvýš presvedživú a pravdivú podobu.
Od Jevgenija Iršaia odznela potom v slo-

venskej premiére skladba In the Space of
Love s koncertantným husōovým partom
v podaní Milana Paōu. Autor veōmi nástojživo hōadá v tejto hudbe sám seba, svoje
vlastné univerzum. Širokými intervalovými
krokmi v husōovom parte navodzuje akúsi
eufóriu koncertantnosti, ktorej cieōom však
nie je virtuozita, ale dynamická gradácia. Tá
smeruje do vysokých polôh, kde sa intervalové rozpätie zužuje a dramatické napätie
stúpa. Po takejto introdukcii nasleduje hra
obrazov a nálad otvárajúca duchovný svet
skladateōa. Je to jedinežná spoveŵ autora,
ktorý si nepotrebuje požižiavaħ vzory ani
vypomáhaħ kompozižným klišé. Ak Godár
nazval túto hudbu hōadajúcou pravdu, dodal
by som len, že Iršai hōadá a nachádza v tejto

hudbe predovšetkým sám seba. Paōa ako
sólista opäħ potvrdil svoju exkluzivitu na
poli súžasnej slovenskej hudby. Aj orchester
s dirigentom odviedli skvelú profesionálnu
prácu, a to i napriek krízovému režimu,
v ktorom musia existovaħ a ktorý žoraz hlbšie zasahuje a obmedzuje ich prácu.
Záverežná žasħ koncertu patrila Lisztovej
Danteovskej symfónii. Spoluúžinkovali spevácky zbor Lúžnica a Detský spevácky zbor
SRo. Nebudem tu rozvádzaħ známe skutožnosti, že Liszt ako skutožný Európan bol
projektantom hudby, ktorá nebola zdrojom
inšpirácie len pre Richarda Wagnera, ale
hlavne pre ŵalšie generácie autorov. V Danteovskej symfónii programovo vykresōuje
vežné utrpenie ōudskej duše – svet diabla,
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-takú plynulosħ robustného brahmsovského hudobného toku. V druhej žasti koncertu si zaslúži zmienku krásne zahrané
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emocionality a apelatívnosti. Treba podotknúħ, že v celom koncerte bol orchester
sólistovi minimálne rovnocennýn partnerom, ak nie viac.
Po prestávke sa bohužiaō koncertná sála
ešte viac vyprázdnila, a tak orchester i s dirigentom museli hōadaħ inšpiráciu a motiváciu k výkonu inde. Napriek tomu odzneli
dve plnokrvné interpretácie Ludwiga van
Beethovena. Najprv to bola jeho predohra
Coriolan op. 2 a po nej málo uvádzaná
2. symfónia D dur op. 36. Orchester hral
s chuħou, bolo v Ņom cítiħ výrazný zástoj
mladých hrážov, ktorí sú pre teleso prísōubom do budúcnosti. V druhej žasti sa
zaskveli lesné rohy, ale i prvá autistka.
Tretia i virtuózna štvrtá žasħ sa niesli v znamení radostného muzicírovania, ktorého
pozitívna energia sa preniesla i na publikum. Srdežný aplauz dal napokon bodku
za týmto koncertom, ktorého tienistou
stránkou ostala len návštevnosħ. Naše
najstaršie symfonické teleso si to istotne
nezaslúži!
Juraj ALEXANDER

otca lži; kajúcnosħ ōudských duší prosiacich
o odpustenie, a napokon nebeskú blaženosħ, kde ōudská duša pociħuje blízkosħ
a lásku Stvoriteōa. Po hudobnej stránke tu
už skladateō výrazne oslabuje gravitažnú silu
tonálneho centra a anticipuje vývoj, ktorý
viedol neskôr až k atonalite. Jeho transcendentálne myslenie nesie v sebe silné prvky
religiozity, hudba je pre autora médiom
oslobodenia od všetkého pozemského
a prostriedkom priblíženia sa vežnosti a nekonežnosti. Lisztova vízia hudby budúcnosti
sa nám prostredníctvom zasvätenej interpretácie prihovorila i po dvoch stárožiach
ako stále živý, fascinujúci odkaz.
Igor BERGER
12 2011
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Štátna lharmónia Košice
Na programe abonentného koncertu
Štátnej lharmónie Košice 20. 10. boli dve
premiéry, jedna slovenská a jedna svetová.
Prvýkrát u nás zaznela 2. symfónia legendárneho amerického polyhistora hudby Leonarda Bernsteina s titulom Vek úzkosti.
Za dirigentský pult sa postavil nemenej
všestranný, na americkom kontinente
udomácnený rodák z východného Slovenska, Peter Breiner. Koncert otvoril
Bernsteinovou bezmála trištvrte hodiny
trvajúcou skladbou, ktorá je akýmsi
programovým klavírnym koncertom inšpirovaným veršami angloamerického
básnika Wystana Hugha Audena. Symfónia zložito hōadá vieru, rozoberá tematiku roztrieštenosti sveta, samoty ži
zúfalej útechy v alkohole; požas dvoch
žastí symfónie sa cez niekoōko tempovo,
zvukovo a náladovo odlíšených blokov
skladateō prepracováva až k hymnickej
katarzii, ktorá nás má v závere naplniħ
nádejou. Špecialistka na hudbu 20. a
21. storožia Nora Skuta za klavírom,
Breiner za pultom a hudobníci na pódiu
podali vcelku zodpovedný, disciplinovaný a sústredený výkon, ktorý výrazovo
kulminoval v spomenutej záverežnej katarzii. Breinerovo nesporné osobnostné
vyžarovanie oslovilo aj žlenov orchestra, ktorí, zdá sa, ħahali tentoraz za
jeden povraz a hrali nielen koncentrovane, ale aj s chuħou. Dramatické, elegické
ži lyrické krivky diela (nehovoriac o znamenitom jazzovom úseku v druhej žasti) nestrácali niħ, subtílnejším miestam
nechýbalo precízne frázovanie, energickým úsekom potrebný dôraz a výstavbe celku logická zaokrúhlenosħ. Nora
Skuta pôsobila suverénne, s úskaliami
svojho nárožného partu sa vyrovnala
s potrebnou agilitou a nadhōadom. Aj vŵaka
nezvyžajnej koncentrácii membranofónov a
idiofónov sme na prestávku odchádzali bohatší o pozoruhodný zvukový zážitok.
Po maskovanom klavírnom koncerte nasledoval skutožný Koncert pre violonželo
a orchester ž. 1 C dur od Josepha Haydna.
V role sólistky sa prezentovala bulharsko-americká violonželistka Irina Chirková.
Podōa údajov v bulletine sa venuje predovšetkým populárnym hudobným žánrom,
žo by samo osebe neprekážalo, ak by sa na
adekvátne vysokej úrovni dokázala zmocniħ
aj poetiky majstra vrcholného klasicizmu.
Chirkovej prejavu nechýbali sympatická
emotívnosħ a nadšenie, no v oblasti tónotvorby, intonácie a technickej suverenity
nepresvedžila. Popri nie optimálnom vedení
melodických línií, problematickej nosnosti
zvuku ži obžasných zaváhaniach v samotnom hudobnom texte ma nenadchli ani
nekonvenžné jazzové kadencie v záveroch
žastí. Za zmienku však stojí vyspelý a kultivovaný orchestrálny sprievod pod sebavedomým a žoviálnym Breinerovým vedením.
Koncert napokon uzavrela svetová premiéra: pokražovanie série Slovenských tancov
Petra Breinera s opusovými žíslami 5 – 8.
Hodnotiħ svetovú premiéru môže byħ v is-

tom zmysle lákavé, no vytvoriħ si jednoznažný názor bez poznania partitúry, po jednom
požutí diela, nie je reálne. Nech mi je však
dovolené prezentovaħ zopár krátkych poznámok. Breinerova ašpirácia vytvoriħ kohe-

z obohraného „mainstreamu“ jeho tvorby,
a tak sa na programe ocitli źeská suita, Symfonické variácie a Biblické piesne.
Dirigentskej taktovky sa ujal šéfdirigent
Zbynůk Müller. Päħžasħová źeská suita za-

P. Breiner a ŠFK ưfoto: B. CisárƲ

rentný cyklus Slovenských tancov a tým sa
priblížiħ k métam DvoĶákových Slovanských
tancov ži Brahmsových Uhorských tancov
je hodná obdivu už len z toho dôvodu, že v
slovenskej hudbe porovnateōný tvorivý žin
dosiaō absentoval. Breinerove tance majú
zhruba dvojnásobné proporcie v porovnaní s DvoĶákovými ži Brahmsovými a gesto
vlastného tanca v nich cítiħ len mimochodom, skôr by som ich nazval cyklom voōných
fantázií na slovenské ōudové motívy. Spracovanie piesní je originálne, primárna ōudovosħ
sa zväžša stráca v mohutnom zvukovom
opare virtuózne inštrumentovanej a žasto
sa meniacej faktúry. Breinerova variažnosħ
je nápaditá a popri sviežich, dynamických
úsekoch nájdeme v diele veōa lyrickej kontemplácie. Symfonicky výrežné žasti však
nepôsobia na môj vkus vždy jednotne, veōa
zvukovej brilancie v jednotlivostiach potláža myšlienkovú uzavretosħ celku. Najlepší
dojem som mal z prídavku, ktorý rozvíjal
známu pieseŅ Na Kráōovej holi.
Koncert Štátnej lharmónie Košice 27. 10.,
v predvežer výrožia vzniku źeskoslovenskej
republiky, bol zasvätený veōkému géniovi žeskej hudby, Antonínovi DvoĶákovi. Dramaturgickým zámerom pritom bolo zrejme vybožiħ

ujala prirodzenou spevnosħou a elegantným
frázovaním, nechýbala markantná údernosħ
rustikálnejších polôh. Vedel by som si však
predstaviħ aj viac lyrickosti a povestnej slovanskej nehy. Výkon orchestra ŠfK sa mi tiež
nejavil ako maximálne koncentrovaný, obžas
sa objavili aj drobné problémy v súhre (pri
niektorých nástupoch ži gradáciách). Symfonické variácie zneli presvedživejšie, najmä
zásluhou dôslednej koncepžnej výstavby
a nadhōadu dirigenta. Podujatie gradovalo
v druhej polovici, kde sme sa stali svedkami
skutožne mimoriadnej udalosti. Ústredným
protagonistom bola žijúca legenda žeského
vokálneho umenia Richard Novák. Ĥažko
si predstaviħ niekoho, kto by vedel autentickejšie pretlmožiħ dvoĶákovské pokorné
rozhovory s Bohom a úvahy o posledných
veciach života. Na base Richarda Nováka
nebolo ani v najmenšom cítiħ známky únavy
ži opotrebovanosti hlasového materiálu.
Pôsobil obdivuhodne zvužne, plne a v spojení s absolútnou koncentráciou a úžinnou
neverbálnou komunikáciou sprostredkoval
ponuro-katarzné výpovede Biblických piesní
neobyžajne intenzívne a sugestívne. Interpretácia Richarda Nováka aj vŵaka disciplinovanému orchestrálnemu sprievodu smerovala
do najvyšších sfér umeleckého výrazu.

V tejto súvislosti poslucháži uržite ocenili, že
mohli simultánne sledovaħ texty Biblických
piesní vložené v klasickej skladažke bulletinu. Verme, že odteraz to bude v Košiciach
pravidlom.
O týždeŅ neskôr, 3. 11., zavítal do
Domu umenia v Košiciach Titan. Neožil
v Ņom zázražne hrdina z rovnomenného románu Jeana Paula, ale košickí
lharmonici pod vedením svojho šéfdirigenta opäħ naštudovali Mahlerovu
Prvú symfóniu. Storožnica úmrtia „súžasníka budúcnosti“ je u nás trochu v
úzadí Lisztovho bicentenária, o to viac
je chvályhodná snaha hlbšie sa zapodievaħ odkazom tohto hudobného lozofa.
Dúfajme len, že sa v budúcnosti dostane na rad v Košiciach i niektoré z vyšších
opusových žísel unikátneho symfonika.
Interpretácia jeho Prvej symfónie vyhovela tentoraz aj veōmi prísnym kritériám. Šéfdirigent Zbynůk Müller pripomenul posluchážom na úvod veōkosħ a
nárožnosħ Mahlerovho diela a poprosil
ich o spoluprácu pri spoložnom trpezlivom objavovaní zákutí partitúry – nekonvenžné, ale pôsobivé a sympatické
gesto. Ako prvé treba z nasledujúcej
hudobnej produkcie vyzdvihnúħ úžinný
ħah a napätie nesúce sa napriež celou
symfóniou. Schopnosħ budovaħ veōké
plochy – bez toho by Mahlerove monumenty strácali svoju podstatu. Výrazne
rozšírený orchester reagoval pružne
a sústredene, veōmi dobre obstáli lesné rohy, ktoré sú u Mahlera extrémne
vyħažené. Zmieniħ sa síce možno i o
tom, žo by mohlo byħ ešte kvalitnejšie:
povedzme miestami detailnejšia práca s
mikroštruktúrou (modelovanie agogiky
a dynamiky), sugestívnejšia expresivita lyrických úsekov, vertikálne odstupŅovanie parodického smútožného pochodu v 3. žasti – jedným slovom hlbší ponor do detailov. Košickí
lharmonici však aj napriek tomu predviedli
výkon na hranici svojich možností. Záverežné
takty pritom doslova vyrážali dych. Spontánne „bravó“, ktoré prišlo zlomok sekundy po
záverežnom akorde, bolo celkom na mieste.
Pred Titanom zazneli v prvej polovici koncertu aj Beethovenova predohra Coriolan
a Koncert pre pozaunu a orchester od Miloslava Linhu so znamenite disponovaným
sólistom Jánom Hrubovžákom. Coriolan
zaujal najmä dramatickou úžinnosħou a premyslenou koncepciou, i keŵ miestami rušili
drobné nedostatky vo zvukovej vyváženosti
a kvalite. V prípade Linhovho koncertu išlo
o poctu hudobnému režisérovi, ktorý predmetný koncert napísal osobitne pre svojho
priateōa Jána Hrubovžáka. Linha síce nie je
profesionálnym skladateōom, no jeho výtvoru
nemožno uprieħ remeselnú šikovnosħ i osobitosħ v kontexte zriedkavosti špecickej literatúry pre tento dychový nástroj. Ako vstupné
dielo pred mahlerovským vyvrcholením splnilo celkom isto svoj cieō.
Tamás HORKAY
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SPRAVODAJSTVO, KONCERTY

Štátny komorný orchester Žilina
Prvý jesenný koncert (6. 10.) žilinského ŠKO na pódiu Domu umenia Fatra
sa uskutožnil pod vedením skúseného dirigenta Petra Vronského a privítal troch
sólistov. V úvodnej Koncertantnej symfónii pre husle, violu a orchester Es dur KV
364 W. A. Mozarta sa ujali úlohy sólistov
dvaja domáci žlenovia orchestra, huslistka
Mária SršŅová a violista Roman RusŅák.
Sústredení na svoj part, vzájomne sa však
rešpektujúc, napŎŅali spoložne so solídne
hrajúcim orchestrom kontúry znamenitého, nárožného diela. Korektne a koncentrovane – to sú slová, ktoré azda najvýstižnejšie charakterizujú spoložný prístup
interpretov. Ak možno vzniesħ výhrady,
potom len smerom k istému „balansu“
v oblasti sebavedomia, ale aj mozartovskej
presvedživosti a samozrejmosti: menej
dôrazná, aj keŵ kreatívna huslistka verzus
suverénne mysliaci a pôsobiaci violista.
Jubilejný rok Franza Liszta s rôznorodými
podobami umeleckých, ale aj verbálnych
reprodukcií jeho odkazu našiel niekoōkokrát svoju odozvu aj v žilinskej dramaturgii. Na tomto koncerte sa zaoberal skladateōovým posolstvom u nás nie neznámy
britský klavirista (ale aj skladateō a muzikológ) Jonathan Powell. Jeho príspevkom
do lisztovskej diskusie bol zriedka hrávaný
opus pre klavír a slážikový orchester Malédiction. Klavirista s príznažnou žrtou osobitosti, bravúry a vyprolovaného názoru
ožividne rozumie, mentálne aj hudobnícky,
explozívnej imaginácii klavírneho mága
Liszta. Hneŵ na zažiatku udal „tón“ nasledujúceho priebehu klavírno-symfonickej
„Kliatby“, ktorý držal po celý žas pevne
v rukách. Vo veōkorysej lisztovskej faktúre
nezaváhal, bol dominantný a suverénny,
presvedžil v drobných oskulách, ktorým
dával jedinežný reliéf, ako i v celkovej formulácii lizstovských idiómov.
Záverežná Symfónia D dur op. 24 Jana
Václava Huga VoĶíška sōubovala pohodovú
hudobnú atmosféru. Dokonale prepracovaná, farbistá, smerom k romantizmu
vizionársky narysovaná partitúra ponúkala pointu vežera. Dožkali sme sa jej, i keŵ
v mierne „unavenej“ podobe. Dirigent bol
skvelým staviteōom, s hudobníckym prehōadom uržoval diely celkovej konštrukcie,
hudobnej logike rozumel bezo zvyšku.
Zmysluplne vystavanej symfónii však chýbali iskra, vzlet aj esencia, ktoré by ju oživili
a dodali jej aktualizažnú dimenziu.
Nielen ako povinnú dramaturgickú daŅ,
ale ako stále prítomný koncepžný prvok
reektuje ŠKO vo svojich abonentných
programoch autorské jubileá. Ich zohōadŅovanie neriadi subjektívnym vkusom,
osobnosti sa snaží pripomenúħ s pietou
a zároveŅ pokiaō možno aj z objektivizujúceho pohōadu. Z pomerne bohatej
tvorivej pozostalosti Andreja Oženáša
(storožnica narodenia) zaradila dramaturgia do programu koncertu 13. 10. celkom
priliehavo jeho skladbu Ruralia slovaca
op. 19 z roku 1957. V štvoržasħovej suite
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s podtitulom Rozlúžka s mladosħou sa
zraží nielen „dobová“ estetika s dôrazom
na štylizáciu folklórnych elementov, ale
dielo nesie v sebe vskutku charakteristický substrát jazyka svojho tvorcu. Logické
usporiadanie žastí, bohatstvo kontrastov,
v ōudovej hudbe koreniace idiómy – to sú
jeho typické znaky. Na prvý pohōad znie
síce dielo mierne anachronicky, no autorovi
nemožno uprieħ vlastný kompozižný názor.
Šéfdirigent ŠKO Oliver Dohnányi vystaval
suitu s porozumením, znalosħou a inšpiratívne komunikoval s tvárnym orchestrom.
Sólistkou koncertu bola mladužká Poōka

a stále objavných okamihov, skutožné ožarenie jeho hudbou a zároveŅ bázeŅ v „odovzdaní sa“ nedostižnému géniovi. Bol to
Beethoven hodný absolútneho uznania.
Žilinské konzervatórium a ŠKO sú úzko
zviazané a prepojené inštitúcie. Pripomenul to dlhorožný pedagóg školy Bohumil
Urban vo svojom príhovore k slávnostnému koncertu, ktorý sa konal 20. 10.
pri príležitosti 60. výrožia školy. Nielen
dirigent vežera Karol Kevický a sólisti, ale
aj väžšina žlenov orchestra sú úspešnými
absolventmi školy a živým svedectvom

P. Bršlík a M. Porubžinová ưfoto: R. KužavíkƲ

Katarzyna Goliat. Jej talent certikovali
viaceré domáce aj medzinárodné súħaže,
kurzy (o. i. naše tohtorožné dolnokubínske
Talenty pre Európu) a preverili požetné
úspešné vystúpenia. Na žilinskom pódiu
stála pred nárožnou úlohou zvládnuħ
sólový part v Bachovom Koncerte E dur
BWV 1042. U mladej huslistky bolo žo
obdivovaħ: absolútnu disciplínu, technickú
vyspelosħ, peknú tónotvorbu, presnosħ vo
frázovaní... Napriek tomu sa mi však nevidí ako najšħastnejšia voōba práve pre tento
koncert. Nazdávam sa, že napriek všetkým
preukázaným kvalitám, by voōnejší priechod jej prirodzenej muzikalite dokázal poskytnúħ niektorý z koncertov nekladúci tak
vysoké nároky na osobnostnú interpretažnú zrelosħ. Talent, jeho vedenie a výrazná
kultivovanosħ sú však evidentnou zárukou
umeleckých perspektív huslistky.
Záverežná Symfónia ž. 4 B dur op. 60
Ludwiga van Beethovena bola nielen vyvrcholením programu, ale možno ju vnímaħ
ako jednu z hviezdnych kreácií dirigenta.
Jeho beethovenovskú anitu prezrádza veōkorysý prístup s celým spektrom tvorivých

jej kvality. Program koncertu vrátane
interpretov sa samozrejme vzħahoval
k celebrovanej inštitúcii. Na úvod zaznela
premiéra Slávnostnej predohry od Pavla
Kršku (takisto absolventa a toho žasu
pedagóga školy) dedikovanej pri tejto
príležitosti telesu. Dômyselne koncipovaná kompozícia zohōadŅujúca dispozície
orchestra dokumentovala profesionalitu
a invenžnosħ autora. V pestrej partitúre
našli priestor všetky sekcie orchestra.
Dúfajme, že neostane len pri tomto jedinom, premiérovom uvedení brilantného
diela a že sa skladba udomácni i na ŵalších
koncertných pódiách. Nasledovalo delé
sólistov, o ktorých sa možno vyjadrovaħ
len v pozitívnych súvislostiach. Korektne
a muzikantsky osobito kreovali svoje party
autista Ján Figura a klarinetistka Bibiana
Bieniková v orchestrálnej adaptácii Cikkerovej klavírnej Sonatíny. Excelentný výkon
v Massenetovej Meditácii podal koncertný
majster orchestra František Figura a svoje vysoké interpretažné kvality potvrdil
v Beethovenovom Koncerte ž. 1 C dur
op. 15 aj skvelý Ivan Gajan. Druhá žasħ ve-

žera patrila odchovancom vokálnych tried
konzervatória. Sopranistka Mária Porubžinová preukázala vo svojich vstupoch,
sólach aj duetách skvelú hlasovú disponovanosħ i výrazovú senzitívnosħ a exibilitu.
Bola skvelou partnerkou Pavlovi Bršlíkovi, tenoristovi, ktorý pred nie tak dlhým žasom upozornil na svoj mimoriadny talent
práve na pódiu Domu umenia Fatra požas
Stredoeurópskeho festivalu koncertného
umenia. Žilinský vokálny objav je dnes
medzinárodne žiadanou hviezdou, reprezentujúcou našu kultúru na prestížnych
európskych scénach. To sú najcennejšie
svedectvá a skvelá satisfakcia školy, ktorá
si v skromnej atmosfére, no žižlivej pohode
pripomenula vzácne jubileum.
Novembrové koncerty 3. a 4. 11. usporiadané v spolupráci ŠKO s Veōvyslanectvom
Japonska v SR boli venované pamiatke marcového zemetrasenia. Pietou predchnutú
atmosféru vežera tematicky zdôraznila
programová skladba koncertu. Pohotový
a stále disponovaný Leoš Svárovský naštudoval so Žilinžanmi skladbu najznámejšieho súžasného japonského autora Toru Takemitsu s názvom How Slow the Wind. Bol
to mimoriadne sugestívny hudobný úvod
s plynule sa pohybujúcimi akvarelovo kolorovanými vzorcami, z ktorých sa hudobný
proces postupne dostával k ranovane
zvrásneným, kontrastným reliéfom a subtílne vystavaným gradažným okamihom.
Étericky vznešená, imaginatívna partitúra
ozvláštnená exoticky poŅatou sekciou
bicích nástrojov bola pôsobivým exkurzom do sveta vzdialených lozockých a
estetických dimenzií hudby. Tematickým
pokražovaním programu bola premiéra
pôvodnej slovenskej skladby na objednávku ŠKO Žilina Kotowaza Symphony od
Egona Kráka. I jej vznik podnietila japonská
živelná kataklizma zo zažiatku roka. Autor
sa vcítil do vzdialenej kultúry prostredníctvom knihy japonských prísloví. Lakonické
texty a v miniatúrnych verbálnych útvaroch
ukotvené múdrosti dokumentujú potenciu
a hŎbku neokázalej životnej lozoe národa
disponujúceho obdivuhodnou kultúrou.
Iniciálne posolstvá boli zverené sopránu
(„autentická“ a empatická Nao Higano)
a basu (Jozef Benci). Orchester plynúci
v transparentne traktovanej faktúre s jediným exaltovaným klimaxom v bicích tvoril
kompaktný celok s veōmi koncentrovanou
výpovednou silou. Dôstojným programovým vyvrcholením bolo napokon uvedenie
Mozartovho Rekviem KV 626. Vyvážené
sólistické kvarteto (Nao Higano, Monika Fabianová, Jozef Gráf a Jozef Benci)
podporili solídnym výkonom Žilinský miešaný zbor a Cantica Collegium Musicum
Martin pod vedením skúseného Štefana
Sedlického. Nielen komplementárnou, ale
uržujúcou dimenziou hudobného stvárnenia bol ušōachtilý, klenutý zvuk skvele vedeného orchestra.
Lýdia DOHNALOVÁ
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MINIPROFIL

miniprol
Zo strunových nástrojov sa deti väžšinou
dostávajú k husliam. Prežo si sa rozhodla
pre violu?
Ja som sa najskôr dostala k violonÂelu.
(Smiech.) Moja mama je violonÂelistka
a ja som už ako 4-roÂná chcela hraz na violonÂele, ale keÉže sa mame nechcelo nosiz
namiesto jedného nástroja dva, prihlásila
ma do ZUŠ-ky na husle. MËa to však nebavilo, nechcelo sa mi chodiz na hodiny,
až kým som v rámci školského orchestra
neobjavila violu, do ktorej som sa úplne
zamilovala a odvtedy som nechcela hraz
na niÂom inom. Mama ma najskôr odhovárala od muzikantskej dráhy, pretože vedela, aký je to zažký chlebíÂek. No neskôr
som na odporúÂanie našej známej odišla
študovaz na konzervatórium do ¢eských
BudÆjovíc, kde uÂila violu profesorka Larisa Koltsová z Moskvy a bola naozaj vynikajúca. Hoci to bolo pre mËa zo zaÂiatku
zažké, dalo mi to naozaj vea. Obrovskou
výhodou boli napríklad ideálne podmienky na cviÂenie, a pretože som tam bola
viac-menej sama, mohla som všetok Âas
venovaz len viole.
Momentálne si v piatom rožníku na VŠMU,
kde sa venuješ aj komornému hraniu. Navyše,
od októbra si žlenkou violovej sekcie Slovenskej lharmónie...
Mala som šzastie, že som dostala možnosz
hraz s Muchovým kvartetom pod vedením doc. Slávika a Moyzesovho kvarteta. S kvartetom máme teraz dosz nabitý
program; Âaká nás niekoko koncertov
a takmer vždy hráme nové veci, Âasto
súÂasné skladby, ktoré vidíme prvýkrát
v živote a nie sú vždy jednoduché. Snažíme sa cviÂiz Âo najviac, aj keÉ pre moje
pôsobenie vo ělharmónii už nemám vea
voného Âasu. Je to však pre mËa dôležitá
prax, v podstate tá najlepšia, nielen z hadiska hrania v orchestri, ale aj preto, že sa
vÉaka štúdiu nových vecí môžem neustále
zdokonaovaz.
Nedávno si absolvovala majstrovské kurzy
pod vedením žlenov prestížneho Orchestra
Mozart, ktorého umeleckým riaditeōom je
Claudio Abbado. źo ti to prinieslo?
Vekou inšpiráciou bola pre mËa najmä
nemecká violistka Simone Jandl, ktorá
má za sebou napriek svojmu mladému
veku pôsobenia v tých najlepších orchestroch. Ukázala mi úplne iný pohad na
veci, Âo ma urÂite posunulo dopredu. Takisto huslisti Giacomo Tesini alebo Francesco Senese, ktorí mi pomohli po tech-

[foto: archív V. Prokešovej]

VERONIKA PROKEŠOVÁ

(1985)

viola
Štúdiá: 2003–2007 Konzervatórium v źeských Budůjoviciach
(L. Koltsová), od 2007 VŠMU v Bratislave (J. Hošek, J. Slávik)
Majstrovské kurzy: štipendistka letných interpretažných kurzov
v Grächene, Švajžiarsko (2005), Moyzesovo kvarteto, M. Ericsson,
J. Frantz, W. Klos, Z. źižmarovižová, Humilitas MasterClass pod
vedením žlenov Orchestra Mozart a Spira mirabilis (2011)
Súħaže: Medzinárodná interpretažná súħaž źírenie talentov, Dolný
Kubín – 3. miesto (2002), Súħaž študentov žeských konzervatórií –
2. miesto (2005), Medzinárodná interpretažná súħaž Beethovenov
Hradec – žestné uznanie (2008), Medzinárodná interpretažná súħaž
J. Brahmsa, Pörtschach, Rakúsko (2010), Medzinárodná interpretažná súħaž Nadácie B. Martinĝ, Praha – 2. miesto (so súborom
Muchovo kvarteto, 2010)

no to vzišlo z toho, že
kedysi, keÉ huslista
nebol dosz dobrý, prešiel radšej na violu,
pretože tam sa skôr
uživil. Ale toto už je
poda mËa dávno preÂ,
pretože úroveË violistov vemi stúpla. ¢asto
dokonca hrávajú zažké
husové sonáty a hrajú
ich výborne. U nás je
dnes napríklad veký
nedostatok violistov,
Âo je pre mËa síce výhoda, ale na druhej
strane to zaÂína byz
alarmujúce, pretože
sa tento odbor zaÂína
z konzervatórií vytrácaz. Chýbajú študenti,
tým pádom chýbajú aj
na vysokej škole, a preto sa stáva aj to, že na
konkurzy do našich
orchestrov nedávno
neprišiel ani jeden violista...

Si trémistka?
Poda mËa je každý trémista. Ja mám takú zvláštnu trému,
najmä keÉ hrám v orchestri. KeÉ hrám sólovo, mám zodpovednosz sama za seba a Âo pokazím, to pokazím len sebe,
zatia Âo v orchestri mám strach z toho, aby som napríklad
„nevletela“ niekde do pauzy, skrátka, aby som to nepokazila
uÉom sediacim veda mËa. Trému sa ale snažím vnímaz pozitívne, ako druh zodpovednosti voÂi sebe aj voÂi druhým.

V júni dokonžíš školu –
aké sú tvoje ŵalšie plány?
S kvartetom pripravujeme niekoko koncertov. Koncom októbra
sme hrali s Moyzesovým kvartetom koncert v rámci komorného cyklu Slovenskej
ělharmónie venovaný
tvorbe Mira Bázlika.
Potom máme koncerty v Nitre a v Banskej
Bystrici a zároveË sa
pripravujeme na Haydnovu súzaž vo Viedni,
na ktorú nás vybrali
v predkole na základe
zaslanej nahrávky. No
a, samozrejme, chystám už aj svoj diplomový koncert, ktorý bude
v apríli a na ktorom by
som si chcela zahraz
s Jurajom Tomkom
Bruchov Dvojkoncert
pre husle a violu.

Prežo vlastne existuje toōko vtipov o violistoch?
Ani neviem, asi si to musel niekto odniesz. (Smiech.) Mož-

Pripravila
Janka KUBANDOVÁ

Spolupráca: sólistická spolupráca – Symfonický orchester VŠMU
v Bratislave (2011), Komorné združenie Bratislava (2006, 2007),
SKO B. Warchala (2008), Slovenská lharmónia; komorná spolupráca – od 2009 Muchovo kvarteto; orchestrálna spolupráca –
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juhožeská komorná
lharmónia, Orchester Juhožeského divadla, Bratislavskí sólisti,
Academy Chamber Orchestra, Classic Chamber Orchestra, Philharmonie der Nationen, Slovenská lharmónia

nickej stránke. Myslím si, že Âlovek by nemal prestaz chodiz
na kurzy ani po skonÂení školy, pretože stále sa má Âo nauÂiz
– a to aj od udí, ktorí sú možno rovnako starí ako on. Pritom
to nemusia byz ani také zvuÂné mená ako Abbado. Dôležité
je, že vás tí udia dokážu inšpirovaz.
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Slovenská lharmónia sa sħahuje do Reduty
Slovenská lharmónia sa po niekoōkorožnej prestávke vynútenej rekonštrukciou
svojho domovského sídla vracia od nového
roku do Reduty. I keŵ v prvých mesiacoch
pôjde o skúšobnú prevádzku, návrat
ociálne potvrdil riaditeō Slovenskej lharmónie Marian Lapšanský v príhovore pred
otváracím koncertom prebiehajúceho rožníka Bratislavských hudobných slávností.
Prvým dielom, ktoré v Redute zaznie, bude
26. a 27. 1. 2012 Beethovenova 9. symfónia pod taktovkou šéfdirigenta Slovenskej
lharmónie Emmanuela Villaumea. Zdá sa,
že zložitá odysea bývalej tereziánskej sýpky, zapísanej medzi národnými kultúrnymi
pamiatkami, ktorá trvá od roka 2003, sa
tak konežne chýli ku koncu. Zásadný zvrat
v živote Reduty nastal v roku 2009, kedy
sa Slovenská lharmónia musela z budovy
kvôli problémom so statikou urýchlene vysħahovaħ. Projekt komplexnej rekonštrukcie s nákladmi vo výške približne 28 miliónov eur, v ktorom žasħ výdavkov okrem
prostriedkov zo štátneho rozpožtu pokryl
i nórsky grant (reštaurovanie), zahķŅal
stavebné, rekonštrukžné a reštaurátorské
práce. Išlo o napríklad o opravy stavebných
porúch projektu (nepredpokladané narušenie statiky podláh), úpravy priestorov
do pôvodného stavu, izoláciu budovy proti
zemnej vlhkosti a rekonštrukciu celkovej
infraštruktúry. Rovnako došlo k obnove

Reduta 2011 ưfoto: T. ZlievskýƲ

pamiatkových prvkov interiéru i exteriéru.
V médiách najviac zarezonovalo zlatenie
štukatúr 23,8-karátovým plátkovým zlatom. V Redute, ktorá prechádza takouto
komplexnou rekonštrukciou prvýkrát od
roku 1919, nebude chýbaħ známy historický výħah, ale ani nový osobno-nákladný
výħah a bezbariérový vstup. V priestore pod
nádvorím vzniknú skladovacie a skúšobné
priestory a nad nimi presklená letná terasa
rovnako využiteōná na kultúrne podujatia.
Požíta sa tiež so zriadením informažného
centra Slovenskej lharmónie, význam získajú i doteraz nevyužívané priestory podkrovia. Hlavná sála bude disponovaħ novou
javiskovou a zvukovou technikou, opätovne sa pracovalo na znížení rušivého efektu
elektrižkovej trate. O novom organe rmy
Rieger Orgelbau sme písali na stránkach
Hudobného života v predchádzajúcom
žísle. Projekt kladne ovplyvní i pracovné
podmienky hrážov. „Budú maħ k dispozícii
väžší komfort,“ povedal prof. Lapšanský.
Treba dúfaħ, že dôstojné podmienky sa odrazia i na pracovnej atmosfére a výkonoch
nášho prvého orchestra.
Andrej ŠUBA
(Prežítajte si archívny materiál, ktorý sme
uverejnili o rekonštrukcii Reduty v roku
2007 na www.hudobnyzivot.sk)

Slávnostný koncert k 20. výrožiu Evanjelickej diakonie
Oslavy 20. výrožia Evanjelickej diakonie ECAV vyvrcholili 28. 10. vo Veōkom
evanjelickom kostole v Bratislave slávnostným benežným koncertom. Diakonia
požas svojej existencie vybudovala sieħ
vlastných zariadení, v ktorých poskytuje
sociálne služby, venuje sa práci s deħmi a
mládežou, humanitnej a rozvojovej pomoci. Na slávnostnom koncerte vystúpila
slovenská sopranistka Adriana Kužerová
v sprievode Kresħanského komorného
orchestra ZOE. Okrem ožakávanej úžasti žlenov Evanjelickej cirkvi najmä meno
slávnej spevážky, vystupujúcej bez nároku
na honorár, spôsobilo, že kostol bol zaplnený do posledného miesta. Program bol
vzhōadom na ohlásenú indispozíciu Adriany Kužerovej zmenený, nie však radikálne.

Rozumne boli pridané orchestrálne žísla,
aby sa chorá spevážka stihla medzi výstupmi zregenerovaħ.
Na úvod zaznela predohra k oratóriu
Mesiáš Georga Friedricha Händla. Kresħanský komorný orchester ZOE pod vedením Ewalda Danela, ktorého žlenmi sú
študenti Vysokej školy múzických umení
a hráži orchestrov Slovenskej lharmónie,
Opery SND, Slovenského rozhlasu a Cappelly Istropolitany ma príjemne prekvapil.
Ožakávaná profesionalita bola obohatená
o zreteōnú snahu o štýlovú interpretáciu
barokovej hudby. Tá bola síce limitovaná
charakterom orchestra a moderných nástrojov, no oceŅujem snahu o odklon od
typického „warchalovského“ robustného
ħahu. Táto sympatická žrta ostala prítom-

ná požas celého koncertu. Po predohre
vystúpila hlavná hviezda vežera Adriana
Kužerová. Napriek nebadanej opatrnosti
v speve a nutnosti prispôsobiħ dychovú
techniku aktuálnemu zdravotnému stavu podala výkon hodný svojej povesti.
Na rozdiel od orchestra to už nebola iba
snaha o štýlovosħ, bol to dokonalý štýlový
spev, použený o interpretácii starej hudby.
Premyslená práca s frázou, s dynamikou,
so špecickou akustikou kostola, precízna
artikulácia, sakrálne nádherné rovné tóny,
primeraná redukcia vibrata a príkladné
používanie barokového afektu sú u tejto
spevážky samozrejmosħou. Kužerová
predniesla árie Quia respexit z Bachovho
Magnicatu, Rejoice Greatly z Händlovho
Mesiáša, Laudate Dominum z Vesperae

solennes de confessore a záverežné Aleluja z Exsultate, Jubilate W. A. Mozarta.
V rámci „oddychových“ orchestrálnych
medzihier Kresħanský komorný orchester
ZOE uviedol solídnu interpretáciu Air z
Orchestrálnej suity ž. 3 a Koncert d mol
pre dvoje huslí od J. S. Bacha a zaujímavú
skladbu Chorálová predohra op. 2 mladého, tragicky zosnulého skladateōa Igora
Garvanského, ktorú pre husle a slážikový
orchester upravil Ewald Danel. Aj napriek
pomerne konvenžnej dramaturgii Slávnostný koncert k 20. výrožiu Evanjelickej
diakonie skonžil ako príjemná a inšpirujúca akcia, ktorá vŵaka atraktívnej protagonistke oslovila aj širšie publikum.
Jozef źERVENKA

Nominácie na Krištáōové krídlo v kategórii hudba
Prestížne spoloženské ocenenie Krištáōové krídlo, ktorého cieōom je upriamiħ
pozornosħ na hodnoty vytvárané významnými osobnosħami slovenskej vedy,
kultúry a športu, pozná už nominácie
v kategórii hudba. Na základe hlasovania na webovej stránke www.kristalovekridlo.sk a práce odbornej poroty
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v zložení prof. Marian Lapšanský, Oskar
Rózsa, Július Kinžek, Peter Lipa a Matúš
Jakabžic boli na ocenenie za rok 2011
navrhnutí zbormajsterka Slovenského
lharmonického zboru Blanka JuhaŅáková, operný spevák Dalibor Jenis a jazzový trubkár Juraj Bartoš. OceŅovanie
najvýznamnejších osobností Slovenska

v kategóriách Divadlo a audiovizuálne
umenie, Publicistika a literatúra, Medicína a veda, Hospodárstvo, Architektúra,
Šport, Výtvarné umenie, Hudba a Cena
za celoživotné dielo, tentokrát pod
záštitou predsednížky vlády SR Ivety
Radižovej, sa uskutožní 15. 1. 2012 v Incheba Expo Bratislava a bude ho možné

sledovaħ v priamom prenose Rozhlasu
a televízie Slovenska o 20.05 na Jednotke. V minulosti boli v kategórii Hudba
ocenené osobnosti ako Peter Dvorský,
ŉubica Vargicová, Vladimír Godár, Ondrej Lenárd, Andrej Šeban, Miki Skuta
alebo Miloš Valent.
(hž)

12 2011
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Albrechtina
Kompletné uvedenie piesŅovej tvorby Štefana Németha-Šamorínskeho bolo
v poradí jedenástou epizódou 2. rožníka
cyklu komorných koncertov Albrechtiny.
Ako protagonisti vežera 4. 10. sa predstavili poprední speváci najmladšej generácie.
Každý z nich zažiaril vo výrazovo odlišných
polohách okorenených trojjazyžnosħou
textov vystihujúcich ducha vtedajšej Bratislavy. Spoōahlivým partnerom vokalistov
bol klavirista Peter Pažický.
Úvod patril piesŅam z mladosti, ktoré
reektovali nemeckú poéziu. Drei Lieder
22-rožného autora (1918/1919) dokumentovali remeselnú zružnosħ pri narábaní s piesŅovou miniatúrou postavenou
na jednom základnom motíve. Klavírny
sprievod charakterizovala zväžša diatonická lineárnosħ s jemne – kvartovými
a kvintovými paralelizmami – okorenenou basovou linkou. Podobne sa javili aj
samostatne koncipované piesne Die Rosen leuchten (1917), Der Einsame (1925)
a Lied (1929), ktoré boli ŵalším svedectvom bohato rozvinutej tvorby nemeckej
piesne na Slovensku. Jej autormi boli
u nás aj Bella, Albrecht ži Rajter, ktorí jej
vedeli daħ vysokú kompozižnú úroveŅ vychádzajúcu z pochopenia veōkej tradície,

žo samozrejme súviselo s ich štúdiom u
nemeckých, resp. rakúskych pedagógov.
V podaní univerzálnej Evy Šuškovej, ktorej nie je cudzia žiadna
výrazová ani žánrová poloha, vyzneli celkom prirodzene, ako keby
boli už dávnou súžasħou nášho
domáceho vokálneho repertoáru. Vŵaka takýmto interpretom
sa tak, azda, aj v dohōadnej dobe
stane.
Nasledujúci blok venovaný
piesŅam na texty v maŵarskom
jazyku obohatil atmosféru koncertu koloritom našich južných
susedov. Zaznelo Osem maŵarských ōudových piesní op. 16
(1932) a nežne lyricky poŅaté
Tri piesne (1932). V celkom
odlišnom duchu sa potom niesli
Tri piesne na slová Endre Adyho
I. a II. z roku 1943, ktoré sme si
vypožuli vo veōmi sugestívnom
podaní sopranistky Heleny Becse Szabóovej. V nich sa autor
už prihlásil k aktuálnym kompozižným trendom, inklinujúc
k modalite a folklóru, a hudobný materiál tvaroval do špeci-

fického, výrazovo temperamentného
cyklu, aké poznáme od skladateōov typu

Projekt združenia Albrechtina s názvom „(Ne)známa hudba“ venoval 18. 10.
pozornosħ stému výrožiu narodenia Jána
Cikkera. Na koncerte v Dvorane VŠMU
znela výlužne klavírna tvorba skladateōa v podaní Jordany Palovižovej. Nie
každý poslucháž musí maħ pozitívny
vzħah ku klavírnym opusom slovenského
hudobného velikána, nie je však možné nevnímaħ jeho koncepžné myslenie,
zmysel pre klavírny zvuk, majstrovskú
schopnosħ vyrovnaħ sa s formou a uržite
je pozoruhodná i skladateōova všeobecná
hudobná rozhōadenosħ. Cikkerove klavírne skladby oslovujú poslucháža svojskou
reexiou minulosti, svojráznym postojom
k impresionizmu a originálnou artiku-

láciou jeho príslušnosti k moderne, a to
osobitne v kontexte slovenského hudobno-kultúrneho prostredia. Sú to skladateōove zámery, ktoré sú, jasne a zreteōne
kódované v notovom zápise, interpretovi
k dispozícii.
V tomto prípade úlohu dešifrovaħ odkazy a transformovaħ ich do živého,
znejúceho posolstva zobrala na seba
a v plnom rozsahu zvládla Jordana Palovižová. Klaviristka disponuje hudobnou
inteligenciou, schopnosħou diferencovane pracovaħ s hudobným zvukom nástroja a dimenzovaħ jeho potenciál vo vzħahu
ku kompozižnej štruktúre skladby. Vie
preniknúħ do podstaty, chápe tematické
celky, vie vyladiħ vzájomnosħ hudob-

ných fráz a vždy pritom dokáže vnímaħ
a cizelovaħ kultúru klavírneho tónu. Poeticky a oprostene zaznela v jej podaní
Uspávanka z roku 1942 a Sonatíne op.
12 ž. 1, hoci pochádzajúcej z žias skladateōových prvotín, vedela dodaħ istú hudobno-významovú vážnosħ. Dramaturgický pohōad rozšírili i Dve skladby pre
mládež op. 27. Autor textu v bulletine,
Vladimír Godár, vecne poukázal na kompozižné spojitosti medzi Cikkerovými
fúgami a tvorbou Hindemitha, prípadne
Šostakoviža. Na koncerte odznel výber
štyroch z celkovo siedmich autorových
fúg. Ich interpretácia sa niesla v znamení
precíznej diferencovanosti jednotlivých
línií polyfónie.

Klavírne variácie na slovenskú ōudovú pieseŅ, Variácie op. 14 a cyklus źo mi deti rozprávali – najlepšia autorova klavírna kompozícia, boli stvárnené s istým odstupom, racionálnym dištancom. Pokladám tento prístup
interpretky za správny, pretože umožnil klaviristke vnímaħ diela a ich poetiku s nadhōadom
a tiež vyhnúħ sa falošnej sentimentálnosti.
Napokon treba ešte oceniħ interpretkin
zjavný zmysel pre humor, ktorý bol o to
obdivuhodnejší, že sa podujatie muselo
uspokojiħ s minimálnym záujmom verejnosti. Keŵ už nie kvantita, aspoŅ kvalita
publika bola potešiteōná a pre sólistku isto
inšpiratívna a motivujúca.

ŷalší z koncertov cyklu „(Ne)známa
hudba“ 3. 11. v Dvorane VŠMU naplnil
jeho základnú dramaturgickú ideu spojením tvorivého odkazu dvoch skladateōov,
ktorých diela upadli po smrti z väžšej žasti
do zabudnutia. V oboch prípadoch aj preto,
že búrlivý vývoj hudobnej moderny 20. storožia ich predbehol a nechal za sebou ako
relikty doznievajúcej novoromantickej
epochy. Týmito skladateōmi sú Alexander
Albrecht a o niežo starší Leopold Godowsky (1870–1938). Protagonistom vežera
bol klavirista Ladislav Fanžoviž, v ktorého
podaní zazneli najprv kompozície Alexandra Albrechta z jeho mladíckych rokov.
Fanžoviž v týchto drobných klavírnych
miniatúrach, skiciach a žánrových obrázkoch vystihol ich noblesnú poetiku. Diela

pochádzajú z obdobia prvej dekády predošlého storožia a dokumentujú autorovu
fascináciu neskorým romantizmom, ako aj
snahu v decentnej miere prekrožiħ dobový
štýlový prah smerom k novým horizontom.
Scherzo Fis dur, Auf Wiedersehen, Andante
con moto, Memy, Gedankensplitter, Neujahrsgruss zaujali vo Fanžovižovom podaní
jemnosħou výrazu, prekvapivými kontrastmi a premyslenou stavbou. Napriek môjmu
pozitívnemu vzħahu k znovuobjavovaniu
zabudnutých hodnôt, obzvlášħ tých, aké
v slovenskej hudbe v istých jej vývojových
etapách na jej škodu absentovali, sa však
nemôžem ubrániħ pochybnostiam, ži sa
týmto dielam podarí v dnešnej dobe vdýchnuħ nový život a prinavrátiħ ich na koncertné pódiá. Možno skôr na nižšom stupni

klavírnej gramotnosti, napr. ako repertoár
pre konzervatóriá.
Niežo podobné by som si však netrúfala
odporúžaħ vo vzħahu k nasledujúcej skladbe – Sonáte e mol pre klavír od Leopolda
Godowského. Takmer 50-minútová nárožná kompozícia predpokladá zrelého
klaviristu vyzbrojeného brilantnou klavírnou technikou. Godowsky mal vynikajúce
kompozižné školenie a zároveŅ bol obdivovaným klavírnym virtuózom. Preto sa
v jeho dielach, ži už to boli parafrázy na
známe diela skladateōov alebo jeho slávne
etudy, žasto objavujú nežakané riešenia
s badateōnými, obžas až príliš priznanými
vplyvmi jeho obōúbených skladateōov. Klavírna sonáta e mol z roku 1911 slávila na
Fanžovižovom koncerte svoju storožnicu.

Skvelý modulažný plán a prekomponované
kontrastné plochy dávajú klaviristovi dostatok možností tvarovaħ plnokrvné hudobné
obrazy. Fanžoviž má veōké predpoklady pre
tento typ hudby vrátane emocionálnej „brzdy“, bez ktorej by tejto hudbe hrozil salónny
afekt. Bol suverénny tak v lyrike, ako i v dramatických polohách. Zavķšením, kompozižným i interpretažným, bola napokon záverežná fúga a smútožná romantická alúzia
s citátom stredovekej sekvencie Dies irae.
Rozōahlá skladba zanechala v posluchážoch
kontextovo bohatý citový zážitok; žlovek
odchádzal z koncertu ako z kina po dobrom
širokouhlom lme s množstvom dejových
zápletiek a mierne smutným koncom.

H. Becse Szabó ưfoto: archív SNDƲ

Bélu Bartóka, Zoltána Kodályho ži Georgea Enesca. Interpretke sa darilo nielen
uchopiħ maŵarský poetický text,
ale ho aj emotívne sprostredkovaħ tej žasti publika, ktorá
maŵaržinu neovláda, prižom
kvalita vokálneho prejavu bola
samozrejmosħou.
Po avizovanej absencii Detských hier op. 87, ktoré mali
odznieħ v podaní 9-rožnej
Viktórie Belayovej, doplnili
napokon druhú žasħ koncertu
tri Šamorínskeho cykly úprav
slovenského folklóru. V Troch
slovenských ōudových piesŅach
(1950), Dvoch slovenských ōudových piesŅach (1958) a záverežných Desiatich záhoráckych
pjesnižkách (1948) sme sa mali
možnosħ zapožúvaħ do vtipného spracovania našej ōudovej
tradície umocneného suverénnym a kultivovaným prejavom
interpretov: opäħ excelujúcej
Evy Šuškovej a barytonistu
Martina Mikuša.
Ivan BUFFA

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Melánia PUŠKÁŠOVÁ
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Nedeōné matiné v Mirbachovom paláci
Na matiné 9. 10. vystúpil britský
klavirista Jonathan Powell, ktorý sa návštevníkom cyklu predstavil približne pred
rokom s pozoruhodným recitálom z diel
SuchoŅa a Skriabina, takže som od hudobníka s renomé špecialistu na súžasnú
hudbu ožakávala podobný výkon. V tomto zmysle nedopadol koncert pre umelca
najšħastnejšie. Považujem za interpretažne neúnosné, aby klavirista zdôrazŅoval
harmonické štruktúry Lisztovej hudby
pedálom (navyše ani jeho použitie nezastrelo technické nedostatky). Berceuse
S. 174, Apparition ž. 1 S. 155/1, En rêve
S. 207 a Uhorská rapsódia ž. 15 a mol
S. 244/15 nielenže nezodpovedali klavírnemu štýlu skladateōa, ale v poslednom
prípade interpret asi nevedel štýlovo identikovaħ uhorské znaky
diela a formu rapsódie. Publiku
nezorientovanému v hudbe 20. storožia sa mohli Hábovo Intermezzo
op. 2, ž. 2 a Improvizácia op. 23,
ž. 2 Egona Kornautha (1891–1951)
zdaħ vcelku znesiteōné, no v skutožnosti obe skladby nemali ŵaleko
k nude. V Sonáte ž. 1 s mol op. 4
Anatolija Nikolajeviža Alexandrova
(1888–1982) mal klavirista príležitosħ zdôrazniħ kompozižnú techniku a prácu s klavírnou faktúrou, no
i v tomto prípade sa nad skladbou
rozprestierala mdlá bezfarebnosħ.
Aj Šesħ kusov pre klavír Percyho
Graingera v podstate interpretovalo samých seba. Vtipné nenárožné
skladby boli vcelku pôsobivé, no i tu
si mnohé musel poslucháž dotvoriħ
vo vlastnej predstavivosti.
Šestnásteho októbra vystúpili
v Mirbachu Ida źernecká a František Pergler. Súlad hry, vkus
a pochopenie pre výstavbu sa
mali výrazne prejaviħ v Lisztovom Grand
galop chromatique S. 219 a Cikkerovom Dupáku op. 31. Lisztova ukážka
pianistickej brilantnosti odznela v podaní
dua źernecká – Pergler s pozoruhodným
šarmom, zmyslom pre disciplinovanosħ
a s citom pre mieru. Cikkerovo dielo bolo
vyjadrením úcty, prejavením zmyslu pre
štylizáciu a dobre rozvrhnutú gradáciu.
Pozoruhodným výkonom bola interpretácia desaħžasħového cyklu Krajina šħastného princa Juraja Hatríka. Úlohy interpretov sú rozdelené rovnomerne, skladby
sú kontrastné a zároveŅ späté naratívnou
intencionálnosħou. Zvláštny druh hudobného obsahu pochopili interpreti
v plnom rozsahu hudobného vyjadrenia
a sprostredkovali posluchážovi klavírnu
poetiku v rovnováhe medzi literatúrou urženým inšpiražným zdrojom a lyrickosħou
obsahu. Podobný charakter mal i cyklus
Dvanásħ skladieb pre malé a veōké deti
op. 85 Roberta Schumanna. Výrazovo
kontrastné dielo môže pôsobiħ nesúrodo,
interpreti však tento „nedostatok“ kompenzovali voōbou tempa, diferencovanosħou dynamiky a citlivou súhrou.
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„Violonželovými dialógmi“ nazvali svoje
vystúpenie 23. 10. Petr Nouzovský z źeskej republiky a Eugen Prochác. Dvojicu
známych violonželistov spájajú sýty tón,
dobrá hudobná predstavivosħ, uvoōnenosħ
a schopnosħ vyjadriħ radosħ z prepojenia
medzi nástrojom a hrážom. Potvrdil to i výber z Bachových Dvojhlasných a trojhlasných invencií v úprave pre dve violonželá.
Hoci podobné úpravy práve neobōubujem, musím priznaħ, že výber jedenástich
skladieb bol zahraný s veōkým vkusom.
Bezprostrednosħ, s ktorou títo interpreti
dokážu ožariħ publikum, výrazne zaúžinkovala v skladbe Roberta Haasa Bachovské metamorfózy, v Keltskom duu Pavla
Fischera a napokon v prvej žasti Eupefónie

dištancovanosħ. Zaznel nesentimentálny
Schubert, prižom vynikli zreteōná štruktúra i intenzita klavírneho zvuku. Osobne
mi však chýbalo viac náladovej diferencovanosti. Malatinský poslucháža orientoval
skôr k sledovaniu tektoniky než melodického pôvabu diela. Tento prístup umelec
dokázal ešte vystupŅovaħ v klavírnych
Lisztových transkripciách Schubertových
piesní (Auf dem Wasser zu singen, Ständchen). Veōkorysý klavírny zvuk a pianistická bravúra sa prejavovali len, ak to
umožŅoval hudobný obsah a vyžadovala
estetika romantickej hudby. Vyvrcholením sa stalo Lisztovo Vallée d'Obermann
z cyklu Roky putovania. Malatinský našiel
aktuálny a chápavý prístup k skladateōovi

la sa o to zostava Stanislav Palúch (husle),
Marcel Comendant (cimbal) a Róbert
Ragan (kontrabas). Dva kontrastné slážikové nástroje v spojení s cimbalom sú
zvukovo zaujímavé, cimbal navyše dodáva zoskupeniu exotický rys a v súbore
zaujme i doznievaním tónu. Hudobníkov
zjednocujú prirodzená muzikalita, vášeŅ
a invenžnosħ, prejavujúce sa najmä v improvizažných úsekoch, v ktorých sú témy
spracovávané variažne. Hudobníci vytvárajú celok, ktorý pôsobí ucelene a plasticky.
Na matiné predviedlo trio desaħ autorských i aranžovaných skladieb (o. i. Minor
Swing a Nuages Djanga Reinhardta). Päħ
z nich vytvoril S. Palúch, medzi nimi i veōmi vtipné a hudobne koncentrované kúsky

tým, že interpretoval dielo zo zorného
uhla inštrumentálnej hudby zameranej na
formovú výstavbu, motivickú prácu, modulažný plán a harmonické spoje. Tento
„odklon“ od programovosti som vnímala
ako zmysluplný a vo vzħahu k takému významnému skladateōovi, akým bol Liszt,
i za „záslužný“. Malatinský predniesol dielo temer neefektne, uržite však originálne,
veōkoryso a s veōkou dávkou hudobnej
elegancie.
Jedine premiéra Intermezza a Prelúdium
Petra Zagara poskytli interpretovi priestor
pre nepatrné uvoōnenie. Obe diela, skladateōom dobre prepracované, sú pre bežného poslucháža prístupné, no predsa patria
do súžasnej hudby. Skladby sú charakteristické osobným, komorným charakterom,
ktorým i upútali. Inými slovami: Petrovi
Zagarovi sa podarilo presvedživo vytvoriħ jeden z možných pohōadov na znejúcu
súžasnosħ. S rešpektom voži dielu zazneli
žísla 1 a 3 z Cikkerovho cyklu Tatranské
potoky, ktorými Branislav Malatinský svoj
recitál uzatvoril.
Vystúpenie Pacora tria 13. 11. sa vyznažovalo neuveriteōným dynamizmom. Zaslúži-

D-haluška, Ftošek alebo Neznáma. Zaujala ma i skladba Fresh, ktorej autorom bol
virtuózny cimbalista. Materiál spracovaný
na pôdoryse suity prináša silné kontrasty
– nielen tematické, ale i v striedaní faktúry,
rytmu a sadzby. Bolo pôžitkom pozorovaħ
sebaisté improvizovanie „kontrapunktu“,
ktoré vyniklo zvlášħ v invenžnej skladbe
s koncertným exponovaním kontrabasu
Fugit Hora od R. Ragana. Pacora spája
jazzové vplyvy s world music, žo v prípade
tohto súboru znamená štýlové prehodnotenie folklóru a jeho posun do globálnej
„súžasnosti“. Moldavský cimbalista prispieva do tohto celku balkánskymi intonáciami,
v husōovom parte sa objavujú gurácie dobre odpožúvané z hudby Bacha, Vivaldiho,
Corelliho. Objavujú sa tiež melodické ozdoby inšpirované barokovou talianskou operou a sem-tam sa zablesknú aj intonažné
oskuly odkazujúce na Mozarta. To všetko
svedží nielen o kompetentnosti interpretov,
ale aj o ich schopnosti hōadaħ a nájsħ štýlové
prelínania za úželom inovácie, ktorá má
súlad a mieru.

Pacora trio ưfoto: www.pacoratrio.skƲ

op. 59 Roberta Gašparíka. Dielo, skomponované pre Procháca a Nouzovského, malo
na matiné svoju premiéru. Interpretáciu
oboch umelcov možno charakterizovaħ ako
schopnosħ osobitného pochopenia hudobnej koncepcie každej skladby a presvedživého uchopenia jej štýlu, súlad umeleckých
osobností a pozorné sledovanie kvality zvuku. Tieto kvality ich hru zjednocujú a dodávajú jej pôsobivý volúmen.
Októbrové matiné ukonžil klavírny recitál
Branislava Malatinského (30. 10.). Jeho
koncert zaujal premyslenou dramaturgiou
ħažiacou z výroží skladateōov. Poslucháži
si tak mohli overiħ prepojenie diela Franza
Liszta a Franza Schuberta. Malatinský je
interpretom, ktorý vkladá do hry znažnú
dávku racionality. To mu pomáha potlažiħ
nadbytožný sentiment pri umeleckom dotvorení diel. Jeho prístup k hre je triezvy
a vyžaduje premýšōajúceho poslucháža.
Schubertova Sonáta A dur op. 120 D 664
má viacero možných výkladov. Jeden
z nich, umiestŅujúci skladateōa na pomedzie klasicizmu a romantizmu, sme požuli
od Malatinského, ktorý stavil na vyrovnanosħ jednotlivých žastí a istú emocionálnu
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Quasars Ensemble & Košice
2. rožník Festivalu klasickej hudby, 16.–18. októbra, Quasars Ensemble, Košice
Druhý rožník festivalu Quasars Enli vyznenie jemných interpretažných detaisemblu v Košiciach bol venovaný stému
lov. Koncert uzavrela skladba Concertino
výrožiu úmrtia Gustava Mahlera. Pozoop. 11 pre husle a slážikový orchester od
ruhodnú dramaturgickú náplŅ tvorilo päħ
Jozefa Podprockého, v ktorej ako sólista
koncertov tematicky venovaných vždy urexceloval Marek Zwiebel. Je to kompožitému nástrojovému obsadeniu. V nedeōu
zícia s typickým autorovým rukopisom pl16. 10. sa uskutožnili dva koncerty, z ktoným precíznych kontrapunktických liniek
rých prvý pod názvom „Piano & Wood
a dômyselnej polyfonickej komplexnosti
Winds & 4 Arts of Flute“ ponúkol prehliadodkazujúcej k Bachovej tvorbe. Zwiebel
ku hudby venovanej dreveným dychovým
dominoval v kvalite tónu, dynamickom
nástrojom. Najskôr zaznela skladba
nasadení i skvelej súhre s ansámblom.
6 Morceaux op. 11 pre štvorružný klavír
Sedemnásteho októbra pokražoval festiod Sergeja Rachmaninova v interpretácii
val koncertom s názvom „Mondschein“.
Diany a Ivana Buúovcov. Dielo Ex AbDramaturgiu tvorili Beethovenova Sonárupto pre autu a klavír od Romana Berta cis mol op. 27 „Mondscheinsonate“,
gera, plné výrazných rétorických
gúr a krikōavých exklamácií,
hudobne naznažujúce spriazneP. Noskaiová a Quasars Ensemble ưfoto: L. VašutováƲ
nosħ autora s Ligetim, predniesli
potom autistka Andrea Bošková a Ivan Buúa. Nasledujúca
Sonáta op. 47 pre autu, hoboj,
klarinet a klavír Dariusa Milhauda ožarila invenciou, exotickými
farbami a ponáškami na lmovú
hudbu. Po pokojných i hravých
momentoch hudba vygradovala
do kvázi jazzovej alúzie striedajúcej sa s temperamentnými až
dravými obrazmi pochodového
rytmu. Takmer debussyovskú
kolorizáciu dychových nástrojov
decentne vyvažovala kresba klavíra. V druhej polovici koncertu
vystriedala kratšiu Etudu ž. 3
Isanga Yuna pre autu kompozícia Tandem od Ivana Buúu originálne rozširujúca inštrumentár
o pomerne zriedkavú basovú
autu a basklarinet. Pozoruhodné dielo charakterizovali výrazne
artikulované línie a využitie špecickej náktorú uviedol Ivan Buúa, a Sonáta pre
strojovej techniky. Záverežnou skladbou
violu a klavír op. 147 od Dmitrija Šostakoncertu bola Caprice sur des airs danois
koviža, kde Buúa sprevádzal Petra Zwieet russes pre autu, hoboj, klarinet a klabela ako violistu. Vonkajším priesežníkom
vír od Camilla Saint-Saënsa. Kompozícia
oboch týchto diel je voōná citácia hlavného
klasicistických proporcií a virtuózneho
motívu z Beethovenovej sonáty v závecharakteru s hustou textúrou zvukovej
re Šostakovižovho diela. Tragické gestá
farebnosti bola bezpochyby vrcholom
i groteskné „úškrny“ ruského klasika huvežera.
dobne komentujúceho predsmrtné stavy
V ten istý deŅ sa o 18.00 hod. uskutožnil
a pocity dokázali interpreti pretaviħ do
v Kostole Najsvätejšej Trojice ŵalší konstrhujúceho, autentického prejavu.
cert, na ktorom slážiková sekcia súboru
Vežerný program pokražoval violonžeQuasars uviedla štyri diela. Scherzo od
lovým recitálom Andreja Gála. Tento
Alexandra Albrechta pre slážikový orkoncert osobne považujem za vrchol cechester nechalo v priezražnej štruktúre
lého festivalu. O to viac však prekvapila
zaznieħ viaceré slovenské ōudové motívy,
veōmi slabá návštevnosħ. Latku umeleckej
prižom interpreti dokázali napriek koúrovne vysoko položila už prvá skladba,
mornému zloženiu (slážikové kvinteto)
klenot violonželovej literatúry, Sonáta
obsiahnuħ plný zvukový i výrazový diaGyörgya Ligetiho. Od úvodných taktov
pazón skladby. Koncert pre kontrabas
1. žasti, plnej clivých melódií evokujúcich
ž. 2 h mol od Giovanniho Bottesiniho so
staré židovské piesne, sa pri nej naplno
sólistom Františkom Výrostkom a náprejavil genius loci – prepojenie tejto hudsledná Canzona od Sergeja Tanejeva, kde
by a priestoru bývalej košickej synagógy
kontrabas vystriedal v úlohe sólistu klariprinieslo ozajstnú hudobnú katarziu, ktonet s výborným Martinom Mosorjakom,
rej zasnenosħ ukonžil až drsný „rockový
ukázali inštrumentálnu silu ansámblu,
drajv“ druhej žasti, Capriccia. Skvelým
hoci akustické podmienky zjavne limitovazážitkom boli aj spevné línie nežného,

smútožného spevu Nach dem Weinen od
Giju Kanželiho, bizarné súzvuky v skladbe
Figment Elliotta Cartera ži parádne ažolety a španielske nálady v Suite od Gaspara Cassadó.
Posledným dŅom festivalu bol utorok
18. 10., kedy Quasars uviedol v Koncertnej sále Domu umenia Mahlerovu
PieseŅ o zemi. Súbor zahral komornú
úpravu diela pre slážikové a dychové
kvinteto s pridaným harmóniom, klavírom, želestou a perkusiami. Táto verzia
pochádza od Arnolda Schönberga, prižom denitívnu podobu jej dal Reiner
Riehn. Vokálnymi „hosħami“ vežera boli

v dôsledku žoho napríklad rýchle žasti koncertov vyzneli iba vo veōmi nejasných kontúrach. Ani foyer Domu umenia rozhodne
nie je úplne ideálny. Dychové nástroje tu
zanikajú pod príliš silným zvukom klavíra,
najlepšie obišli sólové nástroje (violonželo)
a duo (auta s klarinetom). Na slovenské
pomery nevídaná profesionalita a umelecká úroveŅ „Quasarsov“ si rozhodne zaslúži
kvalitnejší priestor a tiež väžší záujem publika. Návštevnosħ je bohužiaō veōmi problematickou žrtou celého festivalu. Už tradižne apatické a letargicky reagujúce košické
prostredie prijalo umelcov s minimálnym
záujmom. Na druhej strane i Quasars má

nemecký tenorista Knut Schoch a mezzosopranistka Petra Noskaiová. Pozoruhodná skladba stojaca medzi symfóniou
a piesŅovým cyklom nesie v sebe veōmi
hlboké a tragické posolstvá. Je napísaná
na motívy starej žínskej poézie. Obzvlášħ
ma zaujala 5. žasħ Der Trunkene im
Frühling s opilecky kolísavým pohybom,
ktorú Schoch stvárnil veōmi presvedživo,
ale tiež posledná žasħ Der Abschied, ktorá
svojou dŎžkou presahuje všetky predošlé
spolu a ktorú Petra Noskaiová dokázala
naplniħ širokou paletou emócií od hrôzy,
expresívnej lyriky až po lyrické momenty
hlbokej citovosti a nehy. Ansámbel pod
vedením Buúu hral farebne, vyzdvihnúħ
treba najmä dychové nástroje a ich súhru
so sólistkou. Bol to vežer plný mahlerovskej rozorvanosti, krásy a existencialistických poryvov. Mahlera by sa na festivale
nesúcom v podtitule jeho meno však žiadalo oveōa viac.
Veōkým hendikepom košického podujatia
bol koncertný priestor. Košice jednoducho
nemajú vhodnú sálu pre komornú hudbu. Kostol u premonštrátov má priveōký
dozvuk, ktorý hudbu úplne rozptyōuje,

ešte znažné rezervy pokiaō ide o mimohudobnú komunikáciu a prístup k publiku. Je
však skutožne obdivuhodné, ako súbor dokáže v priebehu troch dní odohraħ päħ tak
vynikajúcich koncertov. Aj dramaturgický
plán je realizovaný veōmi citlivo, obzvlášħ
musím vyzdvihnúħ kombináciu Albrecht –
Bottesini – Tanejev – Podprocký na orchestrálnom koncerte ži zaujímavý pestrý prol
koncertu drevených dychových nástrojov.
Quasars je napriek obžasným presahom
do baroka ži romantizmu primárne vnímaný ako súbor súžasnej hudby. Mahlerovský
projekt možno smeroval k rozšíreniu jeho
diapazónu, no napriek tomu si myslím, že
jeho najsilnejším tromfom sú skutožne najsúžasnejšie trendy hudby a jeho osobitý interpretažný prístup, ktorý pri „klasickom“
repertoári natoōko nevynikne. Súboru
však nemožno uprieħ snahu o štýlovosħ pri
skladbách akýchkoōvek období a žánrov.
Koncepžne, dramaturgicky a interpretažne predviedol v Košiciach päħ vynikajúcich
koncertov. Ostáva sa už len tešiħ, s žím
príde o rok.
Peter KATINA
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List Jánovi Albrechtovi
Milý Hansi,
pamätáš si, ako si ma raz odprevadil
ku Kazažku na Šafárikovo? Bolo príšerne horúco, sadli sme si na fontánu
a Ty si mi povedal, že Aeterna dostala štatút. Keŵ som zareagoval, že to
je skvelé, schladil si ma slovami: „To
bude smrħ Aeterny.“ To si už nikdy nezopakoval a tešil si sa, že Aeterna našla
svoj domov.
źlovek chápe veci, keŵ ich sám zažije.
Chcel si povedaħ, že v inštitúciách hrozí umeniu smrħ a mal si pravdu. Azda
existuje inštitucionálne umenie, ale
umenie to nie je. Môžem Ti oznámiħ,
že Aeterna už nie je inštitucionálna
a stále žije, lebo žije v ōuŵoch a stále
robí dobrú robotu.
Aj ja som sa snažil žiħ v inštitúciách,
ten život nestál za to. Bol som chvíōu
riaditeōom vydavateōstva Národného
hudobného centra a zredigoval som
preŅ knihu źlovek a umenie. Sú v nej
texty, ktoré si napísal ako lokálpatriot,
ako milovník maliarstva a hudby, i ako
integrálny mysliteō. Sú tam takmer
všetky okrem Esejí o umení – tie vyšli
znovu vo vydavateōstve Scriptorium
musicum.
Nepovedal si mi, že si sa snažil vydaħ
texty Tvojho otca, no nikdy nebola
vhodná doba. Dnes táto múdra knižka existuje, veōmi mi s Ņou pomohla
Astrid Rajterová – vyšla v Hudobnom
centre pod názvom Túžby a spomienky. Až teraz poznám skutožné korene
Tvojho myslenia i postojov. Pokiaō ide

o knižky, veōkú robotu urobila aj Veronika
Bakižová, ktorú nepoznáš. S pomocou
Thomasa Messera vydala knižku o Tebe
a Musike Aeterne a napísala významnú prácu o otcovi a jeho pôsobení v Cirkevnom
hudobnom spolku. Možno sa mi
podarí ju vydaħ.
Musím Ti vytknúħ, že si nemal dosħ
sily, aby si zbúral múry vystavané
okolo neho. Poznal som len jeho
modernu a nerozumel som jej. Keŵ
som sa zaoberal jeho myšlienkami,
chcel som spoznaħ aj jeho hudbu.
Roky som to márne skúšal cez inštitúcie. Tak som s priateōmi založil
Albrechtinu, pomenovanú po Tebe,
po Tvojom otcovi (ži po mojom dedkovi). Za dva roky sme uviedli otcovo súborné piesŅové dielo. Piesne
ožili vŵaka Petre Noskaiovej, Petre
Chibovej, Eve Šuškovej, Helge Vargovej-Bachovej, Tomášovi Šelcovi,
Ivanovi a Diane Buúovcom a Dane
Hajóssyovej (a niekedy aj vŵaka
mne); Eva si dokonca pieseŅ Lenz
zaspievala aj s orchestrom! Ich krása zakaždým vyvolala údiv a ovládla
srdcia týchto mladých ōudí. Tomáš
Šelc s Danou Hajóssyovou dokonca
nahrali CD zostavené výlužne z otcových piesní. Najmä vŵaka týmto vokálnym klenotom som zažal chápaħ cestu, po
ktorej prišiel až k Marienleben. Po Petrovi
Breinerovi som ich poslal aj Thomassovi
Messerovi, nech vie, žím sa zaoberali jeho
strýko i jeho mama. Zahrali sme aj obe jeho
veōké klavírne skladby – Sonátu predviedol
Peter Pažický a Suitu Magda Bajuszová – aj

sedem predvojnových klavírnych skladieb,
tie zahral Laco Fanžoviž. Klavírne trio
Istropolis naštudovalo otcovo Klavírne
trio. źlenom tria sa pážilo, hoci naši skladatelia nechápali, prežo Tvoj otec nepísal

7. 1. 1919 – 20. 11. 1996

avantgardné skladby už roku 1907. Jano
Slávik zahral Rozprávkového žertíka
(nahral ho aj na CD) a s Dankou Varínskou aj Noc. Lisztov komorný orchester
z Budapešti zahral otcovo Scherzo na
maŵarsko-slovenskom koncerte na BHS.
źlenovia Muchovho kvarteta zasa naštudovali otcovo Slážikové kvarteto D dur,

Slovenské kvartetíno, Scherzo, cyklus
Malým umelcom, Andante amoroso,
Kánony i Scherzo, ktoré si hral s Jankom Skladaným, a spolu s huslistami
z Moyzesovho kvarteta zahrali 11
malých skladieb pre 3–4 huslí.
Ivana Pristašová zasa s Triom
AIS odohrala skladby pre Trio
KAF. Sám tomu nechcem veriħ
– spolu je to 78 otcových skladieb, ktoré sa mladí muzikanti
naužili za posledné dva roky.
Šípkové Ruženky sa prebudili.
A najlepšie nakoniec – Milan
Paōa s Magdou Bajuszovou
nám ukázali, že Koncertantná
suita pre violu a klavír patrí
k vrcholným dielam svetovej
literatúry.
Dejú sa aj iné veci, najmä s bytom, kde sme sa užili, žo je to
umenie. Ale o tom Ti musí napísaħ niekto iný.
Kedysi dávno si mi povedal,
že v kapitalizme sú ōudia oveōa
lakomejší ako v socializme,
keŵže peniaze tam majú viac
funkcií. Aj v tom si mal pravdu.
ŉudia dnes nežítajú, nechodia
na koncerty, ale naháŅajú peniaze. Niektorí preto, lebo nemajú žo
jesħ a kde bývaħ, niektorí preto, lebo
peniaze majú veōa funkcií.
Tvoj Vlado Godár
P. S. Nedávno sa na Teba pýtal Gija
Kanželi. Aj jemu chýbaš.

albrechtina letak A5.ai 1 21. 11. 2011 9:11:33

Hudobné dni Bruna Waltera
Pripomínaħ si veōkú dirigentskú
osobnosħ Bruna Waltera podujatiami
organizovanými na miestach, kde pôsobil, je ideou cyklu s názvom Bruno
Walter Musiktage (Hudobné dni Bruna
Waltera). Jeho vedúcou osobnosħou
a organizátorom je zo Slovenska pochádzajúci dirigent Jack Martin
Händler, ktorý za týmto úželom
založil i Symfonický orchester
Bruna Waltera pozostávajúci
z hrážov rôznych, predovšetkým
stredoeurópskych
orchestrálnych telies. ŷalšou podnetnou
myšlienkou podujatia je stredoeurópska kultúrna spolupatrižnosħ a posilŅovanie väzieb medzi
krajinami, ktoré spájajú hudobné
tradície i história. K miestam,
kadiaō viedla umelecká kariéra
Bruna Waltera, patrí tak ViedeŅ,
ako i Bratislava. Vo viedenskom
Musikvereine sa pod patronátom rakúskeho veōvyslanca na
Slovensku a jeho slovenského
partnera uskutožnil 30. 11. sláv12

nostný koncert tohtorožných Hudobných dní. Pod taktovkou Jacka Martina
Händlera na Ņom uviedol Symfonický
orchester Bruna Waltera Symfóniu ž. 7
A dur op. 92 Ludwiga van Beethovena
a Brahmsov Koncert pre husle a orchester D dur op. 77 s mladou talento-

B. Walter ưfoto: archívƲ

vanou sólistkou Alexandrou Soummovou. V novom roku bude festival pokražovaħ v Bratislave, ktorá je sídlom orchestra, koncertom 12. 1. v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca, kde odznie
Griegova Suita z „Holbergových žias“,
Beethovenova 3. symfónia „Eroica“
a Šostakovižov Koncert ž. 1 c mol pre
klavír, trúbku a slážikové nástroje op.
35 so slovenskými sólistami Ladisla-

vom Fanžovižom a Petrom La Gardem.
ŷalšie podujatia budú potom nasledovaħ opäħ vo viedenskom Musikvereine,
kde sa 26. 2. predstavia s orchestrom
pod taktovkou Jacka Martina Händlera
maŵarskí sólisti a 13. 5. bude pri uvedení Beethovenovej 9. symfónii spoluúžinkovaħ Slovenský filharmonický zbor.
(hž)
12 2011
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Lisztov klavír na Hammerklavier festivale
„Le concert – c’est moi“ – tieto sebavedomé slová F. Liszta mi napadli požas koncertu 4. rožníka Hammerklavier festivalu,
na ktorom sa 29. 10. v Primaciálnom paláci
predstavili ako sólistky Daniela Varínska
a Viviana Sofronitzky. Uvedený výrok by
som však v tomto prípade venoval v prvom
rade staviteōovi replík historických klavírov
Paulovi McNultymu.
McNulty do Bratislavy priviezol dve zo svojich majstrovských kópií: Boisselot op. 2800,
model z roku 1846 a Anton Walter, model
z roku 1792. Louis Constantin Boisselot
bol v 1. polovici 19. storožia renomovaným
staviteōom klavírov. Zohral významnú úlohu
v technickom vývoji nástroja: roku 1844 vynašiel sostenuto pedál, ktorý o tri desaħrožia
neskôr zdokonalila rma Steinway. Boisselota s Lisztom spájalo blízke priateōstvo.
Veōký hudobník obōuboval jeho nástroje, na
jeho klavíri hral aj na svojom poslednom veōkom turné roku 1847, po ktorom sa rozlúžil
s kariérou putujúceho virtuóza. Spomínaný
nástroj, vyrobený roku 1846, vlastnil Liszt až
do svojej smrti a dnes je majetkom nadácie
Klassik Stiftung Weimar.
Pri príležitosti osláv skladateōovho 200. výrožia narodenia zhotovil Paul McNulty na
objednávku weimarskej nadácie majstrovskú repliku, ktorá zažila na tohtorožnom
Hammerklavier festivale v Bratislave jednu
z prvých verejných prezentácií.
Matný lesk nádherného klavíra z mahagónového dreva pútal pozornosħ už skôr, než
sa rozozvužali jeho struny. Jeho zvuk sa
vyznažoval rezonantnými basmi, mäkkosħou, vyváženosħou, veōkým dynamickým
rozsahom i prekvapivou intenzitou vo forte
pasážach a výbornou zvužnosħou v subtílnejších polohách. Napriek tomu, že Daniela
Varínska nemala veōa žasu na spoznanie kvalít McNultyho novej repliky, jej interpretácie
Sonáty g mol op. 22 Roberta Schumanna
a Sonáty h mol S. 178 Franza Liszta, dvoch
technicky, muzikálne aj intelektuálne mimoriadne nárožných diel, vzbudzovali rešpekt
a obdiv. V Lisztovej Sonáte h mol venovanej
R. Schumannovi, v labyrinte ktorej už stratil
orientáciu nejeden technicky disponovaný

klavirista, odhalila Daniela Varínska dimenzie duchovnej hudby. Jej interpretácia
ako keby potvrdzovala výskumy Tibora
Szásza, naznažujúce, že dielo by mohlo maħ
program založený na biblických textoch.
Kým v prvej polovici koncertu znel romantický nástroj rozsahom i zvukom blížiaci sa

P. McNulty pri klavíri Boisselot
ưfoto: www.fortepiano.euƲ

k moderným klavírom, v druhej polovici
dostali poslucháži možnosħ konfrontovaħ
jeho charakteristiky s replikou nástroja o 50
rokov staršieho.
Viviana Sofronitzky predviedla na „Walterovi“ s ōahkosħou a sviežosħou dve kompozície W. A. Mozarta pre sólový klavír: Fantáziu d mol KV 397 a Rondo D dur KV 485
a po nich, spolu so Slovenským komorným
orchestrom Bohdana Warchala, Koncert
pre klavír a orchester A dur KV 414. Spojenie kladivkového klavíra s orchestrom
hrajúcim na moderných nástrojoch sa
v Bratislave neuskutožnilo prvýkrát: roku
1992 uviedol Melvyn Tan so Slovenskou
lharmóniou pod taktovkou Andrewa Parrotta Beethovenov 1. klavírny koncert. Veōmi živo si spomínam, ako príjemne som bol
prekvapený z premeneného zvuku orches-

tra, symbióza historických a moderných
nástrojov sa mi javila ako takmer ideálna.
Takúto synergiu som pri uvedení Mozartovho koncertu tentokrát neregistroval, sólový
nástroj s orchestrom nevytváral organickú
jednotu. Hudobníci SKO sa síce usilovali
o aktívne hranie a o jednotnú artikuláciu
so sólistkou, problém do celkového vyznenia diela však prinášala
najmä kvalita ladenia. Bolo to
pravdepodobne najmä dôsledkom
nevyhnutnosti spustiħ ladenie kvôli
kladivkovému klavíru o niekoōko
kmitožtov nižšie na hladinu a = 430
Hz, ktorá je pre moderné nástroje
i hudobníkov na nich hrajúcich
predsa len nezvyklá.
Sofronitzky je skúsenou interpretkou klavírneho repertoáru
18. storožia, má za sebou o. i.
realizáciu nahrávky kompletu Mozartových klavírnych koncertov so
súborom Concerto Polacco. Jej dôverná znalosħ tohto repertoáru bola
evidentná požas celého predvedenia diela a najmä vŵaka nej bola aj
druhá polovica koncertu príjemným
zážitkom. Väžšia hudobná substancia i celková interpretažná kvalita
však boli sústredené v 1. polovici koncertu,
ktorého dramaturgii by podōa môjho názoru
pristalo opažné poradie.
Organizátorovi Hammerklavier festivalu
Ivanovi Šillerovi patrí vŵaka za príležitosħ
požuħ a vidieħ v ostatných štyroch rožníkoch
festivalu repliky nástrojov rôznych výrobcov i období a za hmatateōné potvrdenie
poznania, že historický vývoj klavíra nebol
o zdokonaōovaní nedokonalého, ale že predovšetkým reektoval transformažný proces, ktorým prechádzali skladateōská tvorba
a spoloženská pozícia i funkcie hudby.
Verím, že Hammerklavier festival bude pokražovaħ aj v budúcich rokoch. Kompletný
cyklus Beethovenových sonát na kladivkových klavíroch v Bratislave by bol veōkou
udalosħou.

Medzinárodná klavírna súħaž
J. N. Hummela má svojich víħazov.
Tri súħažné kolá 7. Medzinárodnej
klavírnej súħaže Johanna Nepomuka
Hummela prebehli v Koncertnej sieni
Dvorana a Historickej budove SND
v Bratislave. Do súħaže sa prihlásilo
viac než 50 mladých klaviristov
z celého sveta. Štrnásteho novembra
nastúpilo do 1. kola 38 interpretov,
medzi nimi 3 Slováci. Do nále
sa prebojovali Slovák Marko
Ernek, Martin Levický z źeskej
republiky a Mamikon Nakhapetov
z Gruzínska. Traja nalisti sa 20. 11.
predstavili v historickej budove
SND so Slovenskou lharmóniou
a dirigentom Rastislavom Štúrom.
M. Ernek uviedol Chopinov Koncert
pre klavír a orchester ž. 1 e mol
op. 11, v interpretácii M. Levického
zaznel Beethovenov Koncert
pre klavír a orchester ž. 3 c mol
op. 37, M. Nakhapetov sa predstavil
Koncertom pre klavír a orchester
ž. 2 f mol op. 21 F. Chopina.
Medzinárodná porota z prestížnych
klaviristov a pedagógov (predseda:
Pavel Gililov, Nemecko, žlenovia:
Vincenze Balzani, Taliansko, Ivan
Klánský, źeská republika, Ida
źernecká, Marian Lapšanský,
Slovensko) udelila nasledujúce
tituly laureátov: Martin Levický
(1. cena), Mamikon Nakhapetov
(2. cena), Marko Ernek (3. cena).
Všetci ocenení získali nanžné ceny
a absolútny víħaz aj tri koncertné
vystúpenia v Slovenskej republike.
(hž)

Adrian RAJTER
M. Levický ưfoto: archívƲ

Friedrich Gauwerky v Bratislave
Príležitosħ požuħ a vidieħ naživo hru
violonželistu Friedricha Gauwerkyho sa
nenaskytne každý deŅ. Renomovaný inštrumentalista a pedagóg sa stal známym
najmä vŵaka zasvätenej interpretácii skladieb pre sólové violonželo a komorných
skladieb s violonželom z 2. polovice 20.
storožia (zvlášħ z tvorby autorov európskej
povojnovej avantgardy; v minulom roku
pre spoložnosħ Wergo nahral s klaviristom
Markom Knoopom violonželové skladby
Johna Cagea), no pozornosħ si získal aj
hraním staršej hudby (Bach, Beethoven).
Na pôde VŠMU vystúpil 25. 10. v rámci
študentského festivalu Orfeus so sólovým
recitálom a krátko nato viedol workshop

venovaný interpretažnej problematike prezentovaných diel.
Koncert zostavil výhradne z diel nemeckej
avantgardnej proveniencie – Sonátu pre
violonželo sólo Yorka Höllera a po nej nárožnú sólovú sonátu B. A. Zimmermanna,
ktorá inšpirovala Höllerovu kompozíciu, doplnil o kratužkú a mimoriadne koncentrovanú miniatúru opus breve Klausa K. Hüblera
a violonželovú verziu pôvodne klarinetovej
skladby In Freundschaft K. Stockhausena.
Skvelé ovládanie rozšírených techník hry
na violonžele nie sú Gauwerkyho jedinou
a hlavnou devízou – skôr je to spôsob, akým
ich dokáže aplikovaħ na skladateōom vytvorený hudobný text. Premyslenosħ interpre-

tažnej koncepcie sa uŅho nijako nevylužuje
s imaginatívnosħou a bezprostrednosħou
prejavu, výsledkom žoho je zrozumiteōné
podanie posluchážsky pomerne nárožných
hudobných štruktúr. Jediným smutným
faktom bola návštevnosħ koncertu. Malo
by byħ pravidlom, že podobnú príležitosħ
si nenechajú ujsħ minimálne študenti hry
na slážikových nástrojoch a kompozície,
nehovoriac už o pedagógoch. Prišlo ich
len zopár – požet prítomných v sále sa pohyboval okolo žísla 20 a podujatie pôsobilo
dojmom „dobre utajenej akcie“. Priznávam,
že celkom nerozumiem prežo...

Obžianske združenie Fuga pozýva
na konkurz do Svetového zboru
mládeže (World Youth Choir/
www.worldyouthchoir.org), ktorý sa
uskutožní 21. 1. 2012 v Košiciach.
Konkurz je uržený zborovým
spevákom, študentom spevu
a profesionálnym spevákom od
17 do 26 rokov s dobrou znalosħou
konverzažnej angližtiny. Záujemcovia
musia zaslaħ krátke profesijné
CV s kontaktom do 31. 12. 2011
na adresu salon.oliver@gmail.com,
kde možno získaħ i ŵalšie informácie
o konkurze.
(hž)

Robert KOLÁĳ
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Melos-Étos 2011
11. rožník medzinárodného festivalu súžasnej hudby, 4. – 13. novembra, Hudobné centrum s podporou MK SR, Bratislava
Dvanásħ koncertov a tri sprievodné podujatia, súžasná vážna hudba, programové prieniky s festivalom Next ži zaniknutými Vežermi novej
hudby, rad slovenských premiér diel zahranižných autorov, ale aj svetové premiéry diel slovenských autorov – taká je bilancia 11. rožníka
festivalu, vŵaka ktorému Bratislava na dva týždne ožila novšou hudbou...
Foto: Peter BRENKUS
01: SF, Leon Botstein
Program otváracieho koncertu (4. 11.,
Historická budova SND) korešpondoval
s jednou z koncepžných línií tohto rožníka festivalu: predstaviħ v rôznych podobách ideu hudobného minimalizmu.
O kontextoch vývoja tohto fenoménu
sa najprv mali návštevníci možnosħ do-

jednotlivých skupín delených slážikov, intonažné nedôslednosti a málo pregnantné oscilovanie medzi disonanciami a ich
uvoōŅovaním. Som príliš nárožný, ak porovnávam výkon orchestra s dostupnou
nahrávkou vydavateōstva ECM?
O mladom slovenskom skladateōovi
Andrejovi Slezákovi zatiaō u nás nebolo
veōa požuħ, hoci má na konte viacero významných ocenení. K posledným patrí

L. Botstein

a melodické modely, tonálne jasne ohranižené plochy) v spojení so zvukovo-výrazovou fazónou neskororomantického
symfonizmu. Leon Botstein v budovaní
kontrastov prejavil zmysel pre uchopenie Adamsovej hudby, miestami sa mu
však v motorických pasážach nepodarilo
ustrážiħ súhru. Tiež sa opätovne potvrdilo, že dožasný stánok Slovenskej filharmónie nie je dimenzovaný na takýto veōký orchestrálny aparát, predovšetkým
v kombinácii s partitúrou nešetriacou
dvoj- až štvornásobnými forte. Bohatá textúra skladby sa preto, žiaō, žasto
v spojitom hukote strácala.
Medzi žasħami poslednej skladby sa ozýval
potlesk. Nad „nevychovanosħou“ divákov
sa pohoršovaħ netreba – cieōom festivalu je
predsa pritiahnuħ do koncertných siení aj
ōudí, ktorí tam bežne nechodia. Zrejme sa
im pážilo, mne však len s výhradami…

Koncert telesa Österreichisches Ensemble für Neue Musik (5. 11., Malé
koncertné štúdio SRo), prominentného
rakúskeho súboru, bol programovo
zameraný primárne na tvorbu autorov
newyorskej alternatívnej scény. Nespútaná dravosħ inak prísne racionálne
konštruovanej skladby Tessalation Row
Elliotta Sharpa pre slážikové kvinteto,
ktorej predchádzalo ich nežakané vybehnutie na pódium, ži na ostinátnom
opakovaní založená kompozícia I Buried
Paul Michaela Gordona (komorný súbor s dôležitou úlohou bicích nástrojov,
syntetizátora a samplov) boli pritom pre
rakúsky ansámbel (so zastúpením dvoch
slovenských hudobníkov – Nory Skutovej a Milana Radiža) a dirigenta Titusa
Engela úplne odlišnými príležitosħami
ukázaħ, že takýto nárožný repertoár je
možné hraħ s ōahkosħou a entuziazmom,
ktoré poslucháža jednoducho strhnú.
Na objednávku festivalu vznikla skladba
Smrħ orchidey Jozefa Kolkoviža, v ktorej sa polarizujú jednotlivé nástrojové
skupiny 12-žlenného súboru. V druhej
žasti koncertu odznela trilógia Professor
Bad Trip talianskeho skladateōa Fausta
Romitelliho, ktorá syntetizuje alternatívny rock s princípmi spektrálnej hudby
v štýle G. Griseyho. Koncert som vnímal
ako úspešné potvrdenie ambície festivalu
Melos-Étos aspoŅ sžasti nahradiħ už neexistujúce Vežery novej hudby.

Mimoriadne vydarený dramaturgický
celok 11. rožníka festivalu poskytol ojedinelý recitál popredného slovenského
akordeonistu Petra Katinu (6. 11., Mirbachov palác). Príslušník strednej generácie
s väzbami na dánske hudobné prostredie
pricestoval do Bratislavy, aby podal svedectvo o svojej vynikajúcej interpretažnej
predstavivosti. Jeho bratislavský výkon
právom pritiahol pozornosħ veōkého požtu
návštevníkov a neboli to iba „súkmeŅovci“
z tábora „harmonikárov“. Peter Katina
si vybral anglosaskú literatúru, a hoci ho
sprevádza povesħ vynikajúcej techniky,
rozhodol sa Ņou neohurovaħ. Skôr ukázal,
aký je akordeón variabilný a polyštýlový
nástroj. Pravdupovediac, veōmi som uvítala túto dramaturgickú „agendu“.
OceŅujem aj premyslený výber skladieb
– dve zo slovenského prostredia, dve
z amerického a štyri z tzv. „britského okruhu“ – teda z autorských dielní súžasných
svetových skladateōov, ktorých sa nedotkli
kuriózne sovietizažné tradície u nás spojené s týmto hudobným nástrojom. Pre
úplnosħ pripomínam, že v slovenskej hudbe je napriek tomu silná tradícia pôvodnej
akordeónovej literatúry, na ktorej vyrastali
generácie našich akordeonistov.
Akordeón (podobne ako cimbal) je vo
vážnej hudbe aj naŵalej neobjaveným
nástrojom budúcnosti. V jednotlivých
skladbách sme mali možnosħ spoznaħ
rôzne autorské optiky. Zdroje inšpirácie boli veōmi rozmanité a spektrum
zvolených prostriedkov pripomenulo,
aké zamaskované „komorné ansámble“
ukrýva tento nástroj. V skratke: na koncerte zazneli pozoruhodné premiéry
skladieb napísaných od konca 70. rokov
až po súžasnosħ od Jevgenija Iršaia, Bryna Harrisona, Christiana Wolffa, Jozefa
Podprockého, Anthonyho Gilberta, Sidneyho Corbetta, Howarda Skemptona
a Michaela Finnissyho.
Výber diel potvrdil životaschopnú exibilitu akordeónu, ktorý zásluhou Petra
Katinu rezonoval podōa obsahu diel raz
ako clivá harmonika, inokedy ako organ,
dokázal suplovaħ aj dychové nástroje, vychrliħ expresívne chromatické disonancie
aj sladkasté melodické klišé... A keŵ to
skladateō potreboval, vedel vyrobiħ šumy,
ruchy, vzdychaħ aj kvíliħ. Skladby ožili z ticha partitúr do stavu akútnej hudobnej
prítomnosti.

Juraj BUBNÁŠ

Melánia PUŠKÁŠOVÁ

02: Österreichisches Ensemble für Neue Musik

zvedieħ viac prostredníctvom moderovaného rozhovoru s hlavným hosħom
vežera – americkým dirigentom Leonom
Botsteinom, ktorý zároveŅ priblížil
i svoj osobný pohōad na prezentované
diela. Hudobný svet tzv. mystického
minimalizmu, zastúpený úvodnou skladbou Arva Pärta La Sindone (v preklade
„rubáš“, autor ju skomponoval na základe rozjímania o tajomstve Turínskeho
plátna), je mu podōa vlastných slov skôr
vzdialený. To ma priviedlo k uvažovaniu,
ži môže byħ duchovné posolstvo v diele
prítomné implicitne, alebo je na jeho
odkrytie potrebné aj príslušné „naladenie“ interpretov. Toto predvedenie na
koncerte mi však jednoznažnú odpoveŵ nedalo. V interpretácii Slovenskej
filharmónie bolo totiž priveōa rušivých
momentov, ktoré sħažovali sústredenie
sa na vrstvy pod samotným povrchom
hudby: najmä chýbajúca homogénnosħ
14

minulorožné 2. miesto na Skladateōskej
súħaži Toru Takemitsu v Tokiu za skladbu
Aquarius, ktorá zaznela aj v tento vežer.
Už z prvých tónov sa dá vytušiħ inšpirácia
Ligetiho Lontanom. Slezák buduje – svojím spôsobom minimalisticky – kontinuum
veōmi zaujímavých farebných a zvukových
kombinácií (i s využitím mikrointervalov),
potom však charakter hudobného diania
celkom zmení, aby ho po gradácii opäħ
zredukoval až na pôvodný jediný tón s.
Botstein s orchestrom pracoval veōmi
precízne, podarilo sa mu udržaħ napätie
požas celej skladby a dobre ju vystavaħ i
po zvukovej stránke.
Ako posledný prišiel na rad americký
minimalizmus. Harmonielehre Johna
Adamsa, názvom odkazujúca na slávnu
teoretickú prácu A. Schönberga, je vlastne trojžasħovou symfóniou, v ktorej skladateō pracuje s tradižnými minimalistickými prostriedkami (repetované akordy

03: Peter Katina
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04: Marco Fusinato a PIVIXKI
Asi nik, kto chodieva do A4, nemá rád
konvencie. Zrejme to platí aj pre tých, žo

s žinelmi zneli PIVIXKI ešte noisovejšie. Na
záver použili niekoōko motívov, ktoré gradovali, obmieŅali a upravovali spontánne,
no precízne ako požas celého vystúpenia.
Keby sa vo varieté niekedy pokúsili navodiħ

A. Pateras

sa rozhodli stráviħ nedeōný vežer (6. 11.) na
vystúpení Marca Fusinata a dvojice PIVIXKI: od študentov hudby cez festivalových
zanietencov až po pána s rozobratou Rubikovou kockou na krku, ktorého šuchot
igelitky sprevádzal prvé tóny koncertu.
Marco Fusinato zažal nenápadne a nenárožne opakovaním jediného tónu na
gitare. Nie elektronické brnkanie, ale
doslova dunivé „brnenie“ sa postupne
miešalo s ŵalšími zvukmi vylúdenými
z mixpultu, bez ktorého by taliansky
performer vyzeral ako radový britský gitarový pesnižkár. Jeho rušivé zvuky boli
výborne zasadené do tmy, divák požul,
ako sa prsty dotýkajú jednotlivých strún
s pozadím nenaladeného chržiaceho
rádia. Marco Fusinato v druhej polovici
predviedol niežo ako živý soundtrack
k vietnamskej vojne tak, ako ju poznáme
z kinematografie – vysoká frekvencia
streōby, nepravidelné výbuchy, Morseova abeceda, borenie vojenských táborov,
hluk na zemi aj vo vzduchu...
PIVIXKI (Anthony Pateras a Max Kohane) boli výrazne melodickejší; Austrálžania
napokon hrajú na „retro nástrojoch“ ako
klavír a bicia súprava. Samozrejme používali aj elektronické výdobytky v podobe
samplera (pripomínajúceho niekoōkonásobne zväžšený tachometer), ktorý zaujal
na Paterasovom krídle miesto nôt. Spolu
s Maxom Kohanom odohrali niekoōko skladieb v dynamickom, šialenom a neviazanom
tempe a v dokonalej, na sekundu presnej
súhre. Vzájomne sa predbiehali, kto ovládne
hru na svojom nástroji rýchlejšie. Klavirista
Anthony Pateras nechal svoje prsty dopadaħ
na klávesy tak, že ich viac bil ako hladil.
„Elegantné zverstvo” na chvíōu prerušilo
pokojné klavírne sólo a v žistom spojení

atmosféru pekla, mali by angažovaħ túto
dvojicu mladíkov...
Viera RÁCZOVÁ

05: Melos Ethos Ensemble
Súbor Melos Ethos Ensemble nesie vo
svojej charakteristike oznaženie „rezidenžné teleso“ festivalu Melos-Étos.
Hoci sa jeho zloženie v posledných
rokoch do znažnej miery obmenilo, aj
na tohtorožnom festivalovom koncerte
(7. 11., Zrkadlová sieŅ Primaciálneho paláca) sa potvrdilo, že združuje
kvalitných hudobníkov pripravených
realizovaħ na najvyššej úrovni nárožné
ansámblové diela skladateōov 20. a 21.

storožia. Hneŵ na úvod ma veōmi zaujala
skladba nemeckého skladateōa Heinera
Goebbelsa Samplersuite, zaujímavým
spôsobom pracujúca s materiálom nahratým na mg páse: vo vyváženej miere
ho niekedy používa ako pozadia, zvukový podklad pre ostatné nástroje, inokedy mu zveruje úlohu sóla, ako napr.
v prípade židovského spevu v žasti Chaconne. Belgický dirigent Daniel Gazon
veōmi dobre kontroloval súhru veōkého
ansámblu i celkovú zvukovú vyváženosħ
(akustické nástroje boli amplifikované).
I v nasledujúcom diele Magor od Petra
KofroŅa zohrávala dôležitú úlohu hudobná vrstva samplov. Tu však na ne autor
umiestnil hlas „Magora“ (prezývka žeského básnika a publicistu Ivana Martina
Jirousa – smutným paradoxom je, že práve
niekoōko dní po bratislavskom koncerte
zomrel). DopŎŅajú ich až znervózŅujúco
monotónne repetitívne modely v sprevádzajúcich nástrojoch, akoby kladúce
provokatívnu otázku: „Kto je v skutožnosti
‚magor‘? Nie ste to náhodou vy, ak to vydržíte tak dlho požúvaħ?“
Fínsky skladateō Jukka Tiensuu sa vo svojej
tvorbe zameriava na uplatŅovanie tradižných folklórnych prvkov v nových súvislostiach, žoho dôkazom je aj skladba Ikisyyt
pre kantele (ōudový strunový nástroj) a komorný orchester. Zaujala predovšetkým
farebnou ranovanosħou prevažne lineárne koncipovaných štruktúr. Z praktických
dôvodov je možné part kantele interpretovaħ i na harfe (Adriana Antalová).
Záver potvrdil charakter antiklimaxu
v dramaturgii koncertu. Skladba Pranam II od Giacinta Scelsiho je dielom
znažne minimalistickým (v zmysle využívania redukcie hudobného materiálu):
jeho základom je jeden tón a jeho postupné zvukové a farebné obohacovanie
v rámci jediného akordu. Opäħ treba
vyzdvihnúħ minucióznu prácu dirigenta,
ktorý na ploche približne 7 minút trvajúcej
skladby dokázal s deviatimi hudobnými
nástrojmi vytvoriħ pozoruhodný zvukový
výsledok.
Juraj BUBNÁŠ

06: Ryoji Ikeda
0'05". Nula minút. Päħ sekúnd. Päħ tvarov,
päħ hrán, päħ smerov. Jeden performer,
ktorého si pomýlili so zvukárom. A jedno
plátno, na ktoré hádzal body a nechal ich
plávaħ v trojrozmernej sieti... Ryoji Ikeda
je japonský performer žijúci v Paríži. Je posadnutý dátami, zvukmi a ich prevedením
do umeleckých aktov.
Datamatics [ver. 2.0] (Ikedov aktuálny projekt; 8. 11., Divadlo Aréna) zažali minimalisticky, ale hneŵ v úvode sa z pulzujúcich riadkov
križujúcich plátno zrodil audiovizuálny prepis
techna, šialeného elektra ži silných beatov.
Pripravení návštevníci festivalu vyzbrojení
štupōami do uší ich však ani nevyužili, keŵže
toto vystúpenie bolo k ušným bubienkom
zmierlivé. O žosi menej k ožiam, keŵ obraz
testoval schopnosħ divákov striedavo sa prispôsobovaħ tancu bielej a žiernej.
V hudbe panovali chaos, spontánnosħ
a neuržitosħ a všetky tieto prvky kopíroval
aj obraz. Vystupujúce body pripomínali
bublinky v akváriu, didaktické hry z detských žias alebo obrazovku pokazeného
televízora. Pri pokojnejších pasážach
vznikal pocit ako v planetáriu s hudobnou
zložkou. Zemské živly, dezény, negatív
alebo zrýchlený pohyb áut na križovatke
boli doslova vytvorené z pohybujúcich sa
pruhov a štvoržekov. Niekedy sa diváka
dokonca zmocnila panika pri lenivej záplave bielej farby žiernou. Alebo sa na chvíōu
stal obeħou umelcových 3D hier, keŵ sa
trojrozmerná os tvárila plasticky, hoci si
hneŵ uvedomíte, že stále ide len o plochu.
Viera RÁCZOVÁ

07: VENI ACADEMY
Koncert mladých hudobníkov združených
v projekte VENI ACADEMY (9. 11.) mal
zvláštnu atmosféru. Do akusticky „sterilného“ a uzavretého prostredia Malého
koncertného štúdia SRo boli prenesené
hudobné produkcie pôvodne uržené pre
priestor spievajúcej fontány na Hlavnom

VENI ACADEMY
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námestí v Košiciach. Iniciatíva organizátorov tamojšieho festivalu USE THE
C!TY vytvoriħ alternatívu k bežnej „mainstreamovej klasike“, najžastejšie spájanej
so spievajúcimi fontánami (Malá nožná
hudba s popovými bicími a pod.), je mi
sympatická rovnako ako aktivity mladých
interpretov a skladateōov (zo Slovenska,
źiech a z Maŵarska) angažovaných v
projekte. Predstavenie v exteriéri zaznamenalo pozitívnu odozvu, a tak sa autori
rozhodli preniesħ ho aj do tradižnejších
priestorov uržených na predvádzanie
hudby s nádejou, že skladby takto zažnú
žiħ vlastným životom.
Pôvodný zámer determinoval aj zvolené
kompozižné prostriedky. V duchu Johna
Cagea sa súžasħou hudobného diania
okrem materiálu xovaného v zápise stávajú aj zvuky z okolia, šum fontány, hra na
neŵalekej zvonkohre, vrava okoloidúcich
ōudí atŵ. Do hry vstupujú prvky náhody
a „vpád“ neplánovaných okolností a interakcií, od zúžastnených sa automaticky
ožakáva širšie chápanie pojmu hudba.
Skladatelia preto siahali po aleatorike ži
kompozícii pre ōubovoōné obsadenie a
svoje partitúry poŅali pomerne otvorene.
źasħ „externých“ ruchov síce bola prítomná aj na rozhlasovom koncerte prostredníctvom samplov, no situácia, v ktorej
existuje jasný predel medzi interpretmi
a nehybne sediacim obecenstvom, je zásadne odlišná od exteriérového predvádzania. Hudba nedostáva žiadne impulzy
„zvonka“ a vo svojej indiferentnosti sa
môže staħ nudnou. V danej chvíli som mal
pri väžšine skladieb pochybnosti, ži sú naozaj životaschopné aj ako žisto hudobné
artefakty bez toho, aby poslucháž vopred
niežo vedel o skladateōských zámeroch a
prežítal si „návod na použitie“. Z predvedeného by som vyzdvihol úvodnú skladbu
Petra Grolla nazvanú cageovsky Fontana
Mix a Fujover the Fountain Square Michala Paōka s nápadito použitým zvukom
nasamplovanej fujary. Obe svojím vyznením vyžnievali z pre mŅa pomerne monotónne plynúceho prúdu príležitostných
skladieb. A snáŵ to bol aj zámer – vytvoriħ
hudbu, ktorá bude akousi konštantne
zuržiacou fontánou v pozadí a ktorej žlovek môže venovaħ pozornosħ kedy sa mu
zachce...

A. Tali

ktorým by ho dokázala premeniħ na teleso
schopné dôstojne interpretovaħ hudbu vytvorenú po roku 1950.
Mdlé a papierové Requiem Toru Takemitsu pre slážikový orchester nasledovala
premiéra koncertantnej poémy pre husle
a veōký orchester s názvom Ikaros od
Juraja Hatríka. Názov ašpirujúci na vznešenosħ, pátos antiky, dávny sen žloveka
o lietaní, ktorý konží tvrdým pádom... Trocha príliš ilustratívnosti v sebe niesla táto
programová skladba. Jej programovosħ aj
hudobná rež sú zakorenené v 19. storoží,
žo ju podōa mŅa odkazuje skôr do ríše
kreslených rozprávok. Patritúra obsahuje
nejedno krásne znejúce miesto, je výbor-

ne inštrumentovaná, len neviem, koōkí sú
ochotní ešte dnes uveriħ jej výrazu a pátosu. Skladateō síce istú deskriptívnosħ diela
vysvetōuje jeho didaktickým zameraním
(vzniklo na popud huslistu a pedagóga Jozefa Kopelmana), nazdávam sa ale, že každú jednu notu v partitúre myslel smrteōne
vážne. No bez ohōadu na to, ži som v tej
chvíli patril k „presvedženým“ alebo nie,
úprimne som tlieskal huslistovi Markovi
Zwiebelovi za profesionálny výkon v sólovom parte, kým priemerne a nepresne
hrajúcemu orchestru (plechové nástroje
v choráli pred koncom skladby hádam ani
raz nenasadili spolu) už veru menej.
Pendereckého Koncert pre violu a orches-

ter bol najpôsobivejším žíslom programu.
Sólista Julián Veverica sa k jeho naštudovaniu postavil zodpovedne a jeho hre
nechýbala iskra ani pôsobivý emocionálny
náboj. Orchester sa v tomto diele predstavil asi najlepšie, hoci aj tu mohlo byħ viac
presnosti a väžšie nasadenie hrážov aj pri
zadných pultoch slážikových sekcií.
Záver patril Ouvertúre, Valžíku a Finále
z opery Powder Her Face Thomasa Adèsa. Dekadentné tance, ktoré si môžu podaħ ruku s hudbou z Gavaliera s ružou,
boli pre náš orchester priveōkým sústom.
Geniálne naštylizované kusy od orchestrálnych hrážov žiadajú, aby boli nielen virtuóznymi inštrumentalistami schopnými
orientovaħ sa v komplikovanej polyrytmickej štruktúre, ale aby mali aj zmysel pre štýl
interpretácie tanežnej hudby swingovej
éry, pre waltz a tango a dokázali ich podaħ
ako karikatúru, aby poslucháž dešifroval
silný ironický podtón hudby. Zdá sa mi,
že klarinetisti (ich zhýralo „slizké“ glissandá takmer nebolo požuħ) niž z charakteru
tejto hudby nepochopili; o niežo lepšie na
tom boli trubkári, no zasa sa nemuseli snažiħ prekrižaħ zvyšok orchestra pri každom
svojom vstupe.
Situácia je vážna. Pokiaō bude ħažisko repertoáru našich orchestrov zotrvávaħ pri
Brahmsovi a DvoĶákovi, stanú sa z nich
akési múzeá; v konfrontácii s nárokmi
novšej hudby budú takmer nepoužiteōné.
Podōa mŅa neobstojí argument, že väžšina
návštevníkov koncertov si žiada prednostne romantiku. Verím, že by prišli aj na
Adamsa, Pärta, Pendereckého, a možno
aj Adèsa.
Robert KOLÁĳ

09: Transmusic Comp.
Vo štvrtok 10. 11. dostal na festivale
priestor resuscitovaný súbor Milana
Adamžiaka Transmusic Comp. V obsa-

M. Adamžiak

08: SOSR, Anu Tali
O koncerte Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v stredu 9. 11. možno
úvodom skonštatovaħ, že väžšina z jeho
programu by za normálnych okolností
mala znieħ na bežných abonentných koncertoch a nie na festivale súžasnej hudby
– Takemitsu z roku 1957 alebo Penderecki
z roku 1983 sú dnes sotva novou hudbou.
Lenže naše orchestre ju takmer nehrajú a
ostávajú pre Ņu už len festivaly... Nárožný
program naštudovala estónska dirigentka
Anu Tali, ktorá na predošlom Melose so
súborom musikFabrik uviedla vynikajúci
koncert z tvorby Mauricia Kagela. Rozhlasový orchester však zŵaleka nie je musikFabrik a ani Anu Tali nemá žarovný prútik,
16
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dení štyria kmeŅoví žlenovia (Adamžiak,
Peter Machajdík, Michal Murin, Zbynůk Prokop) a jeden nový (Robert Bartko) predviedol v A4 – nultom priestore
exemplárnu ukážku kolektívnej improvizácie, akú si pamätáme z žias jeho autentickej slávy. Prezentažný rámec a plná
sála dodali vystúpeniu punc serióznosti,
na druhej strane ale vyšiel najavo dobre známy fakt, že resuscitovaħ dobový
kontext ožividne nie je možné; z tohto
hōadiska išlo o riskantný dramaturgický
žin. Konvenžnejšie umelecké formy bývajú zvyžajne voži kontextovým zmenám
odolnejšie. Súbor však riziko podniku
bez problémov zvládol a curranovská
„forma hudby bez formy“ prekvapujúco
oslovila i generažne mladšie publikum.
Adamžiakove bizarné inštrumentárium,
improvizované „DIY violonželo“ a živelný
gestický expresionizmus, Machajdíkovu
muzikantskú rozvážnosħ a Murinove šarmantne neohrabané performancie vhodne dopŎŅali Prokopove elektronické intervencie a gitarové komentáre najmladšieho Bartka. źasovo zvládnutá otvorená
forma skonžila rovnako prirodzene, ako
sa na zažiatku zrodila, aby v druhej žasti
príjemného vežera, koncipovaného ako
pocta Adamžiakovi, uvoōnila miesto projekcii jeho filmového profilu od Arnolda
Kojnoka.

vzdialený pôvodnému Beuysovmu chápaniu, pretože sociálnu plastiku vo svete
umenia nemožno redukovaħ na materiálnu
podporu ži vytváranie prezentažných príležitostí; spožíva predovšetkým v schopnosti stimulovaħ kreativitu u „neumelcov“
a prenášaħ formatívnu energiu z umenia
do iných oblastí života, a tej má Adamžiak,
ako sme sa mohli opäħ presvedžiħ, ešte stále
nadbytok. Aby sa napokon z revivalu nestala patetická repetícia! Dokáže TMC odolaħ
nástrahám súžasného inštitucionálneho
molocha a tíško sa vytratiħ zo scény, ako to
múdro urobil pred 15 rokmi? Rieka, v ktorej
sa bravúrne pohyboval pred dvomi desaħrožiami, už dávno zmenila svoje prirodzené
koryto a, zregulovaná dravými novomediálnymi reprezentáciami a záujmami, môže byħ
nebezpežná aj pre skúsených plavcov.
Jozef CSERES

10: ŠKO Žilina, Szymon Bywalec
Predposledný orchestrálny koncert festivalu privítal v priestoroch Historickej budovy NR SR na Župnom námestí (11. 11.)
Štátny komorný orchester Žilina pod
vedením Szymona Bywalca. Veōmi pestrá
a premyslene postavená dramaturgia obsahovala kompozície napísané za posled-

a priniesol množstvo výrazových protikladov. Na objednávku festivalu vznikla
skladba Martina Burlasa pocit istoty a
polžas rozpadu pre orchester a gitarové
kvarteto. Dvojžasħová kompozícia priniesla voži predošlej výrazný kontrast
vo výraze a v celkovej atmosfére. V prvej
žasti dominovala majestátne riešená
minimalistická harmónia, v druhej žasti
dostalo priestor Bratislavské gitarové
kvarteto v zložení Radka Krajžová, Jana
Babuliaková, Martin Krajžo a Miloš
Slobodník. Kvarteto má už s Burlasom
skúsenosti – na ich poslednom prolovom CD nahrali jeho kompozíciu The
Last Breeze pre štyri gitary a štyri ventilátory. Podobným technickým riešením
disponovala aj tohtorožná premiéra.
Skladba využíva množstvo alikvotných
tónov a prelaŵovanie strún, ktoré spolu
so zvukom orchestra vytvorili zaujímavé
zvukové plochy. Jemné a detailné odtiene
Burlasovej skladby však potlažila absencia ozvuženia sólových nástrojov, ktoré
v celkovom zvuku zanikali. Záver koncertu patril expresívnej kompozícii Davida
Langa Pierced pre violonželo, klavír, bicie
nástroje a slážikový orchester. Skladba
zosobŅuje nový postoj k vzħahu sólistov
a orchestra – predstavuje „dva svety“,
ktoré sa snažia „preniknúħ“ jeden do
druhého. Mimoriadne technicky nárožnú

11: Sergej Kopžák, Quasars
Ensemble
Vari všetci, ktorí navštívili predposledný
koncert festivalu (12. 11.) v sieni historickej budovy NR SR na Župnom námestí,
ktorá praskala vo švíkoch, mali pocit, že
išlo o jedno z vrcholných podujatí tohtorožnej sezóny. Program lákal premiérovými uvedeniami štyroch vokálno-inštrumentálnych kompozícií renomovaných
slovenských skladateōov Romana Bergera, Mira Bázlika, Ilju Zeljenku a Vladimíra Bokesa, zverenými spolupráci nášho
významného speváka Sergeja Kopžáka
s nemenej renomovaným súborom Quasars Ensemble pod vedením Ivana Buffu. Aj keŵ sme sa na zažiatku dozvedeli
o úprave programu – Bokesov plánovaný
piesŅový cyklus Departures nahradilo
skladateōovo inštrumentálne Postlúdium
k Storožnici Eugena SuchoŅa (aj pre skúseného umelca Kopžáka pravdepodobne
znamenalo uvedenie štyroch závažných
skladieb prekroženie miery interpretažnej zodpovednosti) –, nezmenšilo to
pozitívny zážitok z ušōachtilo napísaných
kompozícií. V úvodnej skladbe bolo
požuħ, že Bokes, dobre oboznámený so
SuchoŅovým kompozižným štýlom, rozvinul intencie sonorizmu (ku ktorým au-

Bratislavské gitarové kvarteto a ŠKO Žilina

Koncert TMC, Kojnokov lm i Adamžiakove príslovežné verbalizmy ukázali, že Milan
je predovšetkým žlovek z mäsa a kostí a nie
akási virtuálna bytosħ opradená legendami,
ako sa nás silou-mocou snaží presvedžiħ
text v programovom bulletine festivalu.
Vytváraħ mýty je zrejme antropologická
konštanta, no v tomto prípade sú demystikácia a depatetizácia asi najzmysluplnejšie
dary, aké by Milan mohol od svojich kolegov k nadchádzajúcemu jubileu dostaħ. Ani
Murinov koncept „sociálnej plastiky“, do
ktorého sa snaží zahaliħ svoju humanitárnu
pomoc kolegovi a priateōovi, nevyznieva
ako autentické umelecké gesto. Je dosħ

ných 10 rokov. Tichá hudba pre slážikový
orchester ukrajinského skladateōa Valentina Silvestrova poukazovala na koncept ticha, ktorý je v hudbe 20. storožia prítomný v mnohých podobách. V troch žastiach
sa orchester prejavil v jemných dynamických a farebných nuansách s množstvom
prepracovaných detailov. Koncert-elégia
pre violonželo a orchester ž. 4 op. 122
skladateōky Eleny Firsovej bol venovaný
(podobne ako jej tri violonželové koncerty) pamiatke Mstislava Rostropoviža.
Sólový part, ktorého sa s veōkým nasadením zmocnil vynikajúci žeský violonželista
JiĶí Bárta, bol poŅatý znažne virtuózne

kompozícu sólisticky uchopili Pavol Šimžík (violonželo), Michael Berki (klavír) a
Martin Rühl (vibrafón). V partoch bicích
nástrojov výrazne dominovali aj Libor
Cabejšek a Marián Michalec. Kladne
hodnotím aj nasadenie jednotlivých
hrážov orchestra, ráznosħ a rytmickú
precíznosħ. Celkový zvuk nástrojov bol
vo vzájomnej symbióze s priestorom a
pôsobil príjemne a prirodzene. ŠKO Žilina sa na tomto koncerte ukázal ako veōmi
schopné teleso, ktoré to s interpretáciou
súžasnej hudby myslí naozaj vážne.
Juraj BERÁTS

tor KrútŅavy dospel na sklonku 60. rokov
v cykle Kaleidoskop) na spôsob webernovsky krehkej „Klangfarbenmelodie“,
nárožnej na presnosħ komunikácie medzi
nástrojmi. Quasars Ensemble, ktorému
je Postlúdium venované, sa delikátnej
partitúry zmocnil dokonale pripravený
na nároky súžasnej skladateōskej praxe.
Kopžák prišiel na pódium v civilnom obležení a spievajúc posediažky akoby aj
vonkajškovo vyjadril úctu k interpretovaným skladbám. Rovnako pozitívne ako
v prípade Quasarsu sa možno vyjadriħ
aj o dlhodobej vnútornej angažovanosti
speváka pri uvádzaní vokálno-inštru17
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R. Berger a S. Kopžák

mentálnych opusov našich autorov. Jeho
podanie umocnilo emocionálnu krehkosħ
a komornú zvukovosħ skladby Kánonické
variácie na jeden chorál pre slážikové
kvarteto, basbarytón a žembalo nedávneho osemdesiatnika Mira Bázlika,
v ktorom spevný hlas spožiatku iniciuje
motivické tvary imitažne rozvíjané v slážikových nástrojoch (decentný part žembala, zvolený pravdepodobne pre archaizáciu, by lepšie vyznel v klavírnej verzii),
v druhom diele skladby sa Kopžák naplno
prejavil nielen ako spevák v dobrej kondícii, ale aj ako umelec dobre rozumejúci
vrúcnemu vyznaniu viery v texte chorálu
zachovaného z pozostalosti skladateōovho otca.
S dojatím sme požúvali aj najnovší opus
Romana Bergera Tenebrae, kde sa v obvyklej intenzite skladateōovej expresivity
vibrujúcej medzi meditatívnosħou a apelatívnosħou odhaōuje vnútorný protest,
tlmožený znovu slovami modlitby, proti
útlaku ōudskej dôstojnosti (Berger si vybral verše básnika rumunského pôvodu
Paula Celana/Ancela, ktorý zažil hrôzy
antisemitských pogromov). Rozšírené
obsadenie Quasarsu korešpondovalo
so zvužným Kopžákovým hlasom v znamení podžiarknutia práva skladateōa
na výzvu, aby sa nezabúdalo...
Napokon posthumné uvedenie jednej
z posledných kompozícií Ilju Zeljenku Tri
slová pre bas, bongo, autu, marimbu
a violonželo pripomenulo v dôstojnej
skratke známe idiómy skladateōovej hravosti i meditatívnej reexie korunovanej
slovami rozlúžky v znamení tušenia blížiacej sa smrti. Aj po jej vypožutí patria slová
uznania interpretom za ich adekvátny výklad partitúry.
Povrávalo sa, že vystúpenie Sergeja
Kopžáka má byħ spevákovou koncertnou
derniérou. Kvalita jeho interpretažného
stvárnenia skladieb na koncerte, fyziologická kondícia i muzikantská zanietenosħ
dávajú tušiħ, že sa s jeho umením ešte
stretneme, prinajmenšom na CD nahráv18

ke programovanej zostavy. Tá by mohla
presvedživo tlmožiħ i v širšom kontexte
profesionalitu súžasného slovenského hudobného umenia.
ŉubomír CHALUPKA

Exkluzívny tovar v exkluzívnom balení
– tak by sa dal charakterizovaħ záverežný koncert festivalu (13. 11., Divadlo
Aréna) v podaní súboru London Sinfonietta pod vedením francúzskeho
dirigenta Francka Ollua. Popredné
európske komorné teleso združuje
starších a ostrieōaných hrážov britských
orchestrov s mladými nádejnými inštrumentalistami, ktorí tak získavajú cenné
skúsenosti.
O hudbe Angližanov, ktorú priniesli do
Bratislavy, možno súhrnne povedaħ, že
nesie znaky ostrovanského fenoménu
oznažovaného ako „New Complexity“ –
komplexná rytmická štruktúra, orientácia na prácu so zvukovosħou, virtuozitu,
nekonvenžné techniky hry a pod. Akoby
sa skladatelia snažili na ploche jedného diela ukázaħ žo najviac a miestami
zachádzali až do istého manierizmu ži
exhibicionizmu.
Na koncerte zaznela aj premiéra slovenského diela vytvoreného na objednávku
festivalu; Neniae, šesħ skladieb pre dychové kvinteto a klavír Iris Szeghyovej
svojou asketicky strohou, východoeurópskou drsnosħou pôsobili oproti všet-

kej zvukovej opulentnosti a filigránstvu
Angližanov priam drasticky „diétne“.
At First Light Georgea Benjamina bolo
efektné vŵaka zvukovým inováciám aj
dramatickému využitiu pauzy, no pri
asi 20-minútovej dŎžke mi v skladbe
chýbal pocit trochu jasnejšieho smerovania a pôsobila na mŅa skôr ako sled
za sebou radených obrazov bez užšieho
súvisu. Kompozižne ucelenejším dielom
bola Lilith Simona Holta, hudobná vízia
temnej ženskej postavy zjavujúcej sa v
noci spiacim alebo osamelým cestujúcim. Zaúžinkovala na mŅa hlbšie ako na
rytmus orientovaná Silbury Air dnes už
doyena medzi anglickými skladateōmi,
Harrisona Birtwistla.
Najživším zážitkom boli Living Toys ak
nie geniálneho, tak uržite aspoŅ fenomenálneho Thomasa Adèsa. Virtuózna partitúra vtedy 23-rožného autora prekypuje
nápadmi, ktoré majú v štruktúre diela
svoje logické miesto a pôsobia vtipne,
zvlášħ ak interpretov žlovek nielen požuje, ale aj vidí pri práci. źlenovia London
Sinfonietty (v tejto skladbe najmä hráži
na trúbke a bicích nástrojoch) sa predviedli vo vynikajúcom svetle, takže organizátori sotva mohli vybraħ lepšiu bodku
za festivalom.
Robert KOLÁĳ

F. Ollu
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Strácame
schopnosħ
hōadaħ
Po ddesiatich
P
i tii h rokoch
k h odd llegendárnej
dá j
nahrávky The Vivaldi Album sa cesty
súboru Il Giardino Armonico a Cecilie
Bartoli opäħ stretli pri projekte Sacricium. Pri príležitosti bratislavského
koncertu sme sa rozprávali s lídrom
súboru Giovannim Antoninim.

Pripravil Andrej ŠUBA
V 80. rokoch talianski hudobníci vdýchli scéne
starej hudby nový život. Ako vnímate toto obdobie
dnes?
Myslím, že sme do hudby priniesli viac drámy,
viac expresivity, najmä v skladbách talianskych
autorov. Zneli sme inak ako anglické, nemecké a holandské súbory, ktoré v starej hudbe
dovtedy dominovali. Náš prístup bol zrejme
nieÂím, Âo v interpretácii chýbalo, pretože paralelne s nami sa vo svete presadzovali i Éalšie
talianske ansámble ako Europa Galante alebo
Concerto Italiano. Všetci sme zaÂínali mimo
Talianska: niektorí študovali v Nemecku, iní
v Holandsku alebo vo ŠvajÂiarsku. SpoloÂne
sme však cítili, že stará hudba musí prekroÂiz
urÂitú „pragmatickosz“. Samozrejme potrebujeme poznaz pramene, ovládaz hru na dobových nástrojoch... Rovnako dôležité je však
robiz hudbu pre žijúcich udí, s ktorými interpret komunikuje prostredníctvom emócií. Tak
to bolo napokon i v baroku.
Spožiatku ste sa preslávili najmä talianskym
repertoárom...
ZaÂínali sme s Vivaldim a jeho concerti da camera. Vekým vzorom bol pre nás Nikolaus
Harnoncourt a jeho naštudovanie Štyroch roÁ-

ných období so súborom Concentus Musicus
Wien. V 70. rokoch 20. storoÂia znamenala
táto nahrávka vo vzzahu k Vivaldiho hudbe
úplne novú víziu. KeÉ Harnoncourtov prístup
porovnáte s tým, ako toto dielo hrali vtedy vemi dobré súbory, napr. I Solisti Veneti alebo
I Musici, je to úplne iná hudba. Pochopili sme,
že za touto hudbou je urÂitý kód, ktorý nie je
zapísaný v notách. Toto poznanie bolo pre nás
rozhodujúcim momentom.
Hovoríme o nepísaných interpretažných konvenciách...
Je známe, že talianski virtuózi v 18. storoÂí boli považovaní za vemi extrovertných
a originálnych. Hudobníci ako Francesco
Veracini, Francesco Geminiani alebo Pietro
Antonio Locatelli objavili individuálny štýl.
Dobové svedectvá v súvislosti s nimi hovoria o vekej imaginatívnosti a slobode, zvlášz
vo vzzahu k improvizácii. Dnes tieto dobové aspekty interpretácie nedokážeme úplne
zrekonštruovaz. Na základe niekokých zachovaných adagií si síce dokážeme urobiz urÂitú
predstavu, ako improvizoval Vivaldi, no ide
len o malú Âasz umenia, ktoré sa nezapisovalo. V urÂitom momente musí umelec vykroÂiz

od objektívneho smerom k nieÂomu, o Âom
nevie naisto, Âi je to správne alebo nie. Koncept „správny – nasprávny“ je pre mËa príliš
„muzikologický“. Ako interpret musíte niekedy riskovaz omyly, aby ste boli zaujímavý, aby
ste dokázali osloviz udí. Osobne nemám pocit,
že súbory, ktoré hrajú striktne „ělologicky“,
sú nevyhnutne bližšie ideálu, ako mohla zniez
hudba v 18. storoÂí.
Akú úlohu hrajú pri vašom prístupe k hudbe
pramene?
Slová sú vo vzzahu k hudbe vemi limitované. Porovnajte dvoch udí, rozprávajúcich
o hudbe, ktorú poÂuli na koncerte. Každý svoj
zážitok opíše inak. Nikdy som neprestal byz
zvedavý na dobové správy o interpretácii, predvádzaní hudby a o hudobníkoch. Pramene poskytujú informáciu. Po oboznámení sa s nimi
prichádza priestor pre tvorivosz. Hudba, ktorá
znela pred dvesto rokmi, bola nevyhnutne iná
ako tá, ktorá znie dnes.
źasto dirigujete moderné orchestre. źo im dokážete v priebehu niekoōkých skúšok sprostredkovaħ?
To závisí od hudby. ¢ím je staršia, tým je to
zložitejšie, pretože v notách je zapísané me19
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nej. Vivaldiho koncerty sú v tomto zmysle
nároÂnejšie ako Beethovenove symfónie. Moderné orchestre používajú moderné nástroje,
preniesz do hudby je teda možné len niektoré
aspekty historicky pouÂenej interpretácie. Napríklad frázovanie, no najmä napätie, energiu
tejto hudby.
S akými reakciami sa stretávate?
HráÂov v moderných orchestroch Âasto privádza do zúfalstva hra inegalité. Je to nieÂo, Âo
považujú za zvláštne. Celý život ich totiž uÂili,
že majú hraz pravidelne, no pravidelná hra bola
v Taliansku a Francúzsku v 18. storoÂí skôr výnimkou. Pri inegalité sa menia prízvuky, Âo si
z technického hadiska vyžaduje zmenu ovládania sláÂika. Mladá generácia je vo všeobecnosti viac ochotná meniz stereotypy. ¢asto sa
stretávam s hráÂmi, ktorí majú v púzdrach aj
barokové sláÂiky. Svety klasickej a starej hudby
sa stretávajú.

udia len zažko akceptujú fakt, že jednoduché
veci dokážu byz súÂasne vemi hlboké. A komplikované veci môžu byz naopak vemi povrchné. Preto Nemci považujú napríklad Rossiniho a Belliniho za banálnych, nechápu vekosz
ich hudby, považujú ju za brak. To ale nie je
pravda. Vyjadriz hlboké veci prostým spôsobom je vemi talianske. No nájsz túto jednoduchosz môže byz v skutoÂnosti vemi zažké.
Na národnosħ som sa pýtal aj preto, pretože taliansky rozmer hudby zdôrazŅujete pri vašej novej
nahrávke Händlových Concerti grossi op. 6.
Händel je v istom zmysle považovaný za
anglického skladatea. Môže to byz pravda:
písal oratóriá i slávnostné skladby typu
Hudba k ohÊostroju. No nesmieme zabúdaz, ako ho zásadným spôsobom ovplyvnilo
Taliansko, kde podstatne zmenil svoj štýl.
Hovorím o dielach ako Il trionfo del Tempo

Neprináša táto situácia aj isté riziká?
To je pravda. Sme konfrontovaní so situáciou,
kedy moderné orchestre hrajú ako súbory
starej hudby a orchestre starej hudby ako moderné orchestre. Výsledok sa nachádza niekde
uprostred, priÂom hrozí, že raz by mohlo byz
všetko rovnaké. Pri práci s moderným orchestrom musíte nevyhnutne zjednodušovaz a niektoré veci trivializovaz. HráÂi si urÂite nemôžu
osvojiz štýl za dva dni. Výsledkom práce s moderným orchestrom nie je historicky pouÂená
interpretácia, no nie je to už ani hra moderného
orchestra, je to nieÂo iné. Pre mËa je najdôležitejšie, aby z hráÂov bolo cítiz energiu a chceli
hraz hudbu inak. Komunikujete nieÂo, Âomu
naÂúvajú a Âo dokážu pretransformovaz do interpretácie.
Veríte, že národnosħ hrá i dnes v hudbe úlohu,
o akej písal v 18. storoží Johann Joachim Quantz?
Napríklad, že talianski hudobníci sú excentrickí...
Quantz, pokia viem, tiež napísal: „Neangažujte Taliana na miesto prvého huslistu, ak si
nechcete nechaz rozbiz orchester.“ (Smiech.)
Talianski huslisti boli vždy vemi egocentrickí
a tak je tomu Âasto i dnes. Taliansko je krajinou
divadiel, krajina, kde vynašli operu, krajina
s katolíckym náboženstvom a katolíckou víziou sveta, úplne odlišnou od protestantského
nazerania na život.
Ako to vidíme na obrazoch alebo sochách...
Nielen, ale spôsobom bytia. Životný pocit je
úplne iný. StaÂí navštíviz kostol v Taliansku
alebo hoci v Rakúsku a porovnaz ich atmosféru
s kostolom v severnom Nemecku. Je to nieÂo
celkom iné. NieÂo, Âo odráža prístup k životu.
Ten je v Taliansku vemi priamoÂiary. Vezmite
si napríklad Monteverdiho. Ide o vekú hudbu,
no spôsob, akým svoje zámery komunikuje, je
Âasto vemi jednoduchý. Bach, najvýznamnejší
skladate, vyjadruje veci ovea komplikovanejším spôsobom. Toto pravdepodobne súvisí
s prístupom k životu jednotlivých národov.
V Nemecku sa niekedy stretávam s tým, ako
20

skôr slávnostnosz Händlovej hudby a sú v urÂitom zmysle statické. Chýba mi v nich viac
drámy, Händel bol predsa operným skladateom. Snažili sme sa preto postaviz tieto diela
do nového svetla.
Vaše skúsenosti s operou teda ovplyvnili i vaše
nazeranie na inštrumentálnu hudbu...
JednoznaÂne. V Concerti grossi op. 6 možno
napokon nájsz viacero operných tém. Napríklad Piangerò, la sorte mia vo ôsmom koncerte alebo francúzsku ouvertúru v desiatom. Na
týchto Händlových skladbách ma však fascinuje, že každé concerto grosso predstavuje vlastný svet. Opus 6 možno bez zaváhania postaviz
veda Bachových Brandenburských koncertov.
Pre mËa sú v istom zmysle dokonca komplexnejšie. V jednom nájdete citáty z opernej hudby, iné je „corelliovské“, v poslednom používa
tému svojho uÂitea Zachowa. Je to nieÂo ako

Il Giardino Armonico ưfoto: © D. Ellis/DeccaƲ

alebo Resurrezione, ktoré hral s Corellim Âi
Pasquinim. V Händlovej hudbe má taliansky štýl dôležitú úlohu. Ária Lascia la spina
je nesmierne jednoduchá. No ak ju poÂujete
raz, nikdy na Ëu nezabudnete. Je to vemi podobné ako s Vivaldim. Môj prístup k Opusu 6
bola snaha podÂiarknuz taliansky rozmer tejto hudby. To samozrejme znamená zdôrazniz
kontrast. Forma concerta grossa u Corelliho
Âi Stradellu je založená na kontraste hry sólistov a tutti, porovnatenom s úlohami hercov a zboru v gréckej tragédii. Táto dráma
vytvára kontrast, ktorý je v prípade concerta
grossa zásadný. Hlasy niekedy postupujú
spolu, inokedy zápasia v zmysle významu
talianskeho slova „concerto“. „Concertare“
má ale dva významy: spolupracovaz a zápasiz.
V spojení slov „concerto grosso“ tak možno
nájsz prístup k tejto hudbe. Existujú vemi
kvalitné nahrávky anglických i nemeckých
súborov, no mne sa zdá, že tieto zdôrazËujú

podpis: „Ja som Nemec.“ Posledná Âasz tohto
diela je v mol. Žiadny happyend sa nekoná, ide
o vemi pochmúrny záver.
Táto skladba je v niežom blízka hudbe Carla
Philippa Emanuela Bacha. Alebo sa mýlim?
UrÂite, tieto koncerty sú vo viacerých ohadoch
vemi moderné. Práve obsesívnosz témy, ktorú
som spomínal, má skutoÂne blízko k C. Ph. E.
Bachovi, odkia zase vedie cesta k Beethovenovi. Je známe, že pre Beethovena bol najdôležitejším barokovým skladateom Händel, nie
Bach. Takto je možné pochopiz, preÂo.
S Bazilejským komorným orchestrom spolupracujete na nahrávke kompletu Beethovenových
symfónií. Prežo ŵalší komplet Beethovena?
Najlepšou odpoveÉou je asi vypoÂuz si moju
prácu. Momentálne máme za sebou nahrávku 6. symfónie. Táto objednávka bola pre mËa
výzvou. Pred šiestimi-siedmimi rokmi som
12 2011
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neuvažoval, že by som sa niekedy venoval
Beethovenovi. Existujú samozrejme nahrávky
Beethovena na dobových nástrojoch, napríklad od Christophera Hogwooda, s moderným orchestrom ich nahral Harnoncourt. Pri
práci sa vemi sústreÉujem na dynamiku, no
nie v zmysle piano – forte, ale na dynamiku
formy. Recenzia Eroiky z jedného anglického
Âasopisu prirovnala moju interpretáciu k odhaovaniu novej sochy. Bol to dobrý postreh,
Beethoven má v sebe nieÂo monumentálne,
no neustále aj istú novosz. Vemi dôležitá je artikulácia, ktorá hrala v 18. storoÂí významnú
úlohu. Hoci Beethoven nie je Händel a istým
spôsobom ho môžeme oznaÂiz za avantgardného skladatea, je spojený so svetom 18. storoÂia. Jeho hudba musí rozprávaz.
Niektoré súbory dnes hrajú na moderných nástrojoch s žrevovými strunami a barokovými slážikmi. Aký máte na túto prax názor?
Myslím si, že ide o kontroverzný prístup. KúÂom k interpretácii je v prvom rade myse. Môžete byz „barokovejší“ s moderným nástrojom
ako s barokovým sláÂikom a Ârevovými strunami. Pri interpretácii na moderných nástrojoch je jednou zo zásadných otázka vibrata.
Mnohí kolegovia zo starej hudby, ktorí zaÂali
dirigovaz moderné orchestre, hudobníkom
povedali ako prvé: „Žiadne vibrato. Nikdy.“
Poda mËa to ale nie je správne. Ak nehráte
vibrato, musíte používaz sláÂik úplne iným
spôsobom. No moderní hráÂi i bez vibrata

hudby poriadok a mieru. Nazvaz ho barokovým by bolo pre neho urážkou. ¢o je teda
vlastne barok? Slovo barok sa používalo v súvislosti s výtvarným umením a literatúrou, no
prevažne vo vzzahu k 17. storoÂiu. Niekedy
malo dokonca negatívne konotácie Âohosi
extrémneho, prehnaného. My však dnes potrebujeme nálepky, deěnície, pretože žijeme
v rýchlom svete. A tak veci banalizujeme.
Ak sa trivializovanie stane štandardom, ostáva
málo priestoru pre individuálnosħ.
Presne tak. Každý skladate minulosti mal
vlastný štýl. Dnes si v Bratislave môžete kúpiz
Armaniho rovnako, ako keÉ prídete do Milána. Je to príjemné, no na druhej strane o nieÂo prichádzame. Týka sa to i nástrojov. Dnes
nájdete bez problémov vemi dobré kópie fagotov, hobojov, ale všetky sú istým spôsobom
rovnaké. KeÉ si kúpite klarinet od Buffeta, ide
o vemi dobrý nástroj, ale súÂasne aj o akýsi
štandard.
Ako došlo k opätovnej spolupráci s Ceciliou
Bartoliovou?
Oslovila nás, aby sme tento disk robili s Ëou.
Od The Vivaldi Album uplynulo desaz rokov
a pre nás to bolo ako pokraÂovanie v nedokonÂenom rozhovore. Máme spoloÂný
prístup k talianskej hudbe, hadáme drámu
a pátos. Je to vemi zaujímavá skúsenosz aj
pre hudobníkov, obzvlášz hráÂi na dychových nástrojoch sa od nej môžu vea nauÂiz.

Vyjadriħ hlboké veci prostým spôsobom je veōmi talianske. No nájsħ túto
jednoduchosħ môže byħ v skutožnosti veōmi ħažké.
hrajú sláÂikom ako keby vibrovali. Tento ěxovaný zvuk je poda mËa zlý: v renesanÂnej,
barokovej i klasicistickej hudbe. Ak netvoríte tón avou rukou, musíte ho tvoriz pravou.
Artikulovaz, Âi dokonca vibrovaz. Ak hrá
moderný orchester bez vibrata, výsledkom
je plochý a nezaujímavý zvuk. Dirigent musí
postupovaz malými krokmi. Pripustiz vibrato, ale v konkrétnom kontexte. Aby si hráÂi
uvedomili, že ide o druh ozdoby. Toto robí vec
ovea komplikovanejšou, ale súÂasne i ovea
zaujímavejšou. Je ahké povedaz „s vibratom
alebo bez.“ Biela alebo Âierna. Pravda ale nie
je nikdy iba biela alebo Âierna.
Nesúvisia tieto „kompromisy“ s hrozbou, o ktorej sme hovorili?
Myslím, že v súÂasnosti strácame najmä
schopnosz hadaz, bádaz a používame nálepky. Toto je barokové, toto je moderné. Slovo
barok použijeme rovnako v súvislosti s Monteverdim i Bachom. Nie som si istý, Âi Bach je
barok. Rovnako som si tým nie istý ani v prípade Vivaldiho. Locatelli nie je pre mËa tiež
barokovým skladateom, jeho hudba obsahuje
predsa urÂité klasické Ârty. Corelli je „antibarok“. Jeho tvorba bola reakciou na prílišnú
komplikovanosz baroka. Corelli priniesol do

Napríklad ako rozozniez frázu, v talianÂine
hovoríme „cantare sul fiato“, spievaz na dychu. Nejde len o techniku, ale aj o filozofickú záležitosz tvorby tónu. Inštrumentalisti
môžu pri kontakte s takouto vynikajúcou
speváÂkou pochopiz, že artikulácia neznamená nevyhnutne izolované tóny. Artikulácia môže byz staccato, no v rámci dlhších
línií. Ide o vemi subtílny rozdiel, ktorý ale
robí frázu flexibilnou. Môže sa to zdaz jednoduché, no v skutoÂnosti je to vemi zažké. Preto existuje vea súborov, ktoré hrajú
príliš „sucho“. Cantabile bolo jedným z mimoriadne dôležitých aspektov talianskej
hudby a nástroje museli imitovaz hlas. Cieom takéhoto prístupu je najdlhšia možná
línia s Âo najÂistejšou artikuláciou. Súvisí to
i s rétorickým aspektom, o ktorom sa Âasto
v súvislosti s barokovou hudbou hovorí. ¢o
je rétorika? Spôsob ako hovoriz a byz nielen
presvedÂivý a zrozumitený, ale priniesz aj
urÂité napätie. Veký reÂník narába s dynamikou, rytmom, dokáže pracovaz s rýchloszou, pauzami, usmerËuje napätie, vie odkia
zaÂaz a kam sa dostaz, preto ho udia poÂúvajú až do konca. Poda mËa je najväÂším
omylom, keÉ sa hudba stráca v detailoch
a chýba odstup.

Na žom pracujete s Il Giardino Armonico v súžasnosti?
Venujeme sa nahrávaniu Vivaldiho koncertov
pre Ĝautino. Hra na nástroji je pre mËa stále
stále vemi dôležitá. Pripravujeme tiež produkciu Händlovho Giulia Caesareho pre Salzburg.
Ale mám tiež projekt so starou talianskou hudbou.
Niežo ako Viaggio Musicale?
Viaggio Musicale bol pre mËa jedným z najlepších diskov, ktorý sme s Il Giardino Armonico
nahrali. Na koncerte je najvzrušujúcejšie, ak
dokážete veci Ĝexibilne meniz, ide o istý druh
mentálnej gymnastiky. Súvisí to tiež s rétorickoszou, jedno slovo môžete poda nálady a kontextu povedaz tisícimi spôsobmi. Ale aj poÂas
nahrávania môžete robiz veci, ktoré ste vôbec
neplánovali. ¢lovek sa každý deË mení a hudba
tomu musí zodpovedaz. To je asi tajomstvo,
preÂo tento disk znie sviežo dodnes. Asi vás to
prekvapí, no niekedy je potrebné niÂiz, Âo ste si
ako interpret vybudovali, aby ste sa vyhli rutine.
Ak chcete vytvoriz nový zvuk, musíte ísz niekedy
do maxima, skúšaz. V škole sa väÂšinou uÂíte, že niektoré zvuky sú dobré a iné nie. Nikdy
netreba zabudnúz, že nástroj je len objekt produkujúci zvuk, ktorým sa vyjadrujete. Toto, Âo
nebolo dobré tristo rokov, teraz môže byz. Ide o
vemi moderný prístup, porovnatený so súÂasnou hudbou, kde sa hráÂi necítia obmedzovaní
konvenciami. Hluk a falošné tóny sú súÂaszou
hudby. Falošná hra bola dovolená na barokových pohreboch, kde hrali trúbky so sordinou
a nenaladené bubny, aby navodili pocit smútku.
Toto je barokový koncept, deštrukcia a kontakt
so smrzou. Stále sa s ním možno stretnúz v hre
dychových súborov na juhu Taliansku. Jedna
z mála vecí, ktoré ostali barokové.
Myslím, že Nikolaus Harnoncourt opísal niežo
podobné v eseji Je škaredé krásnym?
Nehadáme krásu, ale expresiu. To je nieÂo, Âo
sa z klasickej hudby vytratilo. Harnoncourt bol
jedným z tých, ktorí túto stratu pochopili.

Giovanni ANTONINI – taliansky dirigent, autista, renomovaný špecialista na starú hudbu,
ktorý pracuje s dobovými i modernými súbormi.
Študoval na Civica Scuola di Musica v Miláne
a v ženevskom Centre de Musique Ancienne.
Je zakladajúcim žlenom a umeleckým vedúcim
barokového orchestra Il Giardino Armonico (od
r. 1989), s ktorým koncertoval po celom svete
a zrealizoval množstvo oceŅovaných nahrávok
(Vivaldi, talianska hudba 17. storožia, Bach).
Spolupracoval so sólistami ako Ch. Prégardien,
Chr. Coin, V. Mullova, G. Carmignola a C. Bartoli. Ako dirigent je pravidelným hosħom Berlínskych lharmonikov, Concertgebouworkest,
Tonhalle Orchestra, Mozarteum Orchester
a City of Birmingham Orchestra. Od r. 2013
bude G. Antonini umeleckým riaditeōom festivalu Wratislavia Cantans. Súbor Il Giardino Armonico nahráva pre vydavateōstvo Decca.
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Hommage à Miro Bázlik
ŉubomír CHALUPKA

M. Bázlik [foto: archív]

Keŵ sledujeme rad tvorivých hodnôt zapísaných v našej
pamäti v súvislosti s vývojom slovenskej kompozižnej
tvorby druhej polovice 20. storožia, žasto sa nám vybaví
meno aj hudba skladateōa Mira Bázlika, osobnosti, ktorá už vyše polstorožia obhajuje v polyštýlovom spektre
a kvantite domácej produkcie svoju tvorivú poetiku.

N

Nástup Mira Bázlika do hudobného života na prelome
50. a 60. rokov sa niesol v znamení v našich pomeroch jedineÂnej dvojprofesie matematika vzdelaného na Karlovej
univerzite, skladatea, absolventa triedy Jána Cikkera na
bratislavskej VŠMU, Âo evokovalo predpoklad prísneho
racionálneho kalkulu pri štruktúrovaní jeho hudobných nápadov. Ale už prvé diela, ktoré predložil verejnosti, Päz piesní na Áínsku poéziu a Hudba pre husle a orchester, napísané v roku ukonÂenia
jeho štúdia (1960), boli svedectvom intenzívnej citovosti jeho hudby vychádzajúcej z úcty k inšpiratívnym istotám z tradície, ktorých
sa nevzdal v podstate dodnes. Na prvom mieste treba menovaz až
22

symbolickú naviazanosz na duchovný rozmer protestantskej piesne, súvisiacu s Bázlikovým detstvom v rodine evanjelického kËaza, kde tieto nápevy zneli pravidelne v Âase nedených bohoslužieb.
Chorálové intonácie sú v jeho hudbe konštantne prítomné, poÂnúc
klavírnym cyklom Paleta, cez oratórium Dvanász, vekolepý vokálno-inštrumentálny cyklus Canticum 43, dielo Epoché pre violonÂelo a orchester (jestvuje v troch verziách), až k najnovšiemu opusu
Kánonické variácie na jeden chorál pre sláÁikové kvarteto, basbarytón a Áembalo, napísanému v tomto roku a premiérovo uvedenému
v rámci festivalu Melos-Étos. Druhou istotou sa pre Bázlika stala
integrita hudby Johanna Sebastiana Bacha, tvorená syntézou viacerých štrukturálnych, zvukových a významových kvalít hudby epochy baroka. Viacdimenzionálna harmónia poÂutená v Bachovej
hudbe, symbole vekolepej európskej hudobnej tradície, v hudbe,
ktorá do skladateovej imaginácie zasahovala už od detských rokov
a jej inšpiratívnosz silnela v Âase jeho štýlového formovania, bola
aj urÂitým obranným štítom voÂi avantgardne naladeným záujmom
spolužiakov na vysokej škole považujúcich staršiu kompoziÂnú tradíciu za Âosi prekonané a jestvuje pre neho ako opora aj v súÂasnosti, kedy prekroÂil osemdesiatku. Napriek tomu, že na Bachov
odkaz museli skôr Âi neskôr reagovaz aj Éalší slovenskí skladatelia,
Bázlik nad nimi Ânie h¿bkou muzikantského ponoru a mnohostrannoszou využitia tohto odkazu. Najprv to boli len názvuky melodických nápadov (Baroková suita pre komorný orchester, Päz elégií
pre sláÁiky), ale aj osvojenie techník kánonickej a fúgovej imitácie,
ktoré jeho kompozíciám zaruÂovali konštrukÂnú disciplínu. Tá je
priebežne prítomná v každej z jeho skladieb, invencia v nich nehýri
natoko bohatoszou nápadov, ako skôr koncentrovanoszou. Okrem
citaÂných a technických názvukov na hudbu milovaného barokového majstra sa stala – znovu v symbolickom zmysle – súÂaszou
Bázlikovho štýlového vývoja a osobného dozrievania približne desaz rokov po absolutóriu VŠMU. Vtedy sa s Bachom identifikoval
jednak ako klavirista a moderátor, v 70. rokoch postupne koncertne uviedol všetky prelúdiá a fúgy z oboch dielov Dobre temperovaného klavíra a nahral ich na dva CD albumy, Âo je Âin v slovenskej
skladateskej societe nevídaný. Navyše, Bachovo dielo pôsobilo
ako špecifický katalyzátor pri individuálnom osvojovaní si zásad
elektroakustickej kompozície, ktoré smerovalo k rovnako jedineÂnému cyklu Spektrá, s podtitulom „Metamorfózy a komentáre k 1.
dielu Dobre temperovaného klavíra J. S. Bacha“. Pozitívny vzzah
k disciplíne a koncentrácii v hudbe viedol Bázlika v Âase, kedy to
bolo v slovenskej hudbe nevyhnutné, aj k osvojeniu si fines dodekafonickej techniky Druhej viedenskej školy. Dvanásztónový materiál
však netraktoval poda historického modelu atonality, ale prispôsoboval ho vlastným predstavám. Podobne ako akcentoval harmonické súvislosti v hudbe, zostal verný aj motivickému kontúrovaniu
nápadov (v tom má blízko tvorbe Albana Berga). V tvarových incipitoch, prítomných ako špecifický bázlikovský anagram v každej
z jeho partitúr, sa odráža dvojaký idióm skladateovho myslenia
– dramatickosz zastúpená vekoseptimovými skokmi a nepravidelnou štruktúrou striedaná s upokojujúcimi lyrizujúcimi intonáciami.
Tento dualizmus nachádzame na rozsiahlejšej ploche v opere Peter
a Lucia (1965) na rovnomenný námet Romaina Rollanda, neskôr je
rozvinutý v cyklických útvaroch – v oratóriu Dvanász (1967), Canticu (1971), Malej elektroakustickej symfónii (1975), Koncertantnej
hudbe (1985), Canticu Jeremiae (1987), De profundis (1990), ale
aj v klavírnych Prelúdiách. Rovnako osobitý ako prehodnocovanie
inšpirácií zo staršej tradície bol aj postoj Bázlika-hudobníka k ak12 2011
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tuálnym podnetom, napr. k priorite sonoristiky, ktorú v 60. rokoch presvedÂivo demonštrovali
poská škola a racionálne prekomponované partitúry Iannisa
Xenakisa. Od písania partitúry
oratória na Blokovu poéziu sa
akcent na tvarovosz motivických
nápadov a korektnosz polyfónnej techniky snúbi s vytváraním
sonických plôch, zvolené klastre
a vrstvy glissánd však nevytvárajú homogénne zvukové plochy,
ani neohromujú pri posluchu
masívnoszou znenia. Aj v spomínanom cykle Spektrá sa motivické jadrá bachovských tém a ich
ưfoto: archív HCƲ
protihlasov vynárajú z elektrogénne modelovanej zvukovej výslednice ako Âosi dôverne známe
a prirodzené.
KompoziÂne Bázlik neponecháva na náhodu takmer niÂ, štrukturálne elementy a väzby v jeho hudbe sú kontrolované vôou po poriadku, inšpirovanom aj spomínanou dvojprofesiou matematika a hudobníka, napr. pri aplikácii zlatého rezu v tektonike Cantica Âi teórie
pravdepodobnosti v Ergodickej kompozícii. Jeho exaktné vzdelanie
ho však neviedlo k nahradzovaniu hudobnej imaginácie špekulatívnoszou, i uvedené aplikácie sú na míle vzdialené povrchným analógiám medzi matematickým a hudobným myslením, resp. nádejám,
že výsledky štatistických analýz hudobných štruktúr nastolia novú
etapu kompoziÂnej invencie. Ako pouÂený intelektuál hadá analógie skôr na báze filozofickej. Komponuje verný svojim istotám,
vždy v ich inej konfigurácii a variácii, emocionalita jeho hudobnej

gestiky nespolieha na vonkajší efekt, vyviera z vnútorných
predstáv o konštrukÂnej dokonalosti a zvukovej adekvátnosti, preto Âasto nebýva úplne spokojný s výkladom jeho
hudby interpretmi. Bázlikova
hudba sa nevtiera do priazne,
nepodpláca si tých, ktorým je
adresovaná, hladkoszou a eleganciou povrchu, nepozná páÂivosz ani koketériu, žije svoj
život ako každá hodnota zakotvená do seba a v sebe, odovzdaná vnútornej myšlienke, jej
rytmu a zákonitosti, vzdialená
od konvenÂnosti. Pri svojom
dozrievaní sa skladate musel
dostaz aj do konfliktu s totalitnou mocou, citáty z Biblie sa
v etape tzv. normalizácie nejavili vhodné pre vtedajšiu tvorbu – preto musel pozmeniz pôvodný text starozákonného Žalmu 43 plánovaný do Cantica (diela pripísaného pamiatke skladateovej matky).
Aj vo vynútenej verzii (spev len na vokál „a“) však dielo „zabodovalo“ v nároÂnej medzinárodnej konkurencii, Bázlik zaË v roku 1974
získal 1. cenu na súzaži kráovnej Marie-José v Ženeve.
Vernosz zvoleným inšpiraÂným istotám, ktoré považoval za existenciálne významné pre svoju umeleckú fyziognómiu, modeluje z radu
jeho diel kompaktnú kompoziÂno-štýlovú sústavu, hudbu komponovanú na „svoj spôsob“. V nej sa obnažujú a preverujú nielen skladateove tvorivé pravdy, ale svojím rýdzim muzikantstvom zasahuje vnímavých poslucháÂov. Už za to si autor tejto hudby zasluhuje
našu úctu a vÉaku.

Unikátna séria kníh o dejinách hudby
2. vydanie

NOVINKA

Knihy nájdete v ponuke kníhkupectiev a na www.kniznyweb.sk

23

HUDOBNÉ DIVADLO

Bratislavský Otello bez pridanej hodnoty
Ak sa na prvej slovenskej divadelnej scéne objaví regulárna premiéra opernej inscenácie po uplynutí kalendárneho roka, je dôvod zamyslieħ sa nad
Ņou z viacerých zorných uhlov. Prvou otázkou pri každom novom prírastku do repertoáru je, samozrejme, voōba titulu. Mimo diskusie je úvaha, ži
Otello patrí do programovej ponuky SND. Patrí, a to aj napriek tomu, že od derniéry ostatného naštudovania uplynulo len deväħ rokov. Medzitým
uviedla naša národná scéna celú desiatku verdiovských inscenácií požnúc dielami mladosti cez stredné obdobie až po falstaúovskú labutiu pieseŅ. V tom problém neväzí. Natískajú sa skôr otázky širšieho dramaturgického konceptu, princípov a vízií Opery SND, rešpektovania svetových
trendov „vizualizácie“ operného žánru. A v neposlednom rade súžasnej speváckej kondície súboru, respektíve spôsobov riešenia jej problémov.
ZaÂnem od konca. Ak ansámbel prvej slovenskej scény nemá v stálom úväzku žiadneho
dramatického tenoristu schopného odspievaz titulnú rolu (a to platí vlastne aj pre úlohu Jaga) a možnosti „nákupu“ hostí sú vraj
znaÂne limitované (azda keby polovica takzvaných manažérov opustila divadlo, našli
by sa aj ěnancie), je výber Otella v znaÂnej

coch, naprojektovalo a zrealizovalo ho samo.
Pozvanie režiséra Josefa PrÑdka, bývalého
speváka a šéfa operných domov v ¢eských
BudÆjoviciach a Prahe, signalizovalo, že zadaním objednávky bolo pripraviz tradiÂnú
inscenáciu. Jeho tímovými partnermi boli
tentoraz scénograf Milan FerenÁík (bol autorom scény aj v poslednej Fischerovej insce-

W. Tao a D. Jenis [foto: A. Klenková]

miere hazardom. ©alší okruh problémov sa
dotýka hudobno-estetického ponímania opery v kontexte 21. storoÂia. Zavriez oÂi pred
dynamikou inscenaÂných poetík vo svete je
možno pre menej zorientované „standing
ovation publikum“ ahšie a menej rizikové,
je to však sebaklam. Áno, potrebujeme aj takéhoto diváka, no nemáme ambície osloviz aj
publikum rozhadenejšie, cítiace tep doby?
¢i úplne nové? V Âasoch „železnej opony“
sme mali aspoË šancu sledovaz rôzne odrody
„felsensteinovského“ východonemeckého
operného divadla. Dnes, aj keÉ k nám dorazí
lúÂ modernosti (napr. v TreliÊského výklade Orfea), radšej rýchlo stiahneme oponu, a
pokia si niekto trúfne „provokovaz“, rýchlo
mu zalepíme ústa. Nie je to iba chyba divadla,
manko vzdelávania je viacrozmerné.
Nového bratislavského Otella možno pokojne vnímaz ako vizitku súÂasného vedenia
Opery SND. Nezdedilo ho po predchod24

nácii) a kostýmový výtvarník Josef Jelínek.
Celé dianie sa v podstate odohráva v prednej
Âasti javiska a vo vertikálnej rovine, ktorú tvorí splez plošín, schodov a otvorov na masívnej
konštrukcii. Táto fasáda pevnosti je nemenná,
v snahe navodiz interiér ju zahaujú len závesy.
Nehrá sa však do priestoru, ale na publikum.
Hydraulika a závesy sú asi jediným hybným
momentom a technickou „vymoženoszou“
tejto naoko úbivej inscenácie. Dvíhajú sa viacúÂelové postele, zazahujú a rozzahujú revuálky. Po modernej svetelnej réžii ani stopa (efekt
búrky za taký považovaz nemožno), o to viac
je ilustrácie a konvenÂnosti.
Po dlhšom Âase sa pod hudobné naštudovanie
v SND podpísal Ondrej Lenárd. V minulosti
osvedÂená znaÂka kvality, aj teraz dôsledný
a svojský „vykladaÂ“ Verdiho nároÂnej partitúry. Jeho zmysel pre architektúru vekých
plôch, ale aj nuansy zanechal výraznú stopu,
hoci predostretá koncepcia, najmä vo vobe

niektorých temp, môže vyvolaz aj polemické
náhady. PresvedÂivo vychádzali lyrické, v orchestri dynamicky tieËované Âasti, ale ani ansámblom v 3. dejstve nechýbala gradácia. Prvú
reprízu dirigoval s nevšedným zmyslom pre
verdiovský pulz a v svižnejšom tempe Martin
Leginus, ktorý by si zaslúžil naštudovaz už aj
vlastný operný titul.
KeÉže sólistické obsadenie troch
hlavných postáv vyberalo divadlo na
základe predspievaní (dirigent bol
Âlenom komisie), všeliÂo prekvapilo a spochybnilo zámer. Minimálne
dve voby sú sporné a predÂasné –
Lehotského Otello a Hornyákovej
Desdemona. Premiérový Otello
bol vlastne záskok za odmietnutého Michaela Austina, ktorý sa tiež
nezúÂastnil konkurzu. Na druhej
strane, mal sa vari prísz predstaviz i Dalibor Jenis? A „preÂítaných“ nemá divadlo ani Adrianu
Kohútkovú, Ernesta Grisalesa Âi
Zoltána Vongreya?
Prvým Otellom bol na menších
Âeských scénach spievajúci Âínsky
tenorista WeiLong Tao. NezaÂal
šzastne, jeho „Esultate!“ malo tónovo vemi Éaleko od triumfálneho
vstupu, neznelo závažne a nezažiarilo vo výške. Taov spinto tenor
sa zdal pre priestory novej budovy
príliš komorným, postupne sa síce
skoncentroval, no rytmických prehreškov a nedodržaných fráz neubúdalo. Bol to Otello bez potrebnej charizmy, výrazovej i hereckej naliehavosti. Ktovie,
Âo ženie Michala Lehotského do kontraproduktívnych úsilí. Aj v Otellovi dokázal, že lyrická rovina, v ktorej umelo nedramatizuje a
prirodzene frázuje, mu vychádza lepšie. Tam,
kde chce byz heroický, hlasovo „zažký“, nenáležite rozširuje hlas, v mene výrazu rozbíja spevnosz a herecky sebou príliš lomcuje.
K titulnej postave má charakterom materiálu
najbližšie Ernesto Grisales, ktorý spieval prvú
reprízu. Je skutoÂným dramatickým tenorom, hoci v niektorých výškach s ubúdajúcim
kovovým leskom a miernym forsírovaním.
Herecky sa však obmedzil na konvenÂné gestá (nerešpektoval ani základné aranžmány,
napr. záver 1. dejstva), no niekedy bol práve
jeho spontánnejší prejav úÂinnejší. Adriana
Kohútková má ambíciu preraziz v mladodramatickom talianskom repertoári, k Âomu ju
nabáda predovšetkým dozrievanie a tmavnu12 2011
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tie materiálu. Zatia Âo na premiére sa zdalo,
že za snahu vnášaz do tónu intenzívnejšie
odtiene drámy musela platiz stratou jeho jadrnosti a niektoré piana sa jej trhali, v repríze,
najmä v druhej polovici veÂera, bol jej výkon
koncentrovaný a pôsobivý. Eva Hornyáková
bola dievÂensky nesmierne presvedÂivou,
krehkou a zranitenou Desdemonou. Zatia
to však nie je pravá estetika verdiovských prvých dám. Jagom prvej premiéry a reprízy bol
Dalibor Jenis ohlasujúci vstup do dramatického odboru. Pred Bratislavou ho stvárnil už
v Hamburgu, je to však jeho nová rola a prvá
výsostne negatívna. Pristúpil k nej s rešpektom (jej zažisková poloha je skôr nižšia) a popri prirodzenej suverenite vysokej polohy sa
zameral na dôsledné výrazové vykreslenie
charakteru postavy. Nielen hereckými prostriedkami, keÉ pod masku fyzickej krásy
skryl Jagovu vedomú morálnu deštrukciu, ale
rovnako nuansami vokálneho výrazu. Mnohé
z oporných výrazových momentov tejto po-

stavy sa – trocha odlišnými prostriedkami – podarilo vykresliz aj alternujúcemu
Zoltánovi Vongreyovi. Nie je to raěnovaný
zloÂinec, nenávisz a pomstu kuje v prvom
pláne. Nemazná sa s farbiÂkami hlasových
odtieËov, ide skôr cestou razantnosti a drsnosti tónu, ktorý je o trocha dramatickejší
ako Jenisov. Po stránke technickej zvládol
nároÂný part viac než uspokojivo.
Z dvojice Cassiov bol tónovo priebojnejší a suverénnejší Tomáš Juhás, lyrickejší
Oto Klein pôsobil zasa herecky uvonenejšie. Z menších úloh je vyhovujúco obsadený Roderigo (Jozef Kundlák a Ivan
Ožvát), Emilia (Monika Fabianová, Denisa
Šlepkovská), za pozornosz stojí jadrný bas
Martina Mikuša ako Lodovica alternujúceho
s Martinom Malachovským. Zbory naštudoval Pavol Procházka a keÉže ich aranžmány
sú smerované do publika, znejú na patriÂných
miestach mohutne.
Operné Slovensko má teda nového Otella.

Celému súboru nemožno upriez znaÂné úsilie
popasovaz sa s nároÂnou látkou. Je bez vážnejších hudobných trhlín, režijne prevláda klišé.
Je to akási inscenácia bez pridanej hodnoty.
Ale práve tú od Opery SND musíme vyžadovaz.
Pavel UNGER

Giuseppe Verdi: Otello/hudobné naštudovanie: Ondrej Lenárd/dirigenti: Ondrej
Lenárd, Martin Leginus/zbormajster:
Pavol Procházka/réžia: Josef PrÒdek/
scéna: Milan FerenÂík/kostýmy: Josef
Jelínek/Michal Lehotský, Ernesto Grisales,
WeiLong Tao (Otello), Dalibor Jenis, Zoltán
Vongrey (Jago), Adriana Kohútková, Eva
Šušková, Eva Hornyáková (Desdemona),
Tomáš Juhás, Oto Klein (Cassio) a i./Opera
SND, premiéry 21. a 22. 10., 1. repríza 27.
10. v novej budove SND

Storožnica Margity źesányiovej
Patrila k prvej generácii profesionálne školených slovenských operných spevákov. Svojím zástojom výrazne prolovala niekoōko epoch v histórii
Opery Slovenského národného divadla. Predstavovala v nich typ opernej tragédky, romantickej heroíny. Od hviezdy operetnej múzy prešla až
k dramatickým hrdinkám svetovej klasiky. Žiarila aj v zrelom veku a predstavovala najvýkonnejší ženský interpretažný zjav sólistického súboru
bratislavskej opery v päħdesiatych a šesħdesiatych rokoch.
Narodila sa 28. novembra 1911 v Studienke,
v záhorských boroch. Študovala na bratislavskej Hudobnej a dramatickej akadémii
u prof. Josefa Egema, ktorý vychoval celý rad
vynikajúcich vokálnych umelcov. Ešte ako poslucháÂka akadémie debutovala ¢esányiová
v roku 1932 v SND ako Frasquita v slávnostnom predstavení Carmen pri príležitosti bulharského štátneho sviatku. Po ukonÂení školy
na jeseË 1933 sa stala sólistkou Národného
divadla. V priebehu prvých dvoch mesiacov
naštudovala hneÉ tri úlohy – dve v operete
(Carry vo Vilímovej Žiare miliónov a Bellu
Giretti v Lehárovom Paganinim) a koncom
októbra aj svoju prvú opernú postavu – mladú vdovu Darbel v Halévyho komickej opere
Blesk.

Diva ōahkej múzy
Tridsiate roky sú posledným vekým bratislavským obdobím operetného žánru. Antonín
Drašar, súkromný divadelný podnikate a riadite SND v jednej osobe, preferuje klasickú
i modernú operetu ako zdroj prepotrebných
príjmov ěnanÂne istiacich odvážne operné
projekty Karla Nedbala a neváha pre túto
repertoárovú oblasz využiz dva veké talenty slovenského vokálneho kumštu – tenoristu Štefana Hozu a sopranistku Margitu
¢esányiovú. Nastupujúca diva ahkej múzy
má dvadsazdva rokov, je to temperamentná, pekná tmavovláska s nosným, od Egema
technicky spoahlivo vyškoleným sopránom
tmavšej, nie naivne pôsobiacej farby s pre-

svedÂivou vysokou polohou. V priebehu niekokých sezón spieva od Johanna Straussa
Safě (Cigánsky barón) aj Leilu (Tisíc a jedna
noc), Lauru v Millöckerovom Žobravom študentovi, HaniÂku v Dome u troch dievÁatiek
od Schuberta-Berteho i Helenu Zarembovú
v Nedbalovej Poskej krvi. Žiari v efektne vypätých lehárovských partoch (Líza v Zemi
úsmevov, Ilona v Cigánskej láske, Giuditta,
Frasquita) a tiež ako Kálmánova Odette
v Bajadére, Fedora v Cirkusovej princeznej,
Sylva Varescu, Marica. Vytvára ústredné ženské postavy v Jonesovej Gejši aj v
Brodszkého Modrom lampáši a v celom rade
titulov Âeskej proveniencie – operetách
Viplera, Weinbergera, Beneša, Jankovca,
Frimla. V Móryho La Valliére je Lujzou,
v Dusíkovom debute Tisíc metrov lásky oÂarujúcou divou Hedou Marion. Až do konca 30.
rokov je operných príležitostí málo – z nich
zaujímavejšie sú Mozartova Zerlina, Luciella
v Štyroch grobianoch Wolfa-Ferrariho,
Pucciniho Mussetta a Isabella v sopránovej
verzii Rossiniho Talianky v Alžíri.

V úlohe Leonory vo Fideliovi, r. 1970 [foto: archív SND]

Cestou ku Katrene
V prvom roku vojnového slovenského štátu je
z rodinných dôvodov mimo divadla, potom sa
pohostinsky vracia na javisko predovšetkým
ako protagonistka Lehára – SoËa v CároviÁovi, Zorika v Cigánskej láske, veselá vdova
Hana Glawariová. Poslednou jej operetnou
hrdinkou je Angèle v Grófovi Luxemburgovi.
To sa už píše rok 1943, ¢esányiová obnovuje

Âlenstvo v SND a po Micaele, Rusalke (1941)
a Massenetovej Manon (1942) sa deěnitívne
presúva na operný terén. Z významnejších
klasických postáv stihne ešte do konca vojny
Margarétu vo Faustovi, Agatu v ¢arostrelcovi
a svojho prvého Verdiho ako Desdemona.
Povojnovému SND Krešimira BaranoviÀa
a Milana Zunu chýba vedúci soprán pre
mladodramatický a dramatický repertoár.
25
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Spoluprácu so súborom deěnitívne konÂí
dlhoroÂný hosz Milada Formanová, vek sa
zaÂína prejavovaz aj u Heleny Bartošovej.
¢esányiová sa pomaly ujíma uvoneného postu. Spieva Lízu v Pikovej dáme, vášnivých
operných vampov, akými sú Marína v Borisovi
Godunovovi alebo Giulietta v Hoffmannových
poviedkach. Obecenstvo, ale aj javiskových
partnerov spauje ¢esányiovej interpretácia
KonjoviÂovej Koštany z jari 1948. A potom sa
zaÂína študovaz toko oÂakávaná SuchoËova
KrútÊava. DeË pred premiérou je zdravotne indisponovaná, priam zázraÂne sa dá do
poriadku a 10. decembra 1949 je aktérkou
slávnej premiéry. Do pamäti sa napriek relatívne pasívnej postave Katreny zapisuje viac
ako jej partneri – Hoza v Ondrejovi a Zvarík
v Štelinovi, pretože ju na rozdiel od nich
nepretržite spieva takmer dve desazroÂia,
a to aj v Zacharovej inscenácii z roku 1965,
keÉ má ako Katrena dávno po päzdesiatke.
Bola to klasická a predsa zvláštna, originálna a ojedinelá kreácia v galérii interpretiek
tejto postavy. Už nie dievÂa, ale žena zažená
vedomím i svedomím, zmierená s osudom,
nesúca útrpne svoj podiel na hriechu, takmer
bez úsmevu, ktorý len na chvíu ožiaril jej tvár
v svadobnej scéne. Utiahnutá, Âo sa z defenzívy dostáva len v samom závere opery, najmä v žalujúcom, expresívnom vyznaní majstrom pripísanej árie pre druhý variant diela
„A ja, Áo ja ?“.

ne a nesmierne dramaticky strhujúca a vokálne farebná Milada v Daliborovi, akou po
boku Gustava Pappa tak oÂarila pražské publikum poÂas zájazdu v roku 1959. Obsadenie
umelkyne pred päzdesiatkou do dievÂenskej
Pucciniho Manon bolo jediným stretnutím
¢esányiovej s operným verizmom. Hoci
jej hlas mal pre party „Mladej
talianskej školy“ farbu, expresivitu vysokej polohy, dala sa
okrem Manon „nahovoriz“ už
dávnejšie iba na Mimi, ktorú potom spievala takmer až do konca
svojej kariéry. Nesiahla ani po
ponúkanej Toske, ani po Santuzze, ani po Maddeleine z Andrého Chéniera. V roku 1959 sa
vrátila k Verdiho Aide, k svojej
azda najreprezentatívnejšej verdiovskej postave. Bezo zvyšku
zvládla veký dramatický oblúk
postavy, Âo do charakterového
modelovania, vokálnymi prostriedkami a kraovala v ansámbloch „špiÂkou“ svojho tmavého
sopránu. V roku 1960, jubilejnom roku SND, spievala Milenu
v slávnostnej premiére SuchoËovho Svätopluka a naštudovala s odstupom takmer desiatich
rokov svoju druhú Leonoru vo
Fideliovi.

Prvá dáma

Stálica

V roku 1951 sa naštudovaním Beethovenovho Fidelia Milan Zuna lúÂi s Bratislavou.
V nasledujúcom roku dostáva ¢esányiová
za postavu Leonory v tejto inscenácii štátnu
cenu. Napriek bujnejúcemu pragocentrizmu,
napriek tomu, že je kádrovo „poznaÂená“
(a to sa píše vari najbeštiálnejší rok totality!).
Aj to je svedectvo o výnimoÂnosti kreácie,
ktorá presviedÂala nielen vokálnymi kvalitami neahkého partu, ale aj strhujúcim dramatickým pátosom. VÉaka Fideliovi sa stáva ¢esányiová prvým slovenským sopránom. V nasledujúcich rokoch exceluje ako zádumÂivá,
predÂasne zrelá Tatiana v Dombrovského inscenácii Eugena Onegina. V hviezdnej bratislavskej sezóne ZdeËka Chalabalu (1952/53)
spieva vemi aktívnu, o lásku energicky bojujúcu Smetanovu MaÑenku aj netypicky tragickú Rusalku, ktorá sa vokálne „nevyÂerpá“
v populárnej árii o mesiaÂiku, ale stupËuje
hudobnú kresbu charakteru až k temnému
záveru diela plnému bolesti, ale aj odpustenia.
V roku 1954 prichádza druhá veká, dodnes
azda nedocenená ¢esányiovej kreácia v pôvodnom repertoári – temperamentná, plnokrvná Zuza z Jura Jánošíka, akýsi operný
vamp „na slovenský spôsob“ vokálne kraujúci vo vypätom ěnále pod šibenicou. V polovici päzdesiatych rokov nasleduje Verdiho
Alžbeta z Valois v skvelej Wasserbauerovej
inscenácii Dona Carlosa, Senta v prvom
slovenskom naštudovaní Wagnera po voj-

V šeszdesiatych rokoch je ¢esányiová ozdobou sólistického anAko Alžbeta v Donovi Carlosovi, r. 1956 [foto: archív SND]
sámblu Opery SND, o ktorom
sa traduje, že minimálne v obpred oponou, prekvapená i dojatá nadlasti vokálnej interpretácie romantickej, špešením parteru. V šeszdesiatom ôsmom
ciálne románskej proveniencie bol najkvalitvytvára svoju poslednú verdiovskú kreánejší v celoštátnom kontexte. Spolu s tenorociu – Lady Macbeth. Nasledujúca rekonvými partnermi Jakubekom, ZahradníÂkom,
štrukcia historickej budovy v atmosfére
v dramatických partiách aj s Dr. Pappom,
okupácie a následnej „normalizaÂnej“
s barytonistami Hanákom, ale aj dlho podcetraumy znamená výrazné obmedzenie
Ëovaným MartvoËom a so supermateriálom
prevádzky divadla. Odstupy medzi predOndreja Malachovského dodávajú lesk niestaveniami, strata formy a kondície, ale
len premiéram, ale aj reprízovým veÂerom.
aj neúprosný Âas, ktorý odratúva posledK staršiemu repertoáru pribudne ¢esányioné mesiace k šeszdesiatke, pomaly hlásia
vej Libuša v Âeskom jazykovom origináli (!)
odchod. ZahradníÂek odchádza do Osla
a v druhej polovici desazroÂia aj sopránové
party Straussovej Ariadny a Wagnerovej Irea Prahy, Hanák do švajÂiarskej emigrácie,
ny (Rienzi). Stále fascinuje tmavou, tragizuJakubek ako štyridsazsedemroÂný predjúcou farbou, výrazovým atakom a pátosom
Âasne zomiera. Veká éra konÂí. V proviprejavu. Aidu spieva aj s plejádou hoszujúzóriu, budove Âinoherného Divadla P. O.
cich tenoristov, keÉ vytvára Abigail v prvom
Hviezdoslava, oslavuje ¢esányiová ešte
bratislavskom uvedení Nabucca, tvrdí, že
Fideliom (v jeho trezom naštudovaní!)
„ešte nikdy nehrala tak zlú ženu“. V OnegipolstoroÂnicu SND, ale na vynovenú bunovi má za partnerov OnišÂenka, Kuchardovu Âaká už nová spevácka generácia.
ského, Baricovú, ktorí by v obÂianskom žiPohotový záskok v druhej premiére Truvote pokojne mohli byz jej dezmi. V Âasoch,
badúra z roku 1974 bol jej neoěciálnou
keÉ sa výkriky „bravo“ z publika považovali
rozlúÂkou s javiskom. Odišla primadona,
za prejav chuligánstva Âi v najlepšom prípaktorá sa na tomto poste držala neuveritede za maloburžoáznu manieru, vyprovokuje
né dve desazroÂia. Historický zjav slovenspolu s Jakubekom a Hanákom k takýmto
skej opery!
hluÂným ováciám skupinku zahraniÂných
turistov na vekonoÂnom predstavení MašJaroslav BLAHO
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karného bálu. Pokia ide o naplnenie všetkých kritérií ideálnej verdiovskej interpretácie, považujem ¢esányiovej Ameliu za
jej najbrilantnejšiu partiu. A keÉ koncom
jari 1965 spieva v premiére nároÂný part
titulnej hrdinky v Halévyho Židovke, klania sa po ukonÂení predstavenia sama
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źo vlastne od opery ožakávame
alebo krátky historický pohōad na osudy koncepžného poŅatia divadelného druhu u nás
Minule mi moja temperamentná kamarátka
– speváÂka pripomenula, že predsa „tradiÂné“ inscenácie môžu byz aj pekné, nemusia
byz všetky len „moderné“. Ja som sa zahral
na intelektuála a pokrytecky oponoval, že
nepoznám kategórie „tradiÂné“ a „moderné“, preto s Ëou neviem viesz polemiku.
Moja namyslenosz mi nepomohla, lebo ona
so mnou problém polemizovaz nemala. Samozrejme, že viem, Âo pod týmito pojmami
myslela:
„TradiÂné“ – inscenácia v dobových kostýmoch, konzekventné dodržiavanie poznámok v klavírnom výzahu, absencia výraznejšej metafory, jednoznaÂne pomenovaný
iluzívny priestor s jasnými príchodmi a odchodmi, dôsledné dodržiavanie zvyklostí
(laviÂka v duete na správnom mieste), spievanie vždy smerom publiku, pri árii nenamáhaz spevákov akciami a zabezpeÂiz, aby
vždy videli na dirigenta, obsadzovaz party
poda adekvátnych hlasových dispozícií bez
ohadu na herecké a osobnostné predpoklady atÉ...
„Moderné“ – popretie všetkých pravidiel
uvedených v bode „tradiÂné“.
Rád by som poznamenal, že som si vedomý skutoÂnosti, že na Slovensku je pomer
priaznivcov tradiÂného voÂi modernému
poËatiu hudobného divadla zhruba v pomere 9:1 v prospech tradiÂného. A to „modernistom“ možno ešte fandím. Zástancovia tradiÂného divadla sú v drvivej väÂšine
operní speváci a takmer bez výnimky operní
dirigenti, kým priaznivci moderného poËatia sa regrutujú z dramaturgov, režisérov,
scénografov a z výnimiek v sólistickom ansámbli. I v historickom pohade vidno, že
sa na slovenskom opernom javisku darilo
v minulosti v prevažnej miere tradiÂnému
poËatiu hudobnodramatického žánru, kým
priaznivci moderného, inscenaÂno-dramaturgického poËatia zahali väÂšinou za kratší
koniec a presadili sa iba náhodne, vo výnimoÂných obdobiach a spravidla na vemi
krátku dobu.
Prvé veké vzopätie koncepÂne uceleného
divadla sa odohralo v 30. rokoch 20. storoÂia v SND zásluhou vedúcich osobností
Karla Nedbala, Viktora Šulca a Františka
Tröstera. Toto obdobie bolo asi najvýznamnejšie v celých dejinách slovenského operného divadla. Formoval sa súbor s konzekventnou dramaturgickou predstavou
a prvýkrát sa vytvoril aj inscenaÂný profil
s jasne pomenovanými zámermi a poetikou,
v ktorej mala metafora ako spôsob výkladu
predlohy nezastupitené miesto. Je zaujímavé, že toto prvé tvorivé a koncepÂné obdobie trvalo najdlhšie, približne sedem rokov (1931–1938), kým nasledujúce boli už

kratšie. Treba tiež poznamenaz, že dobové
kritiky sa predháËali v útokoch na trúfalosz, ba priam zneuctenie posvätného žánru, aké predvádzal Viktor Šulc vo svojich
inscenáciách. Ale objavili sa aj opaÂné názory, hoci menšinové. V Opere SND sa potom tvorivý náhad na dlhší Âas odmlÂal. Až
v 60. rokoch sa objavujú progresívne dramaturgické pokusy pri uvádzaní svetových
a slovenských autorov 20. storoÂia a inscenaÂné postupy ovplyvnené východonemeckou školou – v réžiách Branislava Krišku.
lažko však hovoriz o ucelenom tvorivom
období v znamení spojenia dramaturgie
a inscenaÂnej praxe, nakoko všetky podobné inovácie boli vykúpené kompromismi
s opaÂným náhadom s cieom získaz aspoË
aký-taký priestor pre tvorivosz. Podobná
situácia vládla aj v košickej opere v šeszdesiatych rokoch, kde sa síce dramaturgicky
vemi „neexperimentovalo“, ale objavil sa
tu nový inscenaÂný profil v réžiách Kornela
Hájka. Aktuálny bol však len do jeho predÂasnej smrti v roku 1968.
Pokus o zmenu kurzu v Slovenskom národnom divadle sa udial potom v roku 1988
zásluhou tímu riaditea Mariána Chudovského a dramaturgov Juraja Beneša a Jaroslava Blahu. Trval síce len jeden rok, no
vÉaÂíme mu za objavenie Jozefa Bednárika
a za jeho dnes už kultového Fausta a Margarétu. Po tomto krátkom vzplanutí prichádza opäz doba inscenaÂného temna, keÉ
sa jasne deklaruje priorita spevu v opere
v „tradiÂnom“ poËatí. Bednárik sa už síce
nedal ignorovaz, ale inscenaÂno-dramaturgická tvorivosz prestala byz cieom. Vytratila sa vôa, dominoval stereotyp.
Iným tvorivým obdobím pre slovenské
operné divadlo bola prvá polovica 90. rokov
v banskobystrickom súbore za „riaditeovania“ Jaroslava Smitku a umeleckého vedenia Mariána Chudovského a Branislava
Krišku. Toto obdobie je o to vzácnejšie, že
sa udialo v Âase celkového úpadku divadiel
na Slovensku, a to tak Âinoherných, ako aj
operných. Bystrická scéna sa v tomto období akoby uberala doslova v protismere voÂi
zvyšku slovenského divadelníctva, prioritou sa pre Ëu stala opäz dramaturgia a z nej
vychádzajúca inscenaÂná poetika. Uvádzali
sa opodstatnené dramaturgické „vykopávky“ talianskych klasikov, ale aj slovenských
súÂasníkov, ktoré dávali predpoklad ku kvalitnej interpretaÂnej realizácii. Túto etapu
môžeme skutoÂne považovaz za jedno ucelené, svojbytné tvorivé obdobie, ktoré trvalo
päz rokov (1990–1995) a z historického pohadu znamenalo výrazné umelecké vzopätie a v domácich bystrických súradniciach
potvrdenie raison d'être divadla v meste.

Posledné z koncepÂných, tvorivých období našej opery ohraniÂujú roky 2002–2006
a jeho miestom bolo SND za druhého „pontifikátu“ Mariána Chudovského. Opera
sa pokúšala obracaz k svetovým trendom,
oslovila jednu z najvýznamnejších osobností svetovej opernej réžie Petra Konwitschného, dramaturgické zámery hadali hlbšie
zdôvodnenie, definovala sa hierarchia hodnôt. Divadlo sa zaÂalo chápaz vo svojej celistvosti, so všetkými funkciami, s jasne miereným marketingom, opodstatnenou ediÂnou
Âinnoszou a dôveryhodnou komunikáciou
so zahraniÂím. I toto tvorivé obdobie sa
však po štyroch rokoch skonÂilo. Nasledoval chaos nebývalých rozmerov, keÉ sa už
z externého pohadu nedal vybadaz žiaden
zámer.
Ak som spomínal tvorivé obdobia v slovenských operných súboroch, rád by som
poznamenal, že aj v ostatných obdobiach
vznikali zaujímavé inscenácie a tvorivé
poÂiny, aj keÉ boli náhodné, osamotené,
niekedy len trpené väÂšinovým názorom.
Postmoderna priniesla napokon do inscenaÂnej praxe operných divadiel nebývalý
chaos, bez potreby odôvodnenia Âinov.
Michaela Mojžišová v knižke (jedinej
svojho druhu v dejinách slovenskej opery)
o slovenských inscenaÂných poetikách Od
Fausta k Orfeovi pripomína prelom po roku
1989, keÉ sa formovania inscenácií chopili
rôznorodí režiséri, kým pred rokom 1989
operu režírovali iba etablovaní, v divadlách zamestnaní režiséri. Dôležitý je však
vždy len výsledok. Kým pred rokom 1989
sa udržiaval istý pomenovaný štandard až
nadštandard s nespochybnitenými kritériami profesionality, po roku 1989 sa réžie
ujali aj ochotníci, asistenti réžie, nerežiséri, manželky režisérov a podobne, a „úrad
dramaturga“ bol v lepšom prípade obsadený jedným kusom zamestnanca, v tom horšom prípade sa vekým gestom exemplárne
zrušil.
Pokúsil som sa jasne pomenovaz tvorivé
a koncepÂné obdobia v slovenskom opernom divadle, ktoré však tvorili iba zlomok
jeho celkových dejín. Ak tieto fakty nevyplývajú z množiny všetkých odborných
kritík uverejnených v slovenských periodikách za posledných deväzdesiat rokov,
sú len dve možnosti. Kritici nechceli,
nemohli, nevedeli, nedalo sa, nemyslia si
to, nebolo im dovolené, periodiká neuverejnili...
Alebo pisate tohto Âlánku uvádza nezmysly a jeho argumentáciu netreba braz vôbec
vážne.
Martin BENDIK
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Hoúmannove poviedky v Bavorskej štátnej opere
Písanie je pre autorov Âasto vítaným únikom
z každodenného šialenstva reálnych situácií,
príbehov a ich protagonistov. V alkoholickom
opojení alebo omámení najrozliÂnejšími opiátmi Âi len tak z „hecu“ opúšzajú reálny svet,
ktorý sa v ich mikrokozme triešti a zrkadlí
v podobe fantastických a „skurilných“ textov,
obrazov a zvukov. O slávnom E. T. A. Hoffmannovi bolo známe, že najradšej písal v noci,
keÉ sa pulz života spomalil a tiene v tmavých
uliciach ho inšpirovali k nejednej fantastickej
poviedke. V Hoffmannových oÂiach sa tieto príbehy plietli s reálnymi situáciami
tak ako sny, v ktorých sa unavená myse
snaží vrátiz k virvaru uplynulého dËa.
Ich spojením vznikli divotvorné obrazy
stierajúce hranice medzi logikou reálneho sveta a Âarom sna. Oba svety sa Hoffmannovi zlievali do jednej reality, ktorá
sa stala univerzom jeho fantastických
poviedok. Jacques Offenbach si vo svojich operetách a komických operách rád
strieal z doby, v ktorej žil. Jeho príbehy
sršali vtipným espritom a nezriedka boli
výsmechom vysokého umenia (Orfeus
v podsvetí), ba i umeleckého sveta samotného (Parížsky život). Práve pre túto
travestiu reálneho sveta, ktorá bola zároveË karikatúrou establishmentu cisára
Napoleona III., ho publikum milovalo.
Jeho nadšeniu pre svet Hoffmannových
poviedok sa preto niet Âo Âudovaz.
Režijný tím okolo Richarda Jonesa sa
vydal v novej mníchovskej inscenácii práve po takejto psychologizujúcej stope.
Hoffmannova pracovËa v Spitzwegovom
biedermeierovskom štýle (scéna: Giles
Cadle) zostala jednotiacim priestorom
pre všetky dejstvá. Jej zariadenie sa menilo
poda potrieb dramatickej akcie. SkriËa ako
Lutterova viecha, malé zväÂšovacie teleskopické
toaletné zrkadlo pri Hoffmannovej posteli, ktoré
sa v poslednom dejstve zväÂší tak, že je schopné
pohltiz Giuliettiných zákazníkov a „ukradnúz“ im
ich tvár, sú spolu s pianínom, v ktorom sa objaví
v otvorenej partitúre tvár doktora Mirákla, Âi gramofónom, ktorý prehráva zo starej platne hlas
Antóniinej matky – speváÂky, zábavnými a divadelne úÂinnými režijnými a scénickými nápadmi. Hoffmannove poviedky poËal Jones ako výlet
do autorovej kreatívnej mysle. Múza Nicklausse
nájde opitého Hoffmanna trpiaceho tvorivou krízou. V postave jeho alter ega ho provokuje vždy
k novým a novým rozprávaniam, držiac mu pod
nosom pohárik a mávajúc zošitom, pripravená
zachytiz každú jeho vetu. V jeho opitej mysli sa
zaÂínajú vynáraz jednotlivé postavy i Lutterova
viecha. PieseÊ o Kleinzackovi, ku ktorej Hoffmanna vyprovokujú jeho krÂmoví kumpáni a ktorou
konÂí jeho neúspešná milostná odysea v epilógu
opery, sa akoby stala mantrou ohraniÂujúcou divadlo na divadle o troch Hoffmannových láskach.
Hoffmannove poviedky boli Offenbachovou poslednou operou. Zomrel nad nedokonÂeným
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ěnále a jej druhové oznaÂenie ako „opéra
fantastique“ zostalo v dejinách opery jedineÂné. Ešte pred svojou smrzou však Offenbach
stihol vysloviz želanie, aby všetky tri ženské
postavy tejto opery, okolo ktorých sa toÂí Hoffmannovo rozprávanie, spievala jedna a tá istá
speváÂka.
Diana Damrau riskovala vea, keÉ sa rozhodla
naplniz toto skladateovo želanie. Giulietta je
predsa len nielen charakterom, ale aj notovým
zápisom nižšia, temnejšia a od koloratúr Olympie z prvého dejstva vzdialená postava. Zaiste aj

D. Damrau a R. Villazón [foto: W. Hösl]

vÉaka domácemu prostrediu, speváÂka je z neÉalekého švábskeho Ulmu, sa jej napokon podarilo uspiez a naplniz aj tragiku Antónie i vtipne oživiz mechanickú Olympiu, ktorú okorenila
úsmevnou etudou. Herecký talent, ktorého má
táto javiskovou dominanciou oplývajúca speváÂka veru nadostaÂ, jej pomohol vybalansovaz
tiež hranice, na ktoré predsa len narazila v nižších registroch Giulietty. Jej odvaha zmocniz sa
všetkých troch, resp. vrátane Stelly štyroch postáv, dopomohla režijnému zámeru vyzdvihnúz
symboliku predstavy troch vybájnených mileniek, z ktorých každá zastupuje jednu z vlastností jedinej reálnej ženy v Hoffmanovom svete, Stelly. Hudobnú inteligenciu a schopnosz
Âítaz aj medzi riadkami partitúry (verzia Michaela Kayeho a Jeana-Christopha Kecka) prejavil
dirigent Constantinos Carydis, prvý laureát
novozaloženej ceny Carlosa Kleibera. Ukázal,
že aj on má podobne ako legendárny Kleiber
cit pre detailnú prácu s orchestrálnym zvukom
a jeho mnohovrstvovou štruktúrou. Z „Hoffmanniek“ Âítal v rozvážnych tempách a v orchestri vykúzlil pestré farby korešpondujúce

s jednotlivými dejstvami. PersiĜáž gýÂového disneyovského sveta kreslených postáv v Olympiinom dejstve, záhrobnú atmosféru izby Antónie
Âi prízraÂnú benátsku noc kurtizány Giulietty
s hrou na masky a tiene, to všetko vykreslil nesmierne presvedÂivo a plasticky. Vemi citlivo vnímal spevákov, no nepodroboval sa im a orchester nechal aj patriÂne zarezonovaz. V jeho podaní
bol diablom v hudbe nielen démonický doktor
Miracle, ale aj hrozivo duniaci tritonus v orchestrisku. Štvoricu zloduchov Lindorf/Coppélius/
Dapertutto/Miracle symbolizujúcich deštruktívnu stránku Hoffmanovej duše vykreslil
John Relyea s variabilným a širokým basbarytónom. ahuÂký a všetkými odtieËmi
oplývajúci mezzosoprán Angely Browerovej alias Niclausse/Muse bol objavom
veÂera. Farebne sa vynikajúco dop¿Ëala
s primo uomom predstavenia Rolandom
Villazónom, ktorého výkon sprevádzali
azda najväÂšie oÂakávania. Do Hoffmanna sa pustil s pre neho charakteristickou
dravoszou a hereckou naliehavoszou. Už v
úvodnej piesni Kleinzack dokázal, že jeho
problémy s hlasom sú minuloszou. Divákom sa predstavil v excelentnej forme, no
tomu, kto poÂul Rollanda Villazóna predtým, neuniklo, že vo výškach znie jeho hlas
v súÂasnosti uzavretejšie a menej priebojne. Nie príliš hlboká scéna mu pomáhala
obstáz aj v duetách s Dianou Damrauovou
i keÉ sa v nich, najmä vo vyšších polohách,
predsa len niekedy stratil. V Mníchove
však ukázal, že postava Hoffmanna mu
sedí ako oblek na mieru.
Richard Jones, ktorý sa mníchovskému
publiku naposledy predstavil inovátorskou koncepciou Lohengrina a Elsy ako
vášnivých staviteov, ktorých túžba po panovaní sa prevtelila do sna o vlastnom bývaní, sa svojou najnovšou inscenáciou oÂividne
snažil o reparát. Jeho inscenácia síce zapôsobila výrazne vykreslenými charaktermi a vynikajúco kreovanou zborovou choreograěou (Lucy
Burge), no dramaturgia (Rainer Karlitschek)
inscenácie sa viacmenej k¿zala po povrchu diela, akoby jej chýbala odvaha ponoriz sa hlbšie
do útrob partitúry.
Robert BAYER

Jacques Offenbach: Les Contes d’Hoffmann/
hudobné naštudovanie: Constantinos
Carydis/réžia: Richard Jones/scéna: Giles
Cadle/kostýmy: Buki Shiff/Diana Damrau (Olympia, Giulietta, Antonia, Stella),
Kevin Conners (Cochenille, Pitichinaccio,
Frantz), John Relyea (Lindorf, Coppélius, Dapertutto, Miracle), Angela Brower
(Nicklausse, Muse), Rolando Villazón
(Hoffmann), Ulrich Reß (Spalanzani) a i./
Bayerische Staatsoper, premiéra 31. 10.
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Jazz a Európa XXII.
Jazz a totalita.
Sovůtský svaz do r. 1931
Antonín MATZNER

Symbolický výstĶel z velikostí nikterak monstrózního kĶižníku
Aurora zakotveného v petrohradském pĶístavu odstartoval
7. listopadu 1917 jednu z nejpohnutůjších kapitol v důjinách
20. století. Vypuknuvší bolševická revoluce můla nejenom smést
prozatímní vládu, která vystĶídala carský režim, ale pĶedevším
realizovat utopický sen o nastolení údajnů nejspravedlivůjšího
uspoĶádání lidské spoležnosti. PĶíznažné bylo, že už tehdy se
stĶílelo slepými náboji (salvy můly být signálem pro útok na
Zimní palác) a tato rozporuplnost zĝstala natrvalo pĶítomná
v genetickém kódu revoluce i celého režimu až do jeho úplného zhroucení. Prakticky nepĶetržitů provázely uskutežŅování
bolševických plánĝ krutovláda, nelítostné souboje mezi soupeĶícími soudruhy i protichĝdnými idejemi, vnitĶní zmatky a hospodáĶské potíže, které ve zvláštů vypjatých obdobích vedly až
k masovým hladomorĝm s milionovými obůħmi na lidských životech.
Obžanská válka a NEP
JeštÆ na pÑelomu let 1917 a 1918 vypukly mezi
radikálními bolševiky, svobodomyslnou spoleÂností donských kozákÒ a budoucí „bílou“
opozicí první neshody, které brzy pÑerostly
v bratrovražednou obÂanskou válku. Boje sice
v roce 1920 skonÂily vítÆzstvím bolševikÒ, ale
za cenu zbídaÂené zemÆ uvržené do naprostého
hospodáÑského rozvratu a mezinárodní izolace. Všelékem vyhlášeným Leninem z tribuny
10. sjezdu Všesvazové komunistické strany
(bolševikÒ, VKS[b]), mÆla být Nová ekonomická politika (NEP), pÑipouštÆjící alespoË
v omezené míÑe soukromé podnikání na úseku
zemÆdÆlství a v nÆkterých odvÆtvích prÒmyslu.
Katastrofální nedostatek potravin umožnil rolníkÒm po zaplacení naturální danÆ, že v pÑedepsaných mezích mohli volnÆ nakládat zemÆdÆlskými plodinami, jakkoli se zdaleka nejednalo
o volný trh a doprava jejich produktÒ do mÆst
byla omezena na povozy tažené jedním konÆm.
Znovu byla také povolena živnostenská výroba,
ekonomický pronájem vÆtších podnikÒ a dokonce udÆlovány koncese a tÆžební práva zahraniÂním podnikatelÒm. Nový trend s sebou
záhy pÑinesl novou vrstvu tzv. nepmanÒ, stojících stranou faktického rozhodování a politické moci, nicménÆ obratnÆ lavírujících v uvolnÆných pomÆrech. OpÆtovnÆ zbohatlí obchodníci
nabízeli brzy luxusní zboží od potravinových
delikates po kožichy a šperky, otvíraly se nové

restaurace pro zámožnÆjší klientelu, objevují se
podle západních vzorÒ budované kabarety.

Na vlnů avantgardy
BouÑlivá doba pÑinesla sebou také nové ideje. PÑedváleÂné nadšení futuristickými ideály
s jejich okázalou vzpourou proti akademismu
a veškerému tradiÂnímu umÆní s jeho svatostánky a oslavujících naopak mužnou sílu
moderních strojÒ, Ñvoucí závodní automobily
a krásu rychlosti našlo v Rusku odezvu bezprostÑednÆ po revoluci, když už se pÑedtím k hnutí hlásili mladí básníci Velemir Chlebnikov Âi
Vladimir Majakovskij. Marinettiho futuristická
sbírka básní Tavole parolibere (Osvobozená
slova) vyšla v ruském pÑekladu dva mÆsíce po
italském originálu. Radikální revoluce sociální
alespoË zpoÂátku souznÆla s obdobnÆ anarchistickou revolucí v umÆní, které se v duchu
nastolené linie proletáÑské kultury mÆlo stát
každodenním chlebem pro široké masy lidu.
Majakovskij, který sympatizoval s marxistickými myšlenkami a komunismem ještÆ dÑíve než
v devatenácti publikoval první verše ve futuristickém almanachu PolíÁek obecnému vkusu,
se teÉ oba proudy pokoušel spojit v tzv. komunistickém futurismu (komfut). Z mladistvého
nadšení obdobných sympatizantÒ „pokroku“
mezi architekty, výtvarníky, literáty a divadelníky se zrodil speciěcký umÆlecký smÆr sovÆtského konstruktivismu.

DoÂasnÆ se v pÑevratném víru doby Proletkultu (akronym z výrazu proletáÑská kultura)
dostalo uplatnÆní i pÑíslušníkÒm bývalých elit
a stoupencÒm avantgardního umÆní. ModernÆ smýšlející mladý skladatel Sergej Prokofjev
(1891–1953) mohl s požehnáním samotného
nejvyššího komisaÑe lidové osvÆty LunaÂarského opustit SovÆtský svaz, aby se na ZápadÆ
„nadýchal Âerstvého vzduchu“, pÑiÂemž byla
jeho díla nadále provozována i doma. Z futuristických idejí s dobovou apoteózou dynamismu
a mašinismu vznikl na ©agilejevovu objednávku ProkofjevÒv balet o industriální pÑemÆnÆ
Ruska Ocelový skok. Navázal v nÆm na rudimentární zvukový obraz Honeggerova holdu
nejmodernÆjší americké lokomotivÆ Paciīc
231. Po paÑížské premiéÑe v Âervnu 1927 byla
koncertní suita z baletu opakovanÆ provedena
v MoskvÆ. Premiéra jiné svérázné futuristické
skladby Zavod (Slévárna) Âerstvého absolventa
moskevské konzervatoÑe Aleksandra VasiljeviÂe Mosolova (1900–1973), oslavující lidskou
kreativitu v symbióze s mechanickými stroji,
ocelí a zvuky železných kovadlin zaznÆla dokonce v prosinci 1927 na slavnostním koncertu
k 10. výroÂí V²SR. Na jaÑe 1927 byla v LeningradÆ ve skladatelovÆ pÑítomnosti uvedena
Bergova expresionistická opera Vojcek, o rok
pozdÆji se tamní divadlo pÑipojilo k celosvÆtovému boomu, provázejícímu jazzovou operu
Ernsta KÑenka Johnny spielt auf! ještÆ pÑed nastudováním v newyorské Metropolitní.
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Valentin Parnach – první apoštol ruského
jazzu
Také do Ruska zaÂaly pronikat první ozvÆny nové
hudby ze vzdálené Ameriky stejnÆ jako do ostatní
Evropy už s nástupem 20. století. S roÂním zpoždÆním slyšeli i Rusové americký dechový orchestr Johna Philipa Sousy, který bÆhem SvÆtové výstavy v PaÑíži v roce 1900 elektrizoval Evropany
nejenom ryÂnými patriotickými pochody, ale také
úpravami Âernošských plantážních písní a taneÂ-

mu podaÑilo vydat pÑedváleÂnou sbírku Mot
Dynamo s litograěckou obálkou a ilustracemi
futurismem inspirovaného Michaila Larionova,
který v té dobÆ patÑil se svou ženou Natalií GonÂarovou ke kmenovým výtvarníkÒm ©agilevova
Ruského baletu), nevynechal nyní jednu pÑíležitost k seznámení s jazz-bandy, které vyhledával i
pÑi zpáteÂní cestÆ do Ruska v BerlínÆ.
O rok pozdÆji se Parnach vracel do Moskvy
s hlavou plnou mesiášského pÑedsevzetí seznámit s americkým synkopovaným poselstvím své
krajany. Nádavkem sebou vezl celý arzenál nových bicích nástrojÒ s xylofonem, trubku s roztodivnými dusítky a nÆkolik saxofonÒ. O tom,
že jeho plány tam padly na úrodnou pÒdu vcelku
svobodomyslné atmosféry otevÑené podnÆtÒm
zahraniÂního avantgardního umÆní, se pÑesvÆdÂil vzápÆtí, když ho pÑizval ke spolupráci stÆžejní
pÑedstavitel tÆchto tendencí na divadle Vsevolod
Parnachov portrét od
P. Picassa ưfoto: archívƲ

ními cake walky, jimiž si získal obdiv Debussyho.
PÑi opakovaném zájezdu do Ruska v kvÆtnu 1903
úÂinkoval SousÒv band mj. v petrohradské cirkusové arénÆ Cosnelli na devíti koncertech pÑi oslavÆ narozenin cara Mikuláše. AÂkoli nikde není
konkrétnÆ doloženo, že mezi posluchaÂi mohl
být také mladiÂký Igor Stravinskij, ze vzpomínek
Vasilije Jastrebceva na jeho uÂitele Rimského-Korsakova se dozvídáme, že o pouhý rok pozdÆji
v únoru 1904 na jednom z veÂírkÒ Rimského
žákÒ pohoršil jeden z nich paní domu, když hrál
cake walk, zatímco „Mitusov a Stravinskij vtipnÅ
pÐedvádÅli, jak se to má tanÁit: packy nahoru jako
cirkusoví pudlíci nebo búp-búp-a-dúp“.1
Jazzovými prvky iněkovaná populární hudba nacházela ve velkých ruských mÆstech s postupem
doby Âím dál vÆtší uplatnÆní v restaurantech, taneÂních kavárnách a dalších noÂních podnicích a
zÑejmÆ byla zastoupena také na gramofonových
deskách importovaných do Ruska v éÑe NEP-u
nÆkterými ěrmami z USA (Brunswick, Victor,
Okeh) nebo NÆmecka (Electrola). Historie domácího sovÆtského jazzu se oěciálnÆ datuje od
okamžiku, kdy se po šestiletém exilu v PaÑíži vrátil do vlasti jeho první ruský vÆrozvÆst Valentin
JakovleviÁ Parnach (1891–1951). Z židovské
rodiny v ÂernomoÑském pÑístavu Taganrog pocházející všestranný umÆlec nikoli nepodobný
univerzálnímu zábÆru Âeského avantgardisty
E. F. Buriana byl Âinný jako básník, pÑekladatel,
taneÂník, choreograf a v neposlední ÑadÆ jako
hudebník poté, když mu bÆhem paÑížského
pobytu uÂarovali Louis Mitchell and his Jazz
Kings. Kapela Âernošského zpÆváka a bubeníka Mitchella (1885–1957) byla vyhledávanou
atrakcí nejnavštÆvovanÆjších paÑížských music
hallÒ Casino de Paris v Rue de Clichy a Trocadéra
naproti EiffelovÆ vÆži, kde ho v létÆ 1921 poprvé
uslyšel Parnach. Jestliže se dosud jeho zájem
soustÑedil hlavnÆ na vlastní poezii (i v PaÑíži se
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Mejerchold. Jejich setkání se uskuteÂnilo ve stejné dobÆ, kdy založil vlastní divadlo, k nÆmuž byla
pÑipojena i bývalá školní scéna Ruské akademie
divadelního umÆní, nazývaná nyní jednou ze stovek v tehdejším Rusku tolik oblíbených zkratek
GITIS (Gosudarstvennyj institut tÆatralnovo
iskusstva). V tomto sále v centru Moskvy nedaleko Kremlu se 1. Ñíjna 1922 uskuteÂnil historický
koncert, jehož aktérem byl – jak oznamovaly futuristickou graěkou vyvedené aěše – „EkscentriÂeskij orkestr – džaz-band Valentina Parnacha, pÆrvyj v RSFSR“. Ansámbl ve skromném
obsazení s dvÆma houslemi, klavírem, banjem
a sadou bicích nástrojÒ (patrnÆ ještÆ bez saxofonÒ) seznámil pÑítomné posluchaÂe s tím, co
se jeho Âlenové staÂili za krátkou dobu nauÂit
podle nÆkolika z PaÑíže dovezených aranžmá.
Ohlas byl pÑesto vynikající. Divadelní kritik Vladimir Fedorov o nÆm pod pseudonymem Frank
referoval v kulturním magazínu Zreliša, zamÆÑeném na divadlo, kino, music hally, cirkus a další
formy spoleÂenské zábavy. Parnachovy shimmy, foxtroty a two stepy oznaÂil za „vynikající
prostÐedky schopné oživit taneÁní sínÅ a pÐispÅt
k organizování volného Áasu pracujících“.2 Když
Parnach ohlásil další produkci rozšíÑeného orchestru, slibující tentokrát také „nejnovÆjší Âísla
z jazzbandové literatury“, byl sál GITIS-u nabitý
k prasknutí. V úvodu recitoval Parnach vlastní
jazzovou poezii, následnÆ sám demonstroval
taneÂní kroky posledních excentrických tancÒ
a závÆrem zaznÆlo osm orchestrálních Âísel.

Mezi nimi dobové americké semi-jazzové šlágry
Dardanella, Japanese Sandman nebo Rose of the
Rio Grande. Z jedné z pÑíštích Parnachových produkcí pÑítomný dirigent Nikolaj Malko odcházel
s pÑesvÆdÂením, že jazz mÒže skladatelÒm otevÑít
v budoucnosti zcela nové hudební barvy.3

Sovůtská specialita: tůatralnyj džaz
Parnach se tak okamžitÆ po návratu do SSSR
vÑadil do širokého proudu tamního avantgardního umÆní. PÑi oslavách 5. výroÂí bolševické
revoluce hrál jeho orchestr na kongresu pÑed
pozvanými hosty Kominterny a na 1. máje 1923
úÂinkoval na 1. Všesvazové výstavÆ zemÆdÆlského a domácího prÒmyslu. Spolupráce s Mejercholdem pokraÂovala v roce 1924 úÂastí excentrického orchestru v jeho dramatizaci a režii katastroěckého románu Ilji Erenburga Trust D. E.
(v Âeském pÑekladu Historie zkázy Evropy). Ve
fantastické satiÑe o AmeriÂanovi, který po nenaplnÆné lásce k evropské dívce vypracuje s pomocí
amerických boháÂÒ plán na zniÂení Evropy (odtud název Trust for the Destruction of Europe),
hráli Parnachovi jazzmani pÑímo na scénÆ a byli
souÂástí dÆje. PÑi zájezdovém pÑedstavení do Kyjeva byl jazz band jmenovitÆ anoncován na plakátech. Ohlas inscenace byl natolik pronikavý,
že tabáková ěrma Java zaÂala distribuovat nový
druh cigaret oznaÂených iniciálami D. E. Parnach pÑijal a osvojil si Mejercholdovu biomechanickou metodu vedení hercÒ a sám v jejím stylu
nastudoval a s úspÆchem uvedl v jeho divadle ve
vlastní choreograěi MilhaudÒv balet Le Bœuf sur
le toit (VÒl na stÑeše). Jakkoli si Parnach nemohl
stÆžovat na nezájem publika Âi pÑízeË oěciálních
míst, po vyprchání poÂáteÂního nadšení vystÑídaného deziluzí z celkových pomÆrÒ v sovÆtském
Rusku se v Ñíjnu 1925 vrátil zpÆt do PaÑíže. JeštÆ
pÑedtím staÂil vydat sbírku vybraných básní
Vyzvání k tanci doprovázenou jeho portrétem
od Picassa z roku 1919. Ve Francii publikoval
v ruském emigrantském tisku Âlánky o divadle

a tanci a souÂasnÆ se zaÂal cílevÆdomÆ zabývat
pÑekladatelskou Âinností zejména španÆlské a
portugalské poezie. Ta poté tvoÑila hlavní náplË
jeho aktivit po návratu do Ruska v roce 1931 až
do jeho smrti zaÂátkem roku 1951. Jedinou Parnachovou publikovanou prací v pováleÂné éÑe byl
pÑeklad memoárÒ francouzského protestantského básníka a prozaika z období raného baroka
Théodore-Agrippa d'Aubigné.
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Impulsy zvenží: Šokoladnyje rebjata
K tehdejší popularitÆ jazzu v SSSR významnÆ
pÑispÆly také dvÆ návštÆvy autentických Âernošských ansámblÒ amerických hudebníkÒ. Prvními
byli Benny Payton's Jazz Kings, zformovaní ze
zbytkÒ American Syncopated Orchestra slavného kapelníka a houslisty Willa Mariona Cooka
(DvoÑákova žáka z newyorské Národní konzervatoÑe, studujícího též u Joachima v BerlínÆ), který
v roce 1919 podnikl velké evropské turné a úÂinkoval dokonce na londýnském dvoÑe JiÑího V. NÆkolik ÂlenÒ vÂetnÆ legendárního neworleánského
klarinetisty a hráÂe na sopránsaxofon Sidneyho
Becheta potom zÒstalo v EvropÆ a pod vedením
bubeníka Paytona bylo angažováno v proslulém
music hallu Apollo na Montmartru v tÆsném sousedství vyhlášeného Casina de Paris. V MoskvÆ
hráli nejÂastÆji v biografu Malaja Dmitrovka, ale
vystupovali také v DomÆ spisovatelÒ a dokonce
ve Velkém sále konzervatoÑe. BÆhem nÆkolikamÆsíÂního pobytu je navíc slyšeli posluchaÂi
v CharkovÆ, OdÆse a v KyjevÆ.
Pouhých nÆkolik dnÒ po Paytonovi pÑijel do
Moskvy na konci února 1926 pÆtatÑicetiÂlenný
ansámbl barevných taneÂníkÒ, zpÆvákÒ a hudebníkÒ, kteÑí v EvropÆ uvádÆli revue The Chocolate
Kiddies. DÒraz spoÂíval pÑedevším na vizuální
stránce pÑedstavení, pÑedvádÆných tancích a kostýmech. Na barevném plakátÆ z dílny konstruktivistických výtvarníkÒ Vladimira a Georgije Stenbergových byli „Šokoladnyje rebjata“ výslovnÆ
prezentováni jako „negro-opereta“. Velký dojem
zanechal ovšem také jedenáctiÂlenný doprovodný orchestr Sama Woodinga, v jehož Ñadách byli
napÑ. další neworleánský jazzman, improvizující

trumpetista Tommy Ladnier nebo altsaxofonista
Garvin Bushell. Pro mnohé pamÆtníky zakladatelské generace ruských jazzmanÒ patÑila jejich
vyprodaná vystoupení v dnes už neexistujícím areálu nÆkdejšího moskevského cirkusu na Cvetnom
bulvare nebo v leningradském music hallu k nezapomenutelným okamžikÒm, na které vzpomínali
do konce života. Trvalou upomínkou na památnou
apoštolskou jazzovou misi Chocolate Kiddies
v SovÆtském svazu je celá jedna scéna z jejich pÑed-

stavení, kterou zachytil pÒvodce konceptu „kino-pravda“ Dziga Vertov v nÆmém dokumentárním
ělmu Šestaja Áasz mira (Šestý svÆtadíl).

Leonid Uħosov a jeho Tea-džaz
Pod bezprostÑedním ohlasem produkcí amerických hudebníkÒ pÑišli s vlastními jazzovými
iniciativami záhy také první domácí následovníci
prÒkopnického úsilí Valentina Parnacha. JeštÆ
na konci roku 1926 založil v MoskvÆ tehdy teprve
dvacetiletý student klavírní tÑídy F. M. Blumenfelŉ. Uħosov ưfoto: archívƲ

da na tamní konzervatoÑi Aleksandr NaumoviÁ
Cfasman (1906–1971) první profesionální jazzový soubor AMA-džaz, nazvaný podle hudebního nakladatelství AMA (zkratka pro Asociaci
moskevských autorÒ). Hlavním pÒsobištÆm osmiÂlenného ansámblu byl zábavní park Ermitaž,
ale úÂinkoval také ve velkých biografech a taneÂních restaurantech. V roce 1927 byl pÑizván k prvnímu živému jazzovému koncertu do vysílání
moskevského státního rozhlasu a o rok pozdÆji
natoÂil první desky. S pouhým roÂním zpoždÆním
odstartoval v LeningradÆ Âinnost PÆrvyj koncertnyj džaz-band jiného klasicky školeného pianisty
Leopolda Teplického (1890–1965), kterého
pÑedtím lidový komisariát osvÆty vyslal na nÆkolikamÆsíÂní studijní cestu do USA, kde pÑišel do
osobního kontaktu s orchestrem „krále symfonického jazzu“ Paula Whitemana. Pod jeho vlivem
sestavil tÑináctiÂlenné tÆleso, které hrálo mj. úpravy skladeb George Gershwina, Irvinga Berlina Âi
Jerome Kerna. Nezapadla ovšem ani Parnachova
idea „divadelního jazzu“, kombinujícího hudební Âísla s hereckými, pÆveckými a taneÂními
výstupy. Jeho prÒkopníkem v pÑíštích letech se
stal všestrannÆ zamÆÑený a talentovaný Leonid
OsipoviÁ Uzosov (vl. Lazar JosifoviÂ Vaisbein,
1895–1982). Pocházel z poÂetné židovské komunity z OdÆsy, která dala hudbÆ tolik výjimeÂných
zjevÒ. V šestnácti opustil obchodní školu, jako
akrobat a klaun se pÑidal k cestujícímu cirkusu,
zvolil si umÆlecký pseudonym Leonid Uzosov,
v komediálních rolích pÒsobil v regionálních
divadlech, sehrál pár episodních rolí v nÆmých
ělmech i v klasickém operetním repertoáru.
Po pÑíchodu do Leningradu Uzosov inscenoval
s tamními avantgardnÆ orientovanými divadelníky vlastní „syntetická pÑedstavení“. StÑídavÆ
v nich zpíval, recitoval aforismy a pÑedÂítal Babelovy a ZošÂenkovy satirické povídky. Odtud byl

jen pouhý krok k jeho osobitému pojetí divadelního jazzu. KoneÂnÆ založil i vlastní orchestr Tea-džaz (tÆatralnyj džaz), který pÑedstavil veÑejnosti
8. bÑezna 1929 na scénÆ leningradského Malého
operního divadla (v budovÆ souÂasného Divadla
opery a baletu M. P. Musorgského). Uzosov sice
navenek vystupoval rovnÆž jako jeho dirigent,
ale ve skuteÂnosti byli zpoÂátku hlavními strÒjci
hudební složky akademicky vzdÆlaní hudebníci,
trumpetista a aranžér s bohatými zkušenostmi
z dlouholetého angažmá v orchestru Leningradské státní opery Jakov BorisoviÁ Skomorovskij
(1889–1955) a pianista Leonid AndrejeviÁ Diderichs (1907–1938). Vedle Malého operního
divadla hrával UzosovÒv Tea-džaz pravidelnÆ
v mramorovém sále Paláce kultury S. M. Kirova a stal se i kmenovým tÆlesem novÆ zÑízeného
Leningradského music hallu v bývalém Palácovém divadle na Italské ulici. Na pÒdÆ music hallu
došlo také záhy k osudovému setkání Uzosova
se skladatelem Isaakem OsipoviÁem Dunajevským (1900–1955), s kterým vytvoÑili svébytné
pojetí jazzem víceménÆ už jenom okrajovÆ dotÂené estrádní hudby. V tandemu s Dunajevským
dosáhli v roce 1934 masové popularity i triumfálního svÆtového úspÆchu hudebním ělmem Celý
svÅt se smÅje (Veselyje rebjata) s dodnes známým
Pochodem veselých dÅtí.
PÒvodní hudební partner Uzosova Skomorovskij si mezitím založil vlastní hudební tÆleso,
které v roce 1931 pÑedstavil veÑejnosti v leningradském hotelu Evropa. Na rozdíl od Uzosovova Tea-džazu zdÒrazËovalo stejnÆ jako
pÑed nimi Teplickij koncertní charakter svých
produkcí. Skomorovským vedené orchestry natoÂily od roku 1932 množství gramofonových
snímkÒ zprvu pro ěrmu MusTrust a pozdÆji
i pro další výrobny. Vedle pÒvodních skladeb
ruských autorÒ byly mezi nimi Âetné evergreeny
americké provenience, zpravidla ovšem oznaÂované ruskými názvy nebo nepÑesnými pÑeklady,
Âasto s chybnými nebo úplnÆ chybÆjícími autory
(napÑ. Bei mir bist du schön pod titulem Moja
krasavica, I Can't Give You Anything But Love
uvádÆné jako Dni veselyje nebo Softly as in the
Morning Sunrise jako OseÊ). Od roku 1937 s orchestrem úÂinkovala i nahrávala oblíbená zpívající hereÂka Klaudia Sulženko.
Poznámky:
1
V. Vasilievich Yastrebtsev: Reminiscences of Rimsky-Korsakov. New York 1985, (pÑeloženo z ruského originálu Moskva 1962). Citováno z Âeského pÑekladu
knihy R. Crafta Dialogues and a Diary (Igor Stravinskij
– Rozhovory s Robertem Craftem, Praha 1967).
2
Frank (V. Fedorov): Džaz band. Zreliša 1922, nu. 15
3
N. Malko: Autor i ispolnitel. Zreliša 1923, nu. 20
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37. rožník festivalu, 21.–23. októbra 2011, Incheba Expo Bratislava
foto: Patrick ŠPANKO
Po prvýkrát sa „jazzáky“ konali v priestoroch Incheby a priniesli pestrú zmes fusion, tradície vychádzajúcej z New Orleans, kubánskeho
jazzu, ale aj žánrovo ħažšie zaraditeōných projektov. Tento rožník mal zvláštny punc výnimožnosti vŵaka hosħom – v priebehu troch
vežerov vystúpili na jednom pódiu osobnosti jazzového sveta ako Nicholas Payton, Randy Brecker alebo Chucho Valdés a pripravili
momenty, na ktoré sa ħažko zabúda.
V znamení trúbky
ZaÂnem tým, Âo mi je najbližšie. Zažiz dva dni
po sebe dvoch amerických trubkárov z „prvej
ligy“ bolo pre milovníkov tohto nástroja doslova požehnaním. Nicholas Payton patrí k

N. Payton

súÂasným pokraÂovateom neworleanskej tradície a gény siahajúce do Âias tamojších kornetistov spred približne 100 rokov sú v jeho
hre prítomné bez ohadu na štýly, ktorými aktuálne obohacuje svoj prejav. Albumy ako
Fingerpainting s hudbou Herbieho Hancocka alebo Payton’s Place sú dokonalou
ukážkou tradiÂného (v tom najlepšom
zmysle) jazzového cítenia. Ani koketovanie s funky alebo R’n’B (napr. na nedávno
vydanom albume Into the Blue, ktorý vrelo odporúÂam) nie je Paytonovi cudzie,
hoci v melodickom myslení a frázovaní
ostáva verný svojim koreËom. Payton je
okrem iného známy ako multiinštrumentalista, no na bratislavskom koncerte sa
predstavil skôr v úlohe speváka dop¿Ëajúceho svoje vystúpenie trúbkovými sólami. Tie boli pre mËa najzaujímavejšou
Âaszou toho, Âo kapela v sobotËajší veÂer
predviedla. Nešlo však o bežnú bebopovú
Âi hardbopovú trúbkovú ekvilibristiku,
resp. bolo jej ovea menej, ako by sa dalo
oÂakávaz. Payton svoje sóla rozÂlenil dlhšími „monkovskými“ pauzami, poÂas
ktorých akoby pozoroval dopad toho, Âo práve
zahral, a nechával obecenstvu Âas na strávenie naservírovanej hudobnej informácie. Na
pozadí spoahlivo pulzujúcej kapely pri pomerne Âastých zmenách rytmického feelingu
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pôsobil tento princíp vemi Ĝexibilne a prirodzene. Okrem toho má Payton k dispozícii
pomerne široké spektrum zafarbenia tónu
– od charakteristicky „dyšného“ v hlbšej polohe po „Âernošsky“ mocný a prierazný zvuk
vo výškach –, Âo mu pri hre sól umožËuje
vyhnúz sa stereotypu. Dramaturgicky mi jeho vystúpenie pripomínalo
suitu rozprávajúcu súvislý, hoci abstraktný príbeh obsahujúci úvodnú
meditáciu na opakujúci sa kvartový
motív, rad melodických pesniÂiek, ale
aj dotyk tradície v podobe Monkovho
Straight, No Chaser. Nemalým problémom bolo, že mnohí z prítomných
tento príbeh nemohli sledovaz naplno
– Paytonova kapela prišla na pódium
okolo polnoci. Po pomerne dlhom entrée cirkusanta (aj keÉ geniálneho!)
Curtisa Stigersa a po predchádzajúcich piatich hodinách intenzívneho
vstrebávania hudby bolo dosz zažké
zotrvaz v bdelom stave. Škoda pre
publikum aj pre úÂinkujúcich, ktorí by poda
mËa za normálnych okolností zaznamenali
živšiu odozvu. Dramaturgovia festivalu tento
detail jednoducho nedomysleli.

no stalo sa a môžeme sa tešiz, že ho v našich
konÂinách budeme poÂuz Âastejšie. Bol som
zvedavý, ako po mäkko znejúcej gitare Ulfa
Wakeniusa zapadne do ich konceptu melodického jazzu Breckerova prenikavá trúbka.
V niektorých skladbách sa to darilo vynika-

H. Lopéz-Nussa

C. Stigers

Z tohto dôvodu som hru Randyho Breckera
vychutnával ovea intenzívnejšie. Priznávam, že mi je trochu záhadou, Âo tohto
svetovo uznávaného hudobníka primälo
spolupracovaz s prešovským AMC Triom,

júco, v niektorých bolo cítiz, že trubkárov
extrovertný hráÂsky prejav je predsa len
trochu vzdialený feelingu tria a atmosfére
skladieb. Napriek zatia pomerne krátkej
spolupráci mal Brecker repertoár tria dobre
zažitý a predviedol nádhernú ukážku svojho improvizaÂného umenia. Každá z jeho
fráz mala svoju logiku a niesla náboj, ktorý
pozitívne pôsobil na Âlenov tria aj smerom
k publiku. V závere, keÉ sa Brecker rozhodol pre tmavší a mäkší tón krídlovky, bola
symbióza s triom dokonalá. Aj pri neprehliadnutenom fakte, že na pódiu stáli Âo
do hráÂskej virtuozity aj spontánnosti dve
rôzne kategórie hudobníkov, bol pre mËa
koncert AMC Tria jedným z najpútavejších
na festivale.
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K trubkárom možno – aj keÉ len v prenesenom zmysle – zaradiz aj Raula Midóna. Tento mladý, od narodenia nevidiaci spevák a gitarista je totiž známy svojimi „trúbkovými“
sólami. Teda presnejšie krídlovkovými – jeho
hlas dokonale imituje zvuk tohto nástroja,
charakteristickú tvorbu tónu aj frázovanie.
Okrem toho však Midón majstrovsky ovláda
gitaru (hrá na akustických gitarách svojským
perkusívnym štýlom) a spolu so spevom,
ktorý dokáže viesz paralelne s gitarovou linkou snáÉ v akomkovek intervale, vytvára
dojem zruÂného multiinštrumentalistu, obdareného navyše nemalou dávkou osobnej
charizmy. Jeho pesniÂky možno neboli vždy
rovnako nápadité, no celkový dojem z jeho
vystúpenia bol vÉaka interpretaÂnej dokonalosti vyrovnaný.

speváÂku s puncom autentickosti takmer vo
všetkom – v zafarbení hlasu, prízvuku, výzore, spôsobe vystupovania, v temperamente.
K tomu všetkému patrili aj intermezzá s tra-

lebo v dnešnej dobe ide už takmer o malý zázrak, že takéto teleso dokáže v strednej Európe (okrem Âeských a slovenských hráÂov boli
jeho súÂaszou aj maÉarskí hostia) efektívne

Besame Chucho!
Ak bola reÂ o menších problémoch s diváckou
koncentráciou pri kapelách nastupujúcich na
pódium v neskorých hodinách, urÂite to neplatilo v piatkový veÂer. Kubánsky klavirista
Chucho Valdés a jeho Afro-Cuban Messengers pôsobili ako úÂinný „životabudiÂ“, a to
nie vÉaka samotnej podstate latino hudby, ale
napriek nej – hudba tejto formácie je štýlovo
pestrá a neobmedzuje sa len na to vyslovene
kubánske, teda impulzívne, temperamentné,
no po urÂitom Âase trochu jednotvárne. Samozrejme, je tu silno prítomné charakteristické
„krovie“ perkusií a rytmických patternov, na

P. Adamkoviž a R. Brecker

tomto pozadí však pulzuje rytmika spôsobom
blízkym modernému severoamerickému jazzu,
a to možno povedaz aj o Valdésovej hre. Oslnivá virtuozita spojená s nesmiernou muzikálnoszou, skúsenosz a nadhad museli pôsobiz
na každého bez ohadu na štýlové preferencie.
Z dravej, rytmicky údernej hry neuveritene
vitálneho sedemdesiatnika ma najviac fascinovali vždy Âitatená artikulácia melodických
línií a impozantná, priam chirurgická presnosz
nasadzovania a odsadzovania blokových akordov. Valdés by si na vytvorenie skvelej show
mohol pokojne vystaÂiz sám, no priviedol so
sebou výbornú kapelu, z ktorej by som vyzdvihol trubkára a krídlovkára Meliana Reinalda
Alvareza, štýlovo pestrého a spontánneho
hráÂa, a klaviristovu sestru Mayru Valdésovú,

Ch. Valdés

diÂným africkým spevom a hrou na perkusiách (Dresier Durruthy Bombalé), zdá sa mi
však, že tento pokus o fúziu kubánskeho s africkým miestami nadobúdal Ârty
samoúÂelnosti.
PokraÂovateom tradície, ktorú
reprezentuje Chucho Valdés, je
Harold López-Nussa. Mladý,
26-roÂný kubánsky klavirista
so svojím triom predviedol generaÂne odlišný pohad na hudobné dediÂstvo ostrovnej krajiny, jej rytmy a typické
harmonické postupy,
ale aj introvertnejšie
a meditatívnejšie polohy blízke skôr európskemu modernému jazzu.
Nešlo síce o taký pestrý
„ohËostroj“ ako v prípade Valdésa, no
virtuozitou, (z)dravým nasadením a
hudobnou inteligenciou dokázal byz
López-Nussa podobne strhujúci.
Z ostatných vystúpení by som vyzdvihol poskú speváÂku Graynu
Auguycikovú (pre schopnosz nenútene komunikovaz s publikom, ale
aj suverénnu spevácku techniku)
sprevádzanú vynikajúco hrajúcim
Bester Quartetom. Verím, že ich
hudba vychádzajúca okrem iného
z folklóru a klezmeru nemusela práve nadchnúz ortodoxnejších jazzových fanúšikov,
osobne som si však ich energiou naplnený
koncert vyslovene užil. Tiež treba spomenúz
Matúša JakabÁica a jeho CZ-SK Big Band,

fungovaz. Skvelú interpretaÂnú úroveË garantoval aj ich tradiÂný spolupracovník, nestarnúci rakúsky saxofonista Harry Sokal.
Zopár zaujímavých kapiel sa ukázalo aj na B-pódiu. Oslovil ma napr. „kinderjazz“ mladej
Âeskej formácie Fanfán Tulipán – netradiÂnou koncepciou a zdravou mierou nadhadu
– a z etablovaných profesionálnych zoskupení nu-jazzový Nu Folder, ktorý sa postaral
o vytvorenie príjemnej a uvonenej atmosféry
pred tým, ako návštevníkov festivalu zasiahla energetická smršz kapely Chucha Valdésa.

J. Bester a G. Auguıcik

Na záver možno skonštatovaz, že 37. roÂník
bol vydarený a snáÉ o nieÂo jazzovejší ako
tie predošlé, Âo je v každom prípade dobrá
správa.
Robert KOLÁĳ
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ČO POČÚVA

čo počúva...

M

Silvester Lavrík
prozaik, dramatik a režisér

Moje počúvanie hudby je trojaké – pri šoférovaní, ako súčasť hudobnej prevádzky (koncerty) a pracovné. To posledné
je výrazne ovplyvnené tým, na
čom ako režisér práve robím.
Nie je to práve pietny prístup
k hudbe, ale verím, že je aspoň
korektný. Nepatrím totiž k zástancom postoja, ktorý upiera
hudbe akýkoľvek obsah. Aj napriek tomu, že som svojho času
bol účastný zápalistej debaty
Janka Melkoviča a Mariána
Vargu, ktorá bola zápalistá napriek tomu, že obaja nadšene
prízvukovali, že hudba nie je
nič len forma, ja v nej istý obsah nachádzam.
V autorádiu sa u mňa už mesiac
strieda Gotan Project s Leonardom Cohenom. V hudobnej prevádzke Bratislavy ma v posled[foto: C. Bachratý]
nom čase výrazne zaujal koncert
Uhrovec 1730 súboru Solamente
naturali. Vypočul som si ho v rámci festivalu Konvergencie 2011. Radosť mám aj zo Symfonického
orchestra Slovenského rozhlasu. Prinajmenšom od polovice minulej sezóny zase raz po čase pôsobí
ako kompaktné teleso schopné podať sústredený výkon, ktorý dokáže aj takému laikovi ako som ja
pomôcť stráviť slovenských klasikov. A to dokonca aj žijúcich.
Kvôli inscenácii s názvom Ako naučiť poslušnosti meštianskeho psa, venovanej Sándorovi Máraiovi,
sa intenzívne zaoberám hudbou „jubilanta“ Franza Liszta. Hlavne jeho makabrózny čardáš počúvam
stále dookola. A po práci na scenári sa mi žiada raz Faustovská a raz zasa Danteovská symfónia.
Mojou srdcovkou sa však v poslednom čase stal album Homo harmonicus elegantne a pritom vášnivo
muzicírujúceho Borisa Lenka. A nielen preto, že milujem zvuk akordeónu, alebo ak chcete – harmo-

28. 1. – 31. 1. 2012 sa vo francúzskom Cannes uskutoční medzinárodný hudobný veľtrh
MIDEM. Hudobné centrum na veľtrhu organizuje národný stánok, určený na prezentáciu slovenskej hudby, s cieľom podporiť jej export do zahraničia. Výstavné priestory HC
sa nachádzajú v časti veľtrhu zameranej na klasickú hudbu/jazz a sú zdarma k dispozícii
slovenským vydavateľstvám, agentúram, festivalom a umelcom. Prezentáciu vo forme
knižných publikácií, CD, DVD, edičných katalógov, plagátov je potrebné doručiť najneskôr do 13. 1. 2012 na adresu:
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Silvester LAVRÍK (1964)
je absolventom Univerzity P. J. Šafárika v Prešove
a VŠMU v Bratislave (divadelná réžia). Ako dramatik
a režisér spolupracoval
s mnohými divadlami doma
a v zahraničí (umelecký šéf
Mestského divadla Zlín).
Bol riaditeľom Rádia Devín
(SRo), projektovým manažérom Rádia Litera a Rádia
Klasika, v súčasnosti pôsobí ako režisér v STV. Je
laureátom niekoľkých cien
(Cena Alfréda Radoka za
hry Katarína a Posledný
letný deň, Cena MK SR Za
tvorivý čin roka za hru Zátišie s matkou a úpravu textu
Hájnikovej ženy, 1. miesto
Dráma 2000 za hru Uschni,
láska moja), autorom poviedkových zbierok Allegro
barbaro (2002), Zlodeji
(2005), Perokresba (2006)
a monodrámy Villa Lola
(2004). Napísal viac ako 20
divadelných hier (Katarína,
Edgar sweden psem, Báthory, Svety za dedinou, Sota,
Valašské remazúry, Žltá,
žltá ľalia). Na festivale Konvergencie 2011 režíroval

Hudobné centrum
Oddelenie edičnej činnosti
Rút Veselová
Michalská 10
815 36 Bratislava
rut.veselova@hc.sk
02/20470 460
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klasika

G. Mahler
Des Knaben Wunderhorn
Sarah Connolly,
Dietrich Henschel
Orchestre des Champs-Elysées,
Philippe Herreweghe
harmonia mundi
2006/2011
distribúcia DIVYD
Mahlerova storožnica v celosvetovej hudobnej verejnosti
nerezonuje tak silno ako Lisztovo
bicentenárium. S o to väžšou
radosħou som sa podujal napísaħ
recenziu reedície nahrávky vydavateōstva harmonia mundi so
sériou Mahlerových orchestrálnych piesní zo zbierky Chlapcov
žarovný roh. CD tak úplne nové
nie je, ide totiž o reedíciu z roku
2006, no to je iba maližká chyba
krásy. Interpretažné obsadenie je
veō kolepé. Senzažne všestranný
dirigent Philippe Herreweghe,
pôvodne špecialista na staršiu
hudbu, ním založený parížsky
súbor Orchestre des Champs-Elysées a dvaja renomovaní speváci, špecialisti na staršiu hudbu
(Mozart, Gluck, Händel), Sarah
Connolly a Dietrich Henschel sú
garantmi najvyššej interpretažnej
kvality.
Základné ladenie piesní z Des
Knaben Wunderhorn z rokov
1892–1898 sa nesie v znamení
trpkého smiechu cez slzy. Raz
naivná, raz groteskná, inokedy
kruto tragická nálada pôvodne
ōudovej predlohy prepracovanej
v dielni básnickej dvojice Armin –
Brentano poskytla Mahlerovi ideálny materiál pre realizáciu svojich estetických zámerov. Medzi
14 piesŅami nechýbajú Prasvetlo,
Kázanie svätého Antona rybám
a Nebeský život, ktoré sa neskôr
v mierne modifikovanej podobe
stali súžasħou 2. a 4. symfónie.
Požas vyše hodinovej percepcie
tejto hudby sme konfrontovaní
predovšetkým s jej obrovským

emocionálno-obsahovým preħažením, ako aj žastou zmenou
charakterov a nálad. Poslucháž
sa musí touto nahrávkou aspoŅ
päħkrát „prelúskaħ“, aby mal
z Mahlerových piesní zážitok.
S prekvapením môže zistiħ, že vo
svojej dobe nepochopená modernosħ „súžasníka budúcnosti“ siaha až do dnešných dní! Nezávisle
od posluchážskych skúseností
z 20. storožia pôsobia autorove
harmonické, inštrumentažné
a výrazové riešenia stále objavne.
Dramaturgia CD sa nepridržiava pôvodného vydavateōského
poradia piesní, žo vŵaka väžším
kontrastom prispieva k ōahšej
vnímateōnosti celku. Takmer
polovica piesní žerpá z vojenskej
tematiky, a (nielen) preto je
základným žánrovým obrazom
cyklu pochod: raz smútožný, raz
karikovane banálny, raz drsný,
hrozivo vedúci priamo pod
šibenicu... Sme tiež svedkami
fantastického humoru (Kázanie
svätého Antona rybám), túžby
po odlúžení (Kde pekné trúbky
znejú), veō kolepo rozšírenej ōúbostnej „jódlovažky“ v intenciách
bachovskej koloratúry (Kto tú
pesnižku zložil?) ži ostrého naturalizmu súħaženia osla a kukužky
(Chvála vysokého rozumu), kde
si Mahler údajne robí posmech
z hudobných kritikov. Všetkej
tejto bizarnosti, poetickosti
a vrúcnej expresivity sa vysoko
sugestívne zmocnili interpreti
nahrávky. Barytón Dietricha Henschela kráža v šōapajach najlepších tradícií nemeckej piesŅovej
interpretácie od svojho menovca
Fischera-Dieskaua; jeho extrémne vyhrotená deklamácia sa neraz
dostáva do pôsobivej opozície
voži ušōachtilej spevnosti prostej
kantilény. Nad tým všetkým však
vládne povznesená preduchovnenosħ a nepreberné bohatstvo
farieb. Podobným umením jemného rozlišovania ži meditácie
sa vyznažuje aj vokálny prejav
britskej mezzosopranistky Sarah
Connollyovej, ktorej deklamažné
majstrovstvo sa vyrovná úrovni
rodeného Nemca. Za zmienku
stojí aj koloratúrna ōahkosħ jej
hlasu a zvonivá nosnosħ výšok.
Orchester muzicíruje s patrižným
dôrazom a švihom, nad žím bdie
nadhōad Herrewegha a jeho
energická taktovka. Priestorové
uplatnenie vyváženej zvukovej
vertikály, transparentnosħ a zrozumiteōnosħ faktúry zodpovedajú

najvyšším parametrom. Pomerne uspokojujúci je trojjazyžný
booklet, z ktorého sa dozvieme
aj menoslov orchestra, no texty
piesní v Ņom nenájdeme. Ostáva
nám len neoceniteōný internetový
portál www.recmusic.org.
Tamás HORKAY

P. I. źajkovskij,
V. Kissine
Piano Trios
Gidon Kremer,
Giedré Dirvanauskaité,
Khatia Buniatishvili
ECM New Series 2011
distribúcia DIVYD
Úvodnou kompozíciou jedného
z nových titulov vydavateōstva
ECM je klavírne trio Zrkadlo
(2009) Victora Kissina (1953).
Skladba je venovaná interpretom
albumu: huslistovi Gidonovi
Kremerovi, violonželistke Giedré
Dirvanauskaité a klaviristke Khatii
Buniatishvili. Zrkadlo je inšpirované prvými dvoma riadkami Básne
bez hrdinu (1940–1962) Anny
Achmatovovej: „Zrkadlo sníva
len o zrkadle, /Ticho pozoruje
ticho.“(The mirror dreams only of
the mirror,/Silence watches over
silence)
Skladateō Victor Kissine sa narodil a študoval v Petrohrade, od
roku 1980 žije a tvorí v Belgicku. Na požiatku bola ħažiskom
jeho tvorby komorná hudba, no
v druhej polovici 90. rokov komponuje viac aj pre väžšie obsadenia. Klavírne trio je silnou a hlbokou umeleckou výpoveŵou. Dielo
štýlovo vychádza z tradícií ruskej
kompozižnej školy a nadväzuje
na ne. Je kvalitne prepracované
a rozvíja jadro hudobného materiálu, ktorého jednotlivé charakteristické plochy a myšlienky
sú kontrastné a navzájom sa
dopŎŅajú. Skladba sa vyznažuje
širokým výrazovým spektrom
v rámci ambitu dynamiky a využitím rôznych spôsobov hry na
slážikových nástrojoch. Sólové
pasáže jednotlivých nástrojov

a aj v uržitom zmysle protipólové
tutti „ansámbly“ spracúvajú element textúry a v tejto kompozícii
dôležité parametre žasu a priestoru. Charakteristickými prvkami
stavby skladby sú malé štruktúry
a gestá stojace v dialógu.
Ĥažiskovým dielom albumu (i svojou žasovou rozlohou) je Klavírne
trio a mol op. 50 (1882) P. I.
źajkovského. Bolo premiérované
v roku 1891 požas źajkovského
návštevy USA vo Washingtone na
ruskej ambasáde. K referenžným
nahrávkam patria napr. tieto interpretácie: Oistrach, Knuševickij,
Igumnov (1939); Heifetz, Piatigorsky, Rubinstein (1950); Kogan, Rostropoviž, Gilels (1952);
Beaux Arts Trio (1970); Zukerman, du Pré, Barenboim (1972);
Stern, Rostropoviž, Horowitz
(1976); Kagan, Gutman, Richter
(1986) a niektoré ŵalšie. Vzhōadom na tieto historické záznamy
je veōmi ħažké hodnotiħ interpretáciu skladby na recenzovanom
CD z pohōadu dnešnej doby. Aj
v porovnaní s už spomínanými
nahrávkami pôsobí do istej miery
staticky. Prvá žasħ Pezzo elegiaco
je so svojimi skoro 20 minútami
najdlhšia, oproti nahrávke Heifetza, Piatigorského a Rubinsteina
dokonca až o 3 minúty (a to práve
klavírne trio nebolo v repertoári
a ani nie je zaznamenané triom
Thibaud, Casals, Cortot). Na
skoršej nahrávke Gidona Kremera
s Mischom Maiskym a Martou
Argerichovou z roku 1998 je prvá
žasħ rýchlejšia o minútu a pol. Vo
všeobecnosti sa na škodu veci hráži nie vždy pridķžajú hudobného
textu. Okrem miestami dosħ pomalého tempa aj nevypísané mierne rubáta a ritardandá zbytožne
delia a kúskujú veō ký koherentný
dramaturgický oblúk celku a brzdia smerovanie fráz. Textúru Témy
s variáciami by oživili väžšie a živšie kontrasty, dynamická šírka,
viac farebnosti i vykreslenejšie,
plastickejšie charaktery. Celkový
tok hudby by si na niektorých úsekoch žiadal aj väžšiu vyváženosħ
a zreteōnejšie línie hlasov v plnej
textúre. Predkladaná nahrávka je
však v každom prípade na vysokej
úrovni, je len zložité reflektovaħ
ju, pokiaō je poslucháž oboznámený s už spomínanými referenciami. Jej znenie plne odzrkadōuje
dnešnú dobu pretavenú do interpretácie diela žasovej i obsahovej
šírky konca 19. storožia.
Anton STEINECKER
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Ruské uspávanky
Petra Noskaiová
Daniel Buranovský
Diskant 2010
Petra Noskaiová je známa najmä
ako vyhōadávaná interpretka starej
hudby, cudzí jej však nie je ani
piesŅový repertoár 19. storožia,
ku ktorému má blízko zrejme aj
vŵaka spoluprácam na projektoch
Vladimíra Godára. K nim patrí aj
nahrávka výberu z ruských uspávaniek z 19. a raného 20. storožia. Je
ich dovedna 24, žo pri vzájomných
podobnostiach vyplývajúcich zo
špecifických žánrových charakteristík môže byħ zaħažkávacím
testom posluchážskej výdrže.
Jednotlivé piesne (doplnené klavírnymi kompozíciami rovnakého
žánru) sú zostavené tak, že buŵ
tóninou, výrazom, alebo nejakým
iným kompozižným prvkom navzájom nadväzujú a – aspoŅ sa mi tak
zdá – majú tvoriħ jednoliate pásmo.
Vypožuħ si ho celé od zažiatku do
konca si ale žiada znažnú mieru
trpezlivosti a koncentrácie, takže
tento album chápem skôr ako antológiu, z ktorej možno slobodne
vyberaħ jednotlivé kúsky.
źo teda obsahuje? Otvára ju
Varlamovova Kozácka uspávanka na typicky „kaukazský“ text
Michaila Lermontova, ktorého
lokálny kolorit sa však prejavuje
až od druhej strofy. Škoda, že na
nahrávke je zachytená len prvá
strofa, posluchážovi tak môže
uniknúħ skladateōov pokus o ōahko
orientálne zafarbenie hudobného sprievodu. Samozrejme,
v tomto výbere nesmie chýbaħ
Glinka – jeho uspávanka z cyklu
Rozlúžka so Sankt Peterburgom
sa vyznažuje typicky glinkovskou
melodikou a kontrastmi medzi
uvoōnenými a vyslovene dramatickými polohami. Tie sú v podaní
Petry Noskaiovej zvlášħ zvýraznené
vŵaka nahromadeniu hlásky „r“
vo veršoch „Stradania i poteri, roj
strašnych grjoz i gorkych dum“,
hoci neviem, ži išlo o interpretažný
zámer. Takisto nechýba źajkovskij
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s krásnou Uspávankou do búrky
a reprezentovaná je tu aj kompletná Mocná hķstka. Balakirev
svojou mladíckou, prostou, no
nádhernou Uspávankou, Cézar
Kjuj inštrumentálnou Berceuse,
z Musorgského niekoōkých uspávaniek sa do výberu dostala Spi,
usni sedliacky syn so zaujímavými
modálnymi postupmi, Rimskij-Korsakov je zastúpený harmonicky
nápaditou uspávankou zo svojej
opernej prvotiny Pskovžanka.
Medzi uspávankami sa ocitla aj
Borodinova Spiaca princezná, pre
ktorú jej autora Musorgskij údajne
nazval „ospalým lesným mužom“,
hudobne však patrí k najoriginálnejším piesŅam v tomto výbere. Jej
melódia je vyslovene triviálna, no
neprestajné synkopické ostinato
na veōkej sekunde a netradižné
celotónové postupy boli vtedajšou
„hudbou budúcnosti“ a neskôr
našli odozvu u Debussyho aj Ravela. K slovu sa dostáva aj muž z
„opažnej strany barikády“, Anton
Rubinštejn, s Berceuse z jeho
Verschiedene Stücke op. 93 a tiež
skladatelia z moskovského okruhu
Sergej Tanejev a Anton Arenskij,
ktorého Uspávanka z Piatich piesní op. 70 z roku 1904 má už ōahko
secesný nádych. Pri inštrumentálnych uspávankách zrejme miera
hudobnej originality ži invencie
nebola hlavným kritériom výberu – možno tu nájsħ zaujímavé a
pianisticky vŵažné kúsky ako napr.
ŉapunovovu Berceuse z Douze études d‘exécution transcendentale
op. 1 a na druhej strane aj skladby
ako Berceuse Gennadija Korganova, ktorú by som neváhal oznažiħ
za salónny gýž. Záver patrí Uspávanke medvedice z kresleného
filmu Umka (autor Jevgenij Krylatov), ktorej výberu nie celkom
rozumiem – možno má za úlohu
„pohladiħ na duši“ skoršie rožníky,
prípadne vzbudiħ akúsi nostalgiu,
no podōa mŅa by na albume vôbec
nemusela byħ...
Petra Noskaiová spieva kultivovane, s rešpektom k notovému zápisu,
s peknou výslovnosħou ruštiny aj
zrozumiteōnou artikuláciou. Ku cti
jej slúži, že sa neoddala zlozvyku
spevákov transponovaħ piesne do
vhodnejšej polohy a spieva ich v pôvodných tóninách aj napriek tomu,
že sú uržené rôznym hlasovým
odborom. Jej partnerom na nahrávke je klavirista Daniel Buranovský,
ktorý elegantne a citlivo sprevádza,
hoci pri inštrumentálnych kompozíciách si dovoōuje pomerne veōkory-

sé narábanie s agogikou, v dôsledku žoho z jeho hry cítiħ závan ōahko
zasnenej letargie. Ale veŵ prežo
nie, keŵ ide o ruské uspávanky...
Robert KOLÁĳ

Sisa a sivý holub
Miki Skuta,
Sisa Michalidesová,
Boris Lenko
Vlastný náklad
distribúcia Hevhetia
Intimita sa dnes nielen transformuje, ale dokonca aj transmutuje. Nemenia sa iba formy,
v ktorých sme ochotní prežívaħ
našu intimitu, ale menia sa aj
obsahy, ktoré intimitu vyjadrujú.
Otváranie intimity sa navyše stáva akýmsi povinným programom
posilŅovania našej identity, ako
o tom s poōutovaním píše britský
sociológ Richard Sennett. Pod
tlakom skupinovej konformity
rastie ožakávanie maximalizácie
intimity a vzniká tzv. ideológia
intimity, keŵže sa stále viac
presadzuje viera, že (1) blízkosħ
medzi ōuŵmi predstavuje morálne
dobro, (2) vývoj individuálnej
osobnosti optimalizuje zažívanie
blízkosti a tepla s druhými a (3)
pôvod všetkého zla v spoložnosti
možno lokalizovaħ do impersonalizácie, odcudzenia a chladu
v medziōudských vzħahoch.
Titul Sisa a sivý holub je symptomatickým produktom sociokultúrneho vývoja intimity, ktorý
Sennett nažrtáva vo svojej knihe
The Fall of Public Man (1977).
Hudobný album, ktorý vznikol
ako súžasħ dvojprojektu (autobiografická kniha + CD) Sisy
Michalidesovej, má vyjadrovaħ
spomienky na ħažšie aj ōahšie obdobia jej mladého života, pocity
zo samoty a ich kontrast – ōudské
vzħahy a lásku. Absolútnu väžšinu
tvoria hudobné skice (niektoré
poznáme z iných interpretácií
na starších Sisiných projektoch
3+1 a Zimní kúzelníci), ktoré sa
v notovej podobe dostali do rúk
Mikimu Skutovi, aby ich inter-

pretoval a „dointerpretoval“ ži
„doimprovizoval“, neraz použitím vrstvenia dvoch, výnimožne
troch klavírov pomocou playbacku. Pomedzi ne sa v nepredvídateōných intervaloch umiestnilo
zopár miniatúr interpretovaných
Borisom Lenkom na akordeóne
(niekedy aj spolu s klavírom)
a výnimožne aj Sisa „vykukne
spoza rohu“ so svojou píšħalou
a hlasom a žo-to zanôti sama
alebo s pozvanými pánmi interpretmi. Spožiatku sa to požúva
príjemne, v pohode, miestami
až vzrušujúco, ale žoskoro prídu
otázky: Prežo tie veō ké skoky vo
zvukových farbách? Je to jazz
alebo vážna hudba? źo chcela
vyjadriħ dramaturgia tohto
albumu? Nie je to trochu rozmazané – povedané Stanislavského
slovníkom? Pre koho je album
uržený?
Veōa nápadov, veōa rôznorodostí,
veōa nepredvídateōnosti... A pre
niekoho možno zase nuda. Ale
bez debaty platí, že každá pôvodná tvorba je vítaná, najmä keŵ jej
máme ako šafranu, a o to viac,
že v tomto prípade je aj o využití
synergie z intelektuálnej a umeleckej interakcie takých tvorivých
umelcov, akými sú Skuta, Michalidesová a Lenko.
Album nemá údaj o vydavateōovi ani vroženie, identifikácia
hudobného líderstva z obálky
je konfúzna, ale má pekný obal
s ilustráciou Kataríny Vavrovej
a rovnako pekný text Vladimíra
Godára, ktorý výstižne nazýva
hudbu na nosiži „alternatívou
Sisy Michalidesovej“ a okrem
iného chtiac-nechtiac potvrdzuje
zarámcovanie tejto hudby do
„ideológie intimity“...
Gabriel BIANCHI

jazz

Leszek Močdčer
Komeda
ACT Music 2011
distribúcia DIVYD
12 2011
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Pat Metheny
What‘s It All About
Nonesuch Records 2011
distribúcia Forza Music
Komeda Poliaka Leszeka
Močdčera a What‘s It All About
Amerižana Pata Methenyho.
Zdanlivo dvojica bližšie nekorešpondujúcich projektov, na druhej
strane pozoruhodné sólové
vyznania osobností na vrchole
umeleckého vývoja, ktoré predkladajú svojbytnú adaptáciu
hudobného materiálu svojich
predchodcov. Oproti pop music
to v jazze nakoniec nie je niž
výnimožné, keŵže „štandardný“
(rozumej šlágrový) materiál 20.
a 30. rokov sa ujal natoō ko, že
ešte aj po necelom storoží tvorí
základ mnohých pódiových i štúdiových konfrontácií.
Bolo snáŵ len otázkou žasu,
kedy Močdčera (klaviristovi je
venovaná žasħ seriálu Jazz a Európa XVII. v HŽ 6/2011) „podchytí“ vydavateōstvo so širšou
než len poōskou pôsobnosħou
(popri Pawɋovi Kaczmarczykovi
a Vladislavovi Sendeckom je
Močdčer tretím poōským klaviristom v portfóliu prestížneho
nemeckého labelu ACT Music).
Podobnou otázkou bolo, kedy sa
Močdčer, podobne ako znažná
žasħ poōských jazzmanov, „pustí“
do adaptácie dedižstva Krzysztofa Komedu. Ponuke svojho
manažéra vraj odolával niekoō ko
rokov, až kým v marci 2011 vo
svojom vroclavskom štúdiu nepretavil jeho osem tém. Vo výbere „stavil“ na istotou s výnimkou
takmer 14-minútovej suity
Nighttime, Daytime Requiem.
Skladbu, ktorou autor poldruha
roka pred svojím tragickým skonom reagoval na smrħ Johna Coltrana, Komedovi nasledovatelia
zväžša pre žlenitú formu obchádzajú (v roku 1997 ju ponúkol
Tomasz Staņko na komedovskom
albume Litania). Coltranovské
rekviem podáva Močdčer nepatetickým spôsobom, v ktorom

virtuózne trilky v pravej ruke
(povestné močdčerovské „perlenie“) plynulo prechádzajú do ponuro preznievajúcich basových
klastrov a dramaticky vystavané
klimaxy vyznievajú v konežnom
dôsledku lyricky krehko. V romantickom opare poōskej klavírnej tradície odznieva viacero
tém, napríklad úvodná Svantetic
z Komedovho zásadného albumu
Astigmatic (MUZA 1965) finalizujúca bartókovsky démonickou
perkusívnosħou. Objavným
momentom v chronicky známej
uspávanke Sleep Safe and Warm
z kultového hororu Rosemary‘s
Baby Romana Polanského je
imitažný pohyb a vyhrocovanie
ožakávaného romantického
idiómu. Práve komedovská slovanská nostalgickosħ dômyselne
ústiaca do expresívneho výrazu
korešponduje s močdčerovským
naturelom a jeho harmonicky
otvoreným svetom. Klavirista
sa nebráni ani bopovo hravej
monkovskej štylizácii Cherry
alebo modálnemu nápevu The
Law and The Fist, s ktorého
krehkou štruktúrou sa pohráva
11 minút bez náznaku nudy
a statickosti. Skrátka – Močdčerovmu Komedovi takmer niet žo
vytknúħ, pretože odkaz poōského
skladateōského génia zveōaŵuje
skutožne ukážkovým spôsobom.
(Treba spomenúħ, že v minulom
roku vzniklo viacero pozoruhodných komedovských projektov,
medzi ktorými „zasvietil“ album
banskobystrického tria Nothing
But Swing Trio Plays Komeda).
Pred niekoō kými mesiacmi som
v spomínanom seriáli predpovedal novej klavírnej poetike
Močdčerovho Komedu nevídaný
úspech. Po 4 mesiacoch získal
album len v Poōsku dvojité platinové ocenenie za 20 000 predaných nosižov. Na sólový klavírny
album, ktorému sa v dobe „súħaženia“ plietli pod nohy Sting
alebo Rihanna, je to skutožne
unikátne...
Na podobný úspech je „odsúdený“ Methenyho požin What‘s
It All About. Sólových albumov
má tento gitarista vo svojom
portfóliu niekoō ko, na tomto
však prvýkrát ponúka výlužne
prepožižaný materiál. O unikátnosti prístupu k „obohraným“
hitom a nezameniteōnosti rukopisu napovedá úvodná The
Sounds of Silence preslávená
dvojicou Simon & Garfunkel.

Novátorsky znie nielen pre
éterickú 42-strunovú Pikasso
gitaru, ktorou Metheny ohuruje
na koncertoch, ale aj z hōadiska
majstrovského podávania materiálu „servírovaného“ po melodických útržkoch, okoreneného
preznievajúcimi disonantnými
harmóniami prazvláštneho strunového hybridu. Pikassovská
zvukovosħ by uržite „utiahla“ celý
album, avšak Metheny po jedinej
skladbe nástroj odkladá a až
na výnimky poslucháža hodinu
upokojuje zamatovým zvukom
výnimožne požutej barytónovej
gitary. Nebol by to majster, keby
menej známe skladby (Alfie Burta Bacharacha, Rainy Days and
Mondays kapely The Carpenters)
nepretavil do pokojných, takmer
staticky znejúcich, no napriek
tomu nenudiacich zvukových krajiniek korešpondujúcich s jeho
rodným stredozápadom a štandardy (The Girl From Ipanema,
na albume v origináli Garota de
Ipanema) nepredložil pred poslucháža ako puzzle, ktoré aj po
vyskladaní tvorí síce kompaktný,
no badateōne rozkúskovaný obraz. Zadumané Methenyho (ale
aj Močdčerove) krajinomaō by
môžete bez zaváhania prehraħ
nedeōným hosħom aj hudobným
„fajnšmekrom“ a obe skupiny vás
budú blahorežiħ za nádheru, akú
ste im nachystali.
Peter MOTYźKA

DVD

Peter Dvorský
Jubileum
P. Dvorský,
B. Fassbaender, M. Caballé,
M. Freni, R. Haan
Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu,
Ondrej Lenárd
réžia P. Weigl
Opus/Forza Music 2011
Napriek tomu, že sa na prvý pohōad môže zdaħ diskografia Petra

Dvorského pomerne skromná,
nie je tomu celkom tak. Je obsiahla, pestrá, bohato štruktúrovaná
a zaznamenáva mnohé mimoriadne cenné exempláre. Dvorského
síce sprevádza povesħ krátkej
kariéry, no jeho špižková forma,
ktorú nové spomienkové DVD
žiastožne mapuje, trvala bezmála
20 rokov.
Úvod novinky vydanej pri príležitosti tenoristových 60. narodenín
je venovaný hudobnému filmu
operného a filmového režiséra
Petra Weigla, s ktorým Dvorský
žasto spolupracoval. L‘amore
è destino z roku 1983 vznikol ako
umelecký filmový profil speváka.
Tvoria ho formou klipov sfilmované operné árie zo Sedliackej
cti, Tosky, Maškarného bálu,
Favoritky, Manon, Madama
Butterfly a Lucie di Lammermoor. Tie sú navzájom premostené
nostalgickými zábermi z operného zákulisia a snovými sekvenciami s neznámou tajomnou
kráskou. Napriek tomu, že film
už v dobe svojho vzniku pôsobil,
najmä scenáristicky, dojmom
trocha narýchlo nakrúteného
diela, výtvarná stránka je dodnes
veōmi pôsobivá a je jeho najsilnejšou zložkou. Režisér si ako vždy
dal mimoriadne záležaħ na precíznom výbere exteriérov a interiérov v súlade s jeho obōúbenou
secesnou atmosférou. K tomu
používa filmárske postupy, ktoré
sú z žisto technického hōadiska
už prekonané digitálnymi nástupcami, no napriek tomu ani
na dnešného diváka nepôsobia
nepatrižne. Týka sa to niektorých
žasovo manipulovaných pohybov alebo pomalého pohybu
kamery bez snahy urobiħ scénu
akžnejšou. Najvýraznejšie sa
zub žasu prejavil na hereckom
výkone ústredného protagonistu.
Operné herectvo za posledných
20 rokov zaznamenalo tak výrazný posun, že patetické gestá
a trhané spomalené pohyby dnes
pôsobia mimoriadne archaicky
a miestami dokonca nechcene
komicky (pritom Dvorský patril,
žo sa týka hereckého prejavu, vo
svojej dobe skôr k tým nadanejším operným spevákom). Hudobný podklad filmu tvoria vydarené
štúdiové nahrávky, ktoré Dvorský
v excelentnej hlasovej forme
naspieval so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a
dirigentom Ondrejom Lenárdom.
Horšie je to s technickou kvali37
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Giovanna Pessi
Susanna Wallumrød
If Grief Could Wait
×ÞÖÖõ

Keith Jarrett
Rio
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RECENZIE

HUDOBNINY, NOTY,
CD & LP & DVD
klasická hudba & jazz & world
music & alternatíva
www.noty.sk
MUSIC FORUM
Na vķšku 1,
811 01 Bratislava
tel.: 02 / 5443 0998
mobil: + 421 908 709 895

ne kritickejší, prípadne tvrdenia
o rešpektovaní hudby zo strany
niektorých režisérov by bolo treba
hlbšie doložiħ), no oceŅujem, že
Mojžišová nie je zaslepenou obdivovateōkou modernizácie opery,
ale vždy sa snaží byħ vecnou
a svoje tvrdenia zdôvodŅovaħ.
Hoci pri rozbore jednotlivých
inscenácií nájdeme vždy niekoōko poznámok aj o hudobných
naštudovaniach (ba niekedy aj
o diváckej odozve), autorka na
záver venovala stružnú kapitolu
pod názvom Dirigentská kríza?
autorom hudobných naštudovaní.
Osobne by som privítal, keby bola

skôr súžasħou samostatnej práce
venovanej podrobnejšej analýze
hudobno-interpretažnej zložky
uvádzaných operných diel. Ale aj
pri najkomplexnejšom pohōade
niektoré otázky zostanú otvorené.
źasy sa menia a s nimi aj chápanie
opery. Tendencie, ktorým Mojžišová dáva vo svojej knihe „zelenú“, kladú pred kritika, ale aj pred
interpretov a v neposlednom rade
aj pred divákov niekoōko závažných otázok. Je snaha o modernú
podobu opernej inscenácie novým
generažným pohōadom dnešných
tvorcov, úsilím rozšíriħ sociálnu
bázu operného publika a priblížiħ

ho cíteniu dnešného žloveka,
alebo je aj reakciou na absenciu
(v porovnaní s prvými desaħrožiami 2. polovice minulého storožia)
ozaj kvalitného spevu? Snaží
sa odlíšiħ tento „vážny“ druh
umenia od pseudoumenia zábavného priemyslu ži azda v zmysle
Konwitschného chce byħ dokonca
apelom na vyburcovanie publika
od hedonistickej recepcie k morálnej obrode a sociálnej aktivite?
Ak áno, zostane tu potom krásny
spev ako alternatíva (za veōké peniaze) pre snobov, ktorí sa budú
tváriħ, že ho vedia oceniħ?
Vladimír BLAHO

Urtextové vydania vokálnych
a operných diel

BedĶich Smetana:
Prodaná nevůsta
Bärenreiter 2011
Kolekcie najvýznamnejších diel
vážnej hudby

Monteverdi, Händel,
Haydn, Mozart,
Schubert, Verdi, Berio
Séria DUO – 21 2CD
Deutsche Grammophon 2011
Nahrávky špižkových operných
spevákov

Sacricium
Cecilia Bartoli,
Il Giardino Armonico,
Giovanni Antonini
2CD + DVD
Decca, Deluxe Edition 2011
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KAM / KEDY

kam / kedy
Bratislava

Ne 18.12.
D. Karvay, husle
S. Bru, violonželo
S. Stroissnig, klavír
Mozart, Beethoven, Šostakoviž

Slovenská lharmónia
Ne 11.12.
Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava –
Ružinov, 16.00
SKO B. Warchala, E. Danel
Bratislavský chrámový zbor, D. Bill
Händel

So 10.12.
Kostol Najsvätejšej Trojice, 19.00
Adventný koncert Medzinárodné
Vianoce v Bratislave
Mládežnícky zbor ECHO, O. Šaray
F. Kovár, umelecké slovo
Kultúrne zariadenia Petržalky

Št 15.12. – Pi 16.12.
Historická budova SND, 19.00
Slovenská lharmónia, J. Y. Ossonce
Slovenský lharmonický zbor,
J. ChabroŅ
Ch. Zhao Ning, klavír
L. Ballová, soprán
M. Fabiánová, alt
T. Juhás, tenor
J. Benci, bas
Weber, Chopin, Beethoven
So 17.12.
Evanjelický kostol Bratislava – Prievoz,
16.00
SKO B. Warchala, E. Danel
Spevácky zbor Technik, I. Viskupová
Ryba
Ut 20.12.
Koncertná sieŅ Dvorana, 19.00
Musica Florea, M. Štryncl
Adventná a vianožná hudba
Ut 20.12. – St 21.12. – Št 22.12.
Historická budova SND, 19.00
Slovenská lharmónia, R. Štúr
Slovenský lharmonický zbor, J. ChabroŅ
Bratislavský chlapženský zbor,
M. RovŅáková
E. Hornyáková, soprán
O. Klein, tenor
Vianožný koncert
Ne 1.1.
Historická budova SND, 15.00, 19.00
Slovenská lharmónia, L. Svárovský
Slovenský lharmonický zbor,
B. JuhaŅáková
A. Kužerová, soprán
M. Dvorský, tenor
Operné árie a zbory
Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu
St 14.12.
SOSR, A. Kokoš
Spevácky zbor Lúžnica
Detský spevácky zbor SRo
M. Svetlík, husle
Martynov, Britten, Anderson, Franck,
Adam, Cikker, Moyzes
St 25.1.
SOSR, M. Košik
K. Uinskas, klavír
Brahms, Berlioz, Ravel

DK Zrkadlový háj/Klub za Zrkadlom
Št 1.12. PET JAZZ 2011 – 11. rožník
petržalského jazzového festivalu
(AsGuests, J. Roelofs Trio)
Pi 2.12. Vianoce s Dimitrovcom
(hostia: Kubánkov sen, FS Devín)
So 3.12. Folklórne zrkadlenie –
FS Bezanka
St 7.12. Klezmer meets Balkan –
Pressburger Klezmer Band, M. Vukovic, A. Ribar
Št 8.12. Vianožný koncert – ŉH
SŉUK-u, Z. Pokorná, spevácka skupina SŉUK-u, M. Straková, J. Ambróz,
ŉH Borievka, M. Kandrážová, DFS
Hájenka, ŉH Jarabinka
Pi 9.12. Vianožný tanežný dom –
tance z Turzovky
So 10.12. Vianoce s DFS Prvosienka
Št 15.12. ART OF LIVIN´ – K. Ursiny
a Provisorium, Biele divadlo
Pi 16.12. Vežer autentického folklóru
– obec Braväcovo, FS Bukovinka
So 17.12. Vianoce s FS Ekonóm
Št 22.12. Idú mladí vinšovníci –
DFS Hájenka a Jarabinka
Žilina
Štátny komorný orchester Žilina
Št 8.12.
I. źernecká a F. Pergler, klavírne duo
Schumann, Zeljenka, Cikker, DvoĶák
Ne 11.12., 13.00 a 16.00
Nedeōné matiné pre deti a rodižov
M. Podhradská a R. źanaky
St 14.12. – Št 15.12. – Pi 16.12. –
So 17.12.
Vianožné koncerty
ŠKO, O. Dohnányi
Žilinský miešaný zbor, Š. Sedlický
K. Remencová-Kudjová, violonželo
M. Hochelová, soprán
A. Kropážková, mezzosoprán
J. Andelová, mezzosoprán
M. Hyrošš, tenor
M. Mikuš, bas
Händel, Vivaldi, Saint-Saëns
Št 5.1. – Pi 6.1.
Novorožné koncerty
ŠKO, Ch. Pollack
A. Ryan, soprán
Strauss, Lehár, Suppé

Hudobné centrum
Nedeōné matiné v Mirbachovom
paláci, 10.30
Ne 4.12.
A. Mihályová, soprán
P. Guōas, žembalo
J. S. Bach, Mozart
Ne 11.12.
L. Ševežková – E. Tunová, klavírne duo
K. Smetanová, klavír
N. Daniš, klavír
Schubert, DvoĶák, Brahms, Chopin,
Chažaturjan, Liszt
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Št 19.1.
ŠKO, L. Bizzozero
M. Jakovlev, husle
Z. Rey-Bellet, violonželo
A. Chažaturjan, klavír
Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy
Ne 29.1.
Nedeōné matiné pre deti a rodižov
ŠKO, G. RovŅák
Bratislavský chlapženský zbor, M. RovŅáková
D. źapkoviž, barytón
P. Vanek, moderovanie
Rozprávka o nakrivo postavenom
komíne

Banská Bystrica
Štátna opera
Pi 9.12. Lehár: Cigánska láska –
I. premiéra
So 10.12. Lehár: Cigánska láska –
II. premiéra
Ut 13.12. Puccini: Madama Buttery
Št 15.12. Pauer: Ferdo mravec, 10.00
Pi 16.12. Stein – Bock – Harnick:
Fidlikant na streche, 10.00
So 17.12. Donizetti: Nápoj lásky
Ut 20.12. Stein – Bock – Harnick:
Fidlikant na streche – derniéra
Št 22.12. Vianožný koncert – J. Fogašová, M. Hýrošš, Š. Svitok, B. Gaálová
St 28.12. Lehár: Veselá vdova
Pi 30.12. Lehár: Cigánska láska
So 31.12. Lehár: Cigánska láska,
Silvestrovské predstavenie, 16.30
Št 5.1. Novorožný koncert
Št 12.1. J. Cikker: Coriolanus
So 14.1. F. Loewe – A. J. Lerner: My
Fair Lady
Ut 17.1. G. Verdi: Nabucco
Št 19.1. Goran Bregoviž - Dana
Dinková: Gypsy roots
So 21.1. L. Lunari: Traja muži na
nesprávnej adrese (DJGT Zvolen)
Ut 24.1. Emmerich Kálmán: VojvodkyŅa z Chicaga
Št 26.1. Dana Dinková: Biele peklo
Pi 27.1. Dana Dinková: Biele peklo
Ut 31.1. Emmerich Kálmán: Grófka Marica
Košice

Št 19.1.
ŠfK, J. Klecker
J. Wallingerová, mezzosoprán
R. Alvarez, tenor
Bizet
Št 26.1.
ŠfK, K. Bumann
Z. Gyöngyössy, auta
Mozart, źajkovskij, Brahms
Ne 11.12.
koncertná sála Domu umenia Košice, 19.00
P. Eben/J. A. Komenský: Labyrint
sveta a Raj srdca
Adventný literárno-hudobný vežer
I. ChĶibková, organ
M. Stropnický, recitácia
Infoservis Oddelenia
dokumentácie a informatiky
Zahranižné festivaly
Musica Nova 2011/2012
14. 9. 2011 – 13. 6. 2012
Mendelssohn-Saal, Gewandhaus,
Leipzig, Nemecko
Cyklus koncertov hudby
20. a 21. storožia.
Info: www.gewandhaus.de
Klangforum Wien 2011/2012
29. 9. 2011 – 14. 5. 2012
Wiener Konzerthaus, Mozart-Saal,
Theater an der Wien
Cyklus koncertov s mottom “Ikony”.
Info: info@klangforum.at,
www.klangforum.at

Štátna lharmónia Košice
Št 1.12.
ŠfK, Z. MĠller
R. Janál, barytón
Mahler, Beethoven
Ne 18.12.
Vianožný koncert pre deti a rodižov
ŠfK, G. Ménesi
Košický spevácky zbor užiteōov,
M. Potokár
T. Šofranková, husle
L. Knoteková, soprán
G. Hubnerová, alt
I. Stroin, tenor
M. Lukáž, bas
Rimskij-Korsakov, Mendelssohn-Bartholdy, Ryba
Ne 18.12.
ŠfK, G. Ménesi
Košický spevácky zbor užiteōov,
M. Potokár
T. Šofranková, husle
L. Knoteková, soprán
G. Hubnerová, alt
I. Stroin, tenor
M. Lukáž, bas
Rimskij-Korsakov, Mendelssohn-Bartholdy, Ryba
Po 19.12. – Ut 20.12.
ŠfK, G. Ménesi
Collegium Technicum, T. Kanišáková
I. Boggerová, harfa
L. Knoteková, soprán
G. Hubnerová, alt
I. Stroin, tenor
M. Lukáž, bas
Rimskij-Korsakov, Dittersdorf, Haydn
Št 5.1.
ŠfK, K. Váradi
A. Miksch, soprán
P. Balczó, tenor
Verdi, Puccini, Lehár, Kálmán
Št 12.1.
ŠfK, Z. MĠller
O. Vrabec, lesný roh
Šostakoviž, Gliere, źajkovskij

Wien Modern 2011
28. 10. – 25. 11. 2011
ViedeŅ, Rakúsko
Festival súžasnej hudby.
Info: www.wienmodern.at

medzi 1983 – 1995
Uzávierka: 31. 3. 2012
Info: ard.musikwettbewerb@brnet.de,
www.ard-musikwettbewerb.de
Medzinárodná hudobná súħaž
Jeunesses 2012
12. – 19. 5. 2012
Bukurešħ, Rumunsko
Kategória: hra na husle
Vekový limit: do 14, 18, 30 rokov
Uzávierka: 1. 3. 2012
Info: oüce@jmEvents.ro,
www.jmEvents.ro
Zahranižné workshopy
Majstrovské kurzy Schubertiade
2012
27. – 31. 8., 3. – 8. 9. 2012 (Schwarzenberg), 11. 10. 2012 (Hohenems)
Schwarzenberg, Hohenems, Rakúsko
Kategória: slážikové kvarteto, operný
spev (piesŅový repertoár), klavír
Info: info@schubertiade.at,
www.schubertiade.at
Medzinárodné stretnutie mládežníckych komorných zborov 2012
10. – 19. 8. 2012
Usedom, Nemecko
Kategória: dievženské a miešané
mládežnícke komorné zbory
(do 26 rokov)
Uzávierka prihlášky: 31. 1. 2012
Info: Lydia.Betker@amj-musik.de,
www.amj-musik.de
Semináre live elektronickej hudby
2011
16. – 17. 12. 2011
Lüneburg, Nemecko
Info: helmut.w.erdmann@neue-musik-lueneburg.de, www.neue-musik-lueneburg.de

Zahranižné súħaže
Holandská skladateōská súħaž pre
harfu 2012
28. 3. 2012 (premiéra víħazných skladieb v rámci Holandského harfového
festivalu 2012)
Utrecht, Holandsko
Kategória: skladba pre harfu sólo
od 5 – 10 min.
Bez vekového obmedzenia
Uzávierka: 15. 12. 2011
Info: apply@compositioncontest.nl,
harpcomposition.nl
Medzinárodná skladateōská súħaž
Grawemeyer 2013
7. – 13. 4. 2013
Louisville, USA
Kategória: skladba (dielo premiérované od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2011)
Vstupný poplatok: 40 USD
Uzávierka: 17. 1. 2012
Info: grawmus@louisville.edu,
www.grawemeyer.org
Medzinárodná skladateōská súħaž
pre súbory 2011
Perugia, Taliansko
Kategória: skladba pre súbory (komorné, orchestrálne)
Vstupný poplatok: 50 EUR
Uzávierka: 12. 12. 2011
Info: info@corcianoinbanda.com,
www.corcianoinbanda.com
Medzinárodná hudobná súħaž ARD
Mníchov 2012
6. – 21. 9. 2012
Mníchov, Nemecko
Kategória: spev, klarinet, slážikové
kvarteto
Vekový limit: spev - nar. medzi
1980 – 1992, klarinet - nar. medzi
1983 – 1995, slážikové kvarteto - nar.

Využite zvýhodnené predplatné
žasopisu
Hudobný život
Pravidelne informujeme
o hudobnom dianí doma
i v zahraniží, prinášame
reportáže, reexie, rozhovory, proly, recenzie,
žlánky a seriály z oblasti
hudobnej histórie, pedagogiky a jazzu. Ponúkame
priestor pre komeržnú
inzerciu, oznamy a informácie hudobných inštitúcií
a mediálne partnerstvá.
Cena jedného žísla: 2,16€
Cena dvojžísla: 2,92€
Zvýhodnená cena –
predplatitelia:
8 žísel a 2 dvojžísla:
17,92€
Informácie a objednávky:
02/20470460
distribucia@hc.sk
www.hudobnyzivot.sk
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EduMEMA 2012
Stredoeurópska hudobná akadémia
www.edumema.eu

Majstrovské
kurzy

Edu—

MEMA

Aplikovanie princípov
tzv. historicky
poučenej interpretácie
na moderné nástroje,
s ťažiskom na hudbu
18. storočia
Poprad/Košice
2.–8. mája 2012

Making
Education
More Artful

Making Early
Music
Authentic

Kurzovné:
135,-EUR aktívni účastníci
35,- EUR pasívni účastníci
Uzávierky prihlášok:
10. februára 2012

Kontinuálne
vzdelávanie

Kontinuálne
vzdelávanie
EduMEMA pre
učiteľov ZUŠ
a konzervatórií

A
MEM
Edu tuje
y
k
pos ndiá!
e
štip

Poprad
2.–6. mája 2012

Milan Turković (Rak.)
dirigovanie, orchestrálny workshop
Michael Posch (Rak.)
zobcové flauty
Reinhard Czasch (Rak.)
moderná a baroková priečna flauta
Andreas Helm (Rak.)
moderný a barokový hoboj
Sergio Azzolini (Tal.)
moderný a barokový fagot, komorná hra
Ulli Engel (Rak.)
barokové husle
Miloš Valent (SR)
barokové husle
Dmitri Berlinsky (Rusko, USA)
moderné husle
Jörg Zwicker (Rak.)
moderné a barokové violončelo
Alexei Lubimov (Rusko, Rak.)
klavír
Alexei Zuev (Rusko, Rak.)
klavír
Soma Dinyés (Maď.)
čembalo
Luciano Contini (Tal., Rak.)
lutna a gitara
Petr Maceček (ČR)
komorná hra

Hlavný organizátor: Tatranská galéria, Poprad, Slovensko
Spoluorganizátori:
Košice: Európske hlavné mesto kultúry 2013, Slovensko
Mesto Poprad, Slovensko
Konservatorium Wien University, Oddelenie starej hudby, Viedeň, Rakúsko
Magistrát mesta Larnaka, Cyprus
Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turecko
Tanečný súbor Anadolu Ateşi (Fire of Anatolia), Istanbul, Turecko

KONSERVATORIUM
WIEN University

TATRANSKÁ GALÉRIA

MESTO POPRAD

POPRAD

Koncept a gestor EduMEMA: Impresariát Anna Hrindová

S podporou programu Kultúra Európskej únie.
Anna Hrindová
Impresariát

Partneri: Hudobný život, ZUŠ na Štefánikovej ul. v Poprade
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REKLAMNÍ PARTNERI

Priamy prenos z Incheba Expo Bratislava odvysiela
Rozhlas a televízia Slovenska o 20:05 na Jednotke

MEDIÁLNI PARTNERI

PARTNERI
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