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digitálne organy najvyššej kvality

2,92 € / 88 Sk

Spravodajstvo: Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, festivaly Next a Space /
Osobnosť: Milan Adamčiak / Zahraničie: Theater an der Wien v polčase / Jazz: Sisin svet

Joshua BELL
medzi hviezdami BHS 2011

Digitálne organy
predaj  prenájom  servis
Oﬁciálny dovozca digitálnych organov VISCOUNT a predajca
HI-FI techniky najvyššej kvality: ACCUPHASE, USHER, BRYSTON,
AUDIO ANALOGUE, PMC, STAX , VINCENT, XAVIAN, AURUM
CANTUS, CANOR, DUEVEL, LUXMAN, CAMBRIDGE AUDIO.
NISEL.SK, Cyprichova 12, Bratislava, tel: 0905 20 30 78

www.nisel.sk

Simona Houda-Šaturová v rozhovore
Mister Scrooge a Otello v Opere SND
História: P. Norbertus Schreier

eduMEMA 2012
Stredoeurópska hudobná akadémia
www.edumema.eu
kontinuálne vzdelávanie eduMEMA pre
učiteľov ZUŠ
a konzervatórií

Kontinuálne
vzdelávanie
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februá

Majstrovské
kurzy

Milan Turković (Rak.)
dirigovanie / orchestrálny workshop

téma:
Aplikovanie princípov
tzv. historicky poučenej interpretácie na
moderné nástroje
v hudbe 18. storočia

Michael Posch (Rak.)
zobcové flauty
Reinhard Czasch (Rak.)
moderná a baroková priečna flauta
Andreas Helm (Rak.)
moderný a barokový hoboj

Poprad/Košice
2.–8. mája 2012

Sergio Azzolini (Tal.)
moderný a barokový fagot, komorná hra

koncerty
roundtable

9., 10. 2., štvrtok, piatok
Koncertná sieň SF, 19.00 h
Slovenská filharmónia
P. Altrichter, dirigent
R. Baborák, lesný roh
Rossini, Glier, Čajkovskij
12. 2., nedeľa
Malá sála SF, 16.00 h
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
E. Danel, umelecký vedúci / husle
Puccini, Dvořák, Grieg
15. 2., streda
Koncertná sieň SF, 18.00 h
Symfonický orchester
Konzervatória v Bratislave
Spevácky zbor Konzervatória
J. Karaba, dirigent
I. Viskupová, zbormajsterka
Vivaldi, Bach, Neruda, Rodrigo,
Schubert
16., 17. 2., štvrtok, piatok
Koncertná sieň SF, 19.00 h
Slovenská filharmónia
A. Paris, dirigent
D. Machtin, husle
Magnard, Saint-Saëns, Debussy

21. 2., utorok
Malá sála SF, 19.00 h
Koncert v spolupráci s International
Holland Music Sessions
H. Kramer, klavír
C. Chen, husle
S. Bjelland, klavír
Beethoven, Chopin, Skrjabin, Bull,
Ravel
23. 2., štvrtok
Koncertná sieň SF, 19.00 h
Slovenská filharmónia
R. Štúr, dirigent
Grieg, Nielsen
28. 2., utorok
Malá sála SF, 19.00 h
Komorný súbor ALEA
B. Lenko, akordeón, bandoneón
D. Buranovský, klavír
S. Palúch, husle
J. Krigovský, kontrabas
M. Trávniček, bas
Piazzolla, Zeljenka, Iršai, Zagar,
Piaček, Burlas
1., 2. 3., štvrtok, piatok
Koncertná sieň SF, 19.00 h
Slovenská filharmónia
D. Raiskin, dirigent

M. Machowska, husle
J. Kalinowski, violončelo
M. Szlezer, klavír
Beethoven, Šostakovič

prednášky

festivalový
orchester
s medzinárodne
uznávanými
sólistami
pod vedením
prof. Milana
Turkovića

Ulli Engel (Rak.)
barokové husle

renomovaní
lektori

Miloš Valent (SR)
barokové husle
Dmitri Berlinsky (Rusko, USA)
moderné husle
Jörg Zwicker (Rak.)
moderné a barokové violončelo
Alexei Lubimov (Rusko, Rak.)
klavír

workshopy

8., 9. 3., štvrtok, piatok
Koncertná sieň SF, 19.00 h
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bratislavský chlapčenský zbor
E. Villaume, dirigent
J. Chabroň, zbormajster
M. Rovňáková, zbormajsterka
NN, tenor
S. Valentová, hovorené slovo
A. von Oeyen, klavír
Rameau, Mozart, Beethoven,
Stravinskij
Pokladnica Slovenskej filharmónie
Historická budova SND,
Hviezdoslavovo nám.,
vchod z Gorkého ul.
Otvorené: Po 9.00 – 14.00 h,
Ut 12.00-17.30 h. St-Pia 12.30-18.00 h
a hodinu pred koncertom v Redute
Tel.: 0421-2-2047 5233
Predaj vstupeniek aj v sieťach
Ticketportal a eventim

www.filharmonia.sk

Poprad
2.–6. mája 2012

Alexei Zuev (Rusko, Rak.)
klavír
Soma Dinyés (Maď.)
čembalo

Uzávierky prihlášok:
15. marca 2012
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Luciano Contini (Tal., Rak.)
lutna a gitara
kurzovné:
135,-EUR aktívni účastníci
35,- EUR pasívni účastníci

Petr Maceček (ČR)
komorná hra

*Vo výške 50 %, 75 % a 100 %.

Informácie o prihláškach a štipendiách na webovej stránke www.edumema.eu a na tel. č.: 0917 105636.

Hlavný organizátor:
Tatranská galéria, Poprad, Slovensko
KONSERVATORIUM
WIEN University

Spoluorganizátori:
Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o., 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

TATRANSKÁ GALÉRIA

MESTO POPRAD

POPRAD

Anna Hrindová
Impresariát

Koncept a gestor eduMEMA:
Impresariát Anna Hrindová
Partneri:
Základná umelecká škola na Štefánikovej ul. v Poprade
Štátna filharmónia Košice
Mediálni partneri:
Rádio Devín, Hudobný život, .týždeň,
Harmonie – hudební magazín o klasické hudbě a jazzu
Programový partner: Rádio Regina
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Milí čitatelia,
do nového roku vždy vstupujeme
S. Houda-Šaturová
s rôznymi predsavzatiami a očakávaniami a už z podstaty veci ho spájame
so zmenou a novou kvalitou. Často si
prajeme, aby ten nový rok nebol horší
ako starý, pravda, v kútiku duše dúfajúc, že bude predsa len lepší. Tentoraz
by sme však asi mali ostať realistami
a čeliac hrozivým prízrakom celoeurópskych ekonomických katakliJ. Valčuha na BHS
ziem, našich domácich volebných
a povolebných zmätkov a „opičích“
politicko-ekonomických sprisahaní,
ktoré nás oberajú o posledné zvyšky
idealistických predstáv o našej novozískanej demokracii, neživiť príliš
optimistické chiméry.
Napriek tomu to však začiatkom roka
nevyzerá na našej hudobnej scéne až
tak zle. Slovenská filharmónia začína S. Michalidesová
opäť fungovať vo vynovenej bratislavskej Redute a na obzore je možno i ozdravenie Slovenského
národného divadla. Pritom porovnanie vstupu našej prvej
koncertnej inštitúcie do jej vynovených priestorov so situáciou,
v akej Národné divadlo preberalo pred pár rokmi svoju novú
budovu, by nás priam chcelo presvedčiť o kultivácii spoločenského vnímania umenia a jeho potrieb. Kiežby to tak bolo.
Z tohto pohľadu treba však každopádne oceniť, že nikomu nenapadlo dať Redutu do správy „šikovným“ manažérom, ktorí
by ju potom Slovenskej filharmónii „výhodne“ prenajímali,
alebo, že nový organ bude skutočne funkčným, koncertným
nástrojom a nielen zvláštnou, trochu modernisticky provokujúcou dekoráciou v nablýskanej plesovej sále.
Ak sme spomenuli spätosť prelomu v kalendári s fenoménom
zmeny, dodajme, že i na pôde Hudobného života sme si dovolili urobiť zopár inovácií v jeho grafickom tvare. Dúfame, že sa
stretnú skôr so súhlasným vnímaním na strane vás, čitateľov.
Súbežne s nimi, rozložené však do väčšieho časového priestoru, budú pokračovať i obsahové zmeny. Jednou z lastovičiek
je spolupráca so Slovenským rozhlasom, menovite s Rádiom
Devín, ktorej výsledkom sú vysielacie termíny recenzovaných
koncertov BHS, ako i ďalšie programové tipy súvisiace s obsahom nášho časopisu.
Popri Bratislavských hudobných slávnostiach sú dominantnými témami zimného dvojčísla operné premiéry našich i zahraničných divadiel, osobnosť a kariéra vynikajúcej slovenskej
sopranistky Simony Houdy-Šaturovej, kultové dielo Terryho
Rileyho In C, zaujímavá postava našich hudobných dejín
P. Norbertus Schreier i osudy jazzu v medzivojnových rokoch
niekdajšieho Sovietskeho zväzu.
Príjemné čítanie praje
Slavomír JAKUBEK
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SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

V bratislavskom Klube skladateľov sa
31. 1. uskutočnila prezentácia nových
CD z produkcie Hudobného fondu.
Za účasti viacerých autorov i interpretov odzneli informácie o profilových
CD Mira Bázlika, Juraja Beneša, Pavla
Bagina, Lukáša Borzíka i o vydavateľskom príspevku z oblasti jazzu – projekte
s názvom Groove Brothers autorov Vladimíra Máčaja a Michala Ragača. Titul
venovaný tvorbe Juraja Beneša mapuje
komornú hudbu tejto výraznej osobnosti
slovenskej hudby, podobne je dramaturgicky profilované i CD Pavla Bagina.
Tvorba Mira Bázlika je naopak zastúpená
jeho symfonickými opusmi: oratóriom
Dvanásť a Koncertom pre klavír a orchester. Na rozdiel od novšej nahrávky
klavírneho koncertu je oratórium staršou
rozhlasovou snímkou. Na projekte Lukáša Borzíka Cantico delle Creature sa
interpretačne podieľali Quasars Ensemble s dirigentom Ivanom Buﬀom.
(www.hf.sk)
Hudobné centrum sa stalo členom Medzinárodného čestného výboru Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica
(Ženy v hudbe). Nadácia vznikla v roku
1996 z rovnomenného hnutia pôsobiaceho na talianskej, ako aj medzinárodnej
scéne od roku 1978, ktoré malo za úlohu
zviditeľňovať ženy pôsobiace v oblasti
hudby všetkých žánrov i období, propagovať ich umelecký prínos a povzbudzovať ich aktivity, a to prostredníctvom
organizačnej, publikačnej i výskumnej
činnosti. Toto posolstvo je sformulované
v tzv. Deklarácii Fiuggi. Nadácia Adkins
Chiti: Donne in Musica v súčasnosti predstavuje členskú sieť organizácií i samotných žien rozličných hudobných profesií.
Pôsobí pod patronátom talianskeho
ministerstva zahraničia, je členom Medzinárodnej rady pre hudbu UNESCO, ako
aj Európskej rady pre hudbu. Nesie meno
svojej zakladateľky, hudobníčky a muzikologičky Patricie Adkinsovej Chitiovej,
vďaka ktorej úsiliu sa stala medzinárodne
etablovanou organizáciou.
(hc)
V pondelok 16. 1. zomrela po dlhej a ťažkej chorobe dramaturgička, prekladateľka
a libretistka Alexandra Braxatorisová.
Dcéra libretistu Pavla Braxatorisa, vnučka
dramatika a prekladateľa Martina Braxatorisa a pravnučka básnika Andreja Braxatorisa (Sládkoviča) absolvovala v roku 1960
štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole
múzických umení. Po absolutóriu nastúpila ako dramaturgička do Krajského divadla
v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1962 bola
lektorkou a od roku 1977 dramaturgičkou
Opery SND v Bratislave. Popri dramaturgickej práci bola aj libretistkou: je spoluautorkou libreta k pôvodnej slovenskej opere
skladateľa Tibora Frešu Martin a slnko,
a tiež k opere Bartolomeja Urbanca Majster Pavol. Počas svojej bohatej a plodnej
kariéry preložila na vysokej umeleckej
úrovni niekoľko desiatok operných libriet.
(hž)
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Slovenská filharmónia
Tesne pred dlhoočakávaným otvorením
domovskej Reduty sa Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický
zbor predstavili vo svojom náhradnom
pôsobisku, v historickej budove Opery
Slovenského národného divadla, na novoročnom koncerte. Dirigoval stály hosťujúci dirigent Leoš Svárovský a ako hostia zaspievali po troch áriách a jednom
duete sopranistka Adriana Kučerová
a tenorista Miroslav Dvorský. Program
koncertu tvorili operné árie a zbory, čo
pre filharmonické telesá nie je práve charakteristický a očakávaný repertoár. Pri
absencii novoročného koncertu Opery
SND a vzhľadom na miesto koncertu je
však akceptovateľný. Horšie na tom bola
dramaturgia pozostávajúca zo štrnástich
notoricky známych čísiel. Škoda, že sa
neobjavil aspoň drobný dramaturgický
nápad či bonbónik pre fajnšmekrov.
Prvú časť koncertu tvoril blok Verdiho
a Pucciniho. Na úvod zaznela celkom svižne predohra k Sile osudu, podobný bol i

nasledujúci vstup Miroslava Dvorského v
árii Alfreda z Traviaty. Nasledoval monológ Nannetty z Falstaffa – v podaní Adriany Kučerovej milé číslo, no ako koncertný
kus neveľmi vhodné, pretože je príliš vytrhnuté z kontextu diela. Po ňom opäť La
traviata, tentoraz to boli efektne podané
zbory z druhého dejstva. Po Pucciniho
Preludio sinfonico sa Miroslav Dvorský
trocha potrápil so skrytými nástrahami
ťažkej des Grieuxovej árie z Manon Lescaut. Na záver prvej časti výborne disponovaný zbor predniesol „povinnú jazdu“,
Zbor Židov z Nabucca. Zmysluplnosť
zvláštneho poradia čísiel sa mi počas celého koncertu nepodarilo dešifrovať. Po
prestávke nasledoval nesúrodý blok ruskej, francúzskej a talianskej opery. Obe
filharmonické telesá sa zaskveli v parádnom čísle Poloveckých tancov z Kniežaťa
Igora Alexandra Borodina, zbor navyše
s vysoko ceneným ruským timbrom, najmä v sopránovej časti. Po nich prišli na rad
dva vrcholy večera, gavota Massenetovej

Na sklonku uplynulého roku (15. 12.)
J. Y. Ossonce foto: www.jeanyvesossonce.com
sa v historickej budove SND uskutočnil koncert z nemeckej a poľskej hudby
(C. M. von Weber: Predohra k opere
Oberon, F. Chopin: Koncert pre klavír
a orchester č. 2 f mol op. 21, Beethovenova Omša C dur op. 86).
Dirigent Jean Yves Ossonce a Slovenská filharmónia stvárnili poslucháčsky veľmi vďačnú Weberovu
predohru v duchu najlepších interpretačných tradícií: hravo, vznetlivo a s prirodzeným muzikantským
spádom. Chopinov klavírny koncert
uviedla klaviristka Christine Zhao
Ning (víťazka 6. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela v Bratislave z roku 2008). Sólistka pristupovala k Chopinovej
hudbe veľmi vyvážene. Nepatetizovala, nepreháňala emocionalitu, ale
sústredila sa na podstatu. Žiadali
sa však väčšia spevnosť, zvonivejšie
pasáže a väčší dynamický diapazón
v celkovom nasadení i v údere. Sólistka však zaujala čistotou hry, zrozumiteľnosťou výkladu a príkladnou
pedalizáciou. Komunikovala s orchestrom, hudobníci sa vzájomne počúvali a muzicírovali. Azda
najzaujímavejšie bolo Larghetto;
v 1. časti (Maestoso) by som zniesol
viac vznešenosti, noblesnosti a v záverečnej mazurke viac temperamentu.
Beethovena postavil pred neľahkú úlohu
Finálna časť koncertu patrila Beethove– podriadiť sa v plnej pokore liturgickénovej Omši C dur op. 86, v ktorej spoluúmu textu. Beethovenov revoltujúci duch
činkoval Slovenský filharmonický zbor,
bol spútaný, možno i zneistený úlohou,
(zbormajster Jozef Chabroň, sólisti Linktorej sa pred ním geniálne zhostili majda Ballová – soprán, Monika Fabianová
stri ako Haydn či Mozart. Preto bol i vý– alt, Peter Berger – tenor, Jozef Bensledok, vzhľadom na tradície duchovnej
ci – bas). Pochopiť Beethovenovu omšu
hudby, spočiatku nedocenený, čo čas
predpokladá vžiť sa do obdobia, v ktonapokon uviedol na správnu mieru. Inrom dielo vznikalo. Knieža Esterházy, odterpretácia tohto diela opäť potvrdila,
chovaný na Haydnovej hudbe, pri objedže Beethovenova Omša C dur má trvalé
návaní omšového ordinária ani netušil, že
a nezastupiteľné miesto v sakrálnej hud-

Manon so štýlovou Adrianou Kučerovou, ktorej francúzsky lyrický repertoár
mimoriadne svedčí, a ária Cania z Leoncavallových Komediantov so strhujúcim
Miroslavom Dvorským. Nasledovali dve
štandardne podané obligátne čísla z Bizetovej Carmen, predohra z tretieho a zbor
zo štvrtého dejstva, a opäť šarmantný
francúzsky kus, arietta Júlie z Gounodovho Romea a Júlie (A. Kučerová). Po tomto
čísle sa priam žiadala na záver koncertu
gradácia, napríklad v podobe strhujúceho
dvojspevu a záverečný efektný zbor, no
zaznela dramaturgická banalita – prípitok
z prvého dejstva Verdiho La traviaty, číslo
vhodné skôr ako prídavok (ktorý sa prekvapivo nekonal).
Novoročný koncert našich filharmonikov
žiadne prekvapenie nepriniesol. Vypočuli
sme si očakávaný slušný výkon dirigenta
a orchestra, skvelý zbor a špičkových sólistov. Dramaturgia mala zrejme dovolenku.
Jozef ČERVENKA

be a že Beethovenov neraz nepokojný
a výbušný duch pokorne a s láskou zhudobnil text omšového ordinária. Duchovné fluidum Beethovenovej výpovede sa
prenieslo na interpretov i dirigenta. Dobre pripravený zbor i orchester sa dokázali
plne stotožniť so skladateľovou výpoveďou. Sólistické kvarteto bolo vyrovnané,
stálo v službách diela a dôstojne stvárnilo
Beethovenov odkaz.
Igor BERGER
1-2 | 2012
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Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
V poradí 3. koncert sezóny SOSR (16. 11.)
prilákal len zopár poslucháčov, čo ma
prekvapilo, pretože dramaturgická skladba
koncertu bola zaujímavá a rôznorodá. Poľský dirigent Paweł Przytocki a Symfonický
orchester Slovenského rozhlasu na úvod
zahrali Cikkerove Orchestrálne štúdie
k činohre (1965). Pôvodným Cikkerovým
zámerom bolo napísať operu podľa Dürenmattovej drámy Fyzici, neskôr dal spracovaniu materiálu názov Orchestrálne štúdie
k činohre alebo len Štúdie k činohre 1965.
Dôvod bol prozaický: Cikker nezískal autorské povolenie na zhudobnenie. Neviem, či
dirigent vedel, že táto vznetlivá hudba obsahuje hudobno-dramatický podtext. Vyžaruje z nej totiž javisko a na ňom živé postavy,

dej sa odohráva v skladateľovej predstave.
Cikkerov dramatický talent sa tu prejavuje
aj v personifikácii sláčikových nástrojov
ako troch vedcov z Fyzikov. Dirigent a orchester výrazne podčiarkli evolučnú a variačnú procesuálnosť, dokázali vytvoriť dramatický kontrast v plynulom toku hudby.
Poľský dirigent však dostatočne nezvýraznil
skladateľom premyslene zakomponovaný
tritonus (diabolus in musica), ktorý rozrušuje prepojenosť medzi sekundovými, septimovými, terciovými a sextovými postupmi.
Nazdávam sa, že meno rakúskeho skladateľa Maximiliana Kreuza sa v našich programoch objavilo prvý raz. V jeho Adagiu
Emotionale Wv. 79 K (slovenská premiéra)
spoluúčinkovali violistka Věra Binarová

a klavirista Eduard Spáčil. Kreuz od začiatku do konca tvaruje svoju výpoveď na využívaní sonoristicko-tematických väzieb, ktoré
pôsobia dosť opotrebovane. Nehovorím,
že novátorstvo je za každú cenu najsprávnejšie. Skôr by som povedal, že skladateľ
si musí vytvoriť svoj malý svet, inak vzniká
nebezpečenstvo napodobňovania a výsledkom je ušľachtilá nuda. Snaha interpretov
môže byť maximálna, výsledok bude vždy
len priemerný. Podobnými dielami sú zavalené archívy, občas sa oprášia a opäť na ne
sadá prach zabudnutia. Nič podobné neplatí
pre veľkého Európana Franza Liszta. Koncert pre klavír a orchester č. 1 Es dur si od
svojho vzniku vyslúžil mnohé prívlastky ako
bombastický alebo jednostranne zameraný

na virtuozitu, triviálny a pod. Napriek výhradám však prežil kritické obdobie historickej
verifikácie. Sólista Ladislav Fančovič nepatetizoval a technické nároky zdolával akoby
mimovoľne. Orchester a dirigent mu boli
spoľahlivými partnermi. Záver dramaturgicky bohatého koncertu patril Szymanowského Symfónii č. 2 B dur, ktorá reprezentuje
hodnotu vznikajúcu na výraznej križovatke
odchádzajúceho starého a rodiaceho sa
nového storočia. Je to symfónia lúčiaca sa
s minulosťou, zakorenená v domácej pôde
s latentnou víziou ďalších kompozičných
smerovaní. Dirigent dielo uchopil v duchu
veľkého odkazu poľskej hudobnej minulosti.
Igor BERGER

Cyklus komorných koncertov „Premiéry”
V posledných mesiacoch roka už tradične
nebýva o hudobné podujatia núdza. Medzi nimi sa trochu nečakane v polovici de-

Quasars Ensemble
foto: www.quasarsensemble.sk

cembra objavil i koncertný cyklus s názvom
„Premiéry“. Azda to nebolo spôsobené len
mojou nepozornosťou, ale zdalo sa mi, že

na jeho propagáciu si organizátori (Spolok
slovenských skladateľov) nechali doslova
len niekoľko dní bezprostredne pred začiatkom… Hoci program všetkých koncertov
vyzeral zaujímavo, aj z tohto dôvodu som
sa napokon mohol zúčastniť len na poslednom z nich.
Súbor Quasars Ensemble každým svojím
vystúpením potvrdzuje, že je jedným z našich najperspektívnejších hudobných zoskupení. V Dóme sv. Martina sa 19. 12. predstavil pod vedením dirigenta a umeleckého
vedúceho Ivana Buﬀu so zaujímavým vokálno-inštrumentálnym programom z tvorby rozličných skladateľských generácií. Nepochybne ako prejav úcty k niekdajšiemu
riaditeľovi dómskeho Kirchenmusikvereinu
bolo možné vnímať zaradenie piatich piesní
Alexandra Albrechta na úvod koncertu. Zazneli vo výrazovo osobitej interpretácii mezzosopranistky Petry Noskaiovej. Texty zhudobnených nemeckých básní (Reue, Friedhofsgras, Mein Herz, In der Winternacht,
Der Verdammte), hoci obsahovo „svetské“,
dobre korešpondovali s atmosférou chrámu (napriek echu ich bolo možné sledovať
vďaka textovej prílohe bulletinu). Pôvodný
klavírny sprievod získal v citlivej inštrumentácii pre komorný ansámbel (I. Buﬀa) väčšiu farebnosť a plastickosť. Hráči sa museli
vyrovnať s nie práve ideálnymi teplotnými
podmienkami, na ladení sa to však prejavilo
len nepatrne.
Duchovné posolstvo Hymnu na lásku od sv.
Pavla inšpirovalo mladého skladateľa Lukáša Borzíka k hudobnému stvárneniu v diele
Hvalospev ljubavi, kde použil biblický text
v starej srbochorvátčine. Na koncerte odznela nová verzia skladby, v ktorej pôvodné sprievodné nástroje (sólová viola, resp.
cimbal) nahradil hoboj a sláčikové trio.
Náročný sólový part s veľkými intervalovými skokmi a výrazovými nuansami skvelo
zvládla Eva Šušková. Za ustráženie celkovej súhry (časté sú tu zmeny taktov) a dobré vystavanie dynamických plôch treba tiež
oceniť prácu dirigenta.
Ako určitý protipól k vokálnym kompozíciám vyznel ďalší blok v podaní organistu

Marka Štrbáka. Spracovanie vianočných
nápevov bolo spoločným znakom skladieb
Christmas Carol Iris Szeghyovej (zaznela
v premiére) i Dvoch pastorel Jozefa Podprockého. Kým v prvom diele autorka melódiu Nesiem vám noviny postupne obohacovala disonanciami a klastrami, Podprocký
poňal koledy Búvaj dieťa krásne a Aký je
to svit ako základ pre variácie v klasickom
zmysle slova, využívajúc citovanie témy
v rôznych hlasoch a modulácie do príbuzných tónin.
Rozšírené možnosti vokálnych techník charakterizovali nasledujúcu skladbu Ivana
Buﬀu –The Four Agreements pre sólový
hlas, ktorá opäť dala vyniknúť speváckemu
umeniu Evy Šuškovej. Staré indiánske ponaučenia do života, zhrnuté do štyroch strohých viet, sa tu desémantizujú a stávajú sa
prostriedkom pre hru s hláskami a zvukmi.
Koncert (a tým i celý koncertný cyklus) vyvrcholil uvedením závažného diela Romana
Bergera Korczak in memoriam. Pripomína
si poľského lekára Janusza Korczaka, ktorý
počas nacistického besnenia napriek ponúknutej možnosti utiecť neopustil svojich
zverencov z útulku pre siroty a spolu s nimi
našiel smrť v plynovej komore. Interpreti
vzhľadom na možnosti Dómu adaptovali
skladateľovu predstavu o rozmiestnení hráčov v priestore: sláčikové kvarteto umiestnené v strede kostola (po začiatku 2. časti
sa presúvajú na chór), tympany situované vpredu pred publikom, flauta „ukrytá“
v presbytériu, mezzosopranistka spievajúca z chóru, to všetko v spojení so zvukom
organa napĺňajúceho celý chrám. Poslucháč
sa takto mohol cítiť doslova obklopený Bergerovou expresívnou hudbou a v pritlmenom svetle rozmýšľať o jej odkaze: Kto z nás
by bol schopný takého hrdinského činu ako
Korczak? Mladým hudobníkom patrí veľké
uznanie už len preto, že si na oživenie tejto
náročnej partitúry trúfli, navyše túto úlohu
zvládli v plnom rozsahu, ako si to Bergerovo dielo po technickej i výrazovej stránke
vyžaduje.
Juraj BUBNÁŠ
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Štátna filharmónia Košice
Prvý decembrový deň predošlého roku
bol v Košickej filharmónii po nedávnej
strhujúcej interpretácii 1. symfónie opäť
zasvätený Mahlerovi. Pravda, tentoraz
už len čiastočne, k Mahlerovi sa pridružil
Beethoven. Pod vedením šéfdirigenta
Zbyňka Müllera zaznelo najprv Adagietto z 5. symfónie, azda najslávnejšia symfonická časť z pera tejto ikony neskorého
romantizmu. Ide o nádherný sláčikový
„slaďák“, ktorý košickí filharmonici predviedli prvotriednym spôsobom. Hudbe
nechýbali široké vrúcne oblúky, intenzívna
preduchovnenosť ani plastická zvukovosť.
V podaní českého barytonistu Romana
Janála sme si ďalej vypočuli (už po druhýkrát v minulom roku) Mahlerov raný cyklus Piesne potulného tovariša. Janálovi sa
vcelku podarilo vystihnúť náladu jednotlivých piesní a sprítomniť silu mahlerovho
výrazu, pričom tretia pieseň Ich hab'ein
glühend Messer obzvlášť presvedčila dramatickou naliehavosťou. Isté rezervy by sa
našli v pregnantnosti deklamácie či sugestívnosti lyricko-idylických úsekov. Orchestrálna spolupráca bola korektná, presná
a spoľahlivá.
Originálnym dramaturgickým krokom
koncertu bolo zaradenie „oddychovej“
4. symfónie Ludwiga van Beethovena; po
temnejších a exaltovanejších farbách zapôsobil cieľavedomý optimizmus autora
transformovaný do mäkkej, nežnej podoby veľmi osviežujúco. Výborne znela pod

Müllerovým vedením najmä detailne premyslená, koncentrovane dynamicky napätá prvá časť. Druhá akoby bola trochu
uponáhľaná, chýbala jej širšia spevnosť
a dôstojná povznesenosť. Finále zaujalo
energickým nasadením a markantnou artikuláciou, no jeho radostný charakter by
mohol byť podporený ešte väčšou uvoľnenosťou a hudobníckou spontaneitou.
Z hľadiska celkovej koncepcie mi v interpretácii tohto Beethovena chýbali ostrejšie
vykreslené a väčšmi zvýraznené náladové
a tempové kontrasty.
Koncertný cyklus A pokračoval v košickej
filharmónii 12. 1. večerom ruskej hudby
dvoch storočí. Jeho začiatok nemohol
byť efektnejší: Slávnostná predohra
A dur Dmitrija Šostakoviča je nesmierne vďačným kúskom, na ktorom možno
predviesť bohatý arzenál temperamentu
a zvukovej „výzbroje“ orchestra. Pod vedením šéfdirigenta Zbyňka Müllera nás
patrične ohúril dravý, elektrizujúci až
extaticky pôsobiaci prúd hudby plynúci
bez zbytočných špekulácií. Triumfálny
päťminútový ohňostroj z roku 1954 – nie
som si istý, či nie zámerne, s ironickým
úmyslom preexponovaný – vystriedala
potom skladba zo sovietskeho obdobia, Koncert pre lesný roh a orchester
B dur od Reinholda Glièra z roku 1950.
Neodpustím si otázku, či bolo potrebné
medzi retro predohru Šostakoviča a pra-

vého romantického klenotu Čajkovského
vložiť ešte jedno takéto neoromantické,
navyše nie práve najoriginálnejšie dielo?
Glière je isto majstrom kompozičného
remesla a jeho skladby majú nárok byť
súčasťou súčasného repertoáru, ale ak
už košickému publiku chceme ponúknuť
monotematický program s dominanciou
národného prvku zameraný na isté historické obdobie, mali by sme ho koncipovať
pestrejšie a azda aj odvážnejšie. Je však
nepochybné, že predmetný koncert poskytol jedinečný priestor interpretačnému umeniu Ondřeja Vrabca, sólového
hráča na lesný roh v Českej filharmónii.
Vrabec upútal absolútnou technickou
suverenitou, lahodným a v každej polohe farebným a bezchybným tónom,
mohutným dynamickým rozpätím, ale aj
bezprostrednou emocionalitou výrazu
a všestranným nadhľadom. Tak ako celý
koncertný program, aj interpretácia tejto
skladby sa niesla v duchu sviežeho „ťahu
na bránu“, v čom sólistu účinne podporoval aj orchester ŠfK.
Vyváženosť orchestrálneho zvuku a homogenita nástrojových skupín príjemne
prekvapili v ústrednej skladbe večera,
v Čajkovského Symfónii č. 4 f mol op.
36. Treba prízvukovať, že toto dielo je
jedným z vývozných artiklov košických
filharmonikov (lepšie povedané, mohlo by byť, ak by boli lepšie možnosti
exportu); mám stále v živej pamäti jeho

famózne predvedenie na BHS pod taktovkou Viktora Fedotova v prvej polovici
90. rokov. Interpretácia pod Müllerovou
taktovkou zaujala vysokou citovou intenzitou a mohutným gestom smerujúcim
k expresívnemu vyvrcholeniu, priam až
k divokým zvukovým orgiám jasavého finále. Nemožno na druhej strane celkom
opomenúť aj určité nedostatky: týkali sa
najmä menej premysleného a detailného
tvarovania tém a mnohorakej inštrumentálnej faktúry v prvých dvoch častiach
(množstvo nádherných dychových sól by
mohlo vyznieť aj sugestívnejšie). V nich
nachádzame mnoho smútku a lyrickej
melanchólie, je to komplikovanejšia výpoveď ako vo zvyšných dvoch častiach,
a preto vyžaduje hlbšiu reflexiu zo strany dirigenta i hudobníkov. Celkovo podali hráči orchestra skvelý výkon, až
na opakované zaváhania lesného rohu
a nepresvedčivú intonáciu vysokých
polôh violončiel. Naopak, strhujúco na
mňa zapôsobila radostná (skoro jazzová) „odviazanosť“ pizzicatovej 3. časti,
ktorú hralo celé teleso s veľkou chuťou.
Dych vyrážajúcu, v dobrom slova zmysle bombastickú poslednú časť som už
spomenul, po jej doznení sa o zvukové
zavŕšenie večera postaral búrlivý aplauz,
resp. nadšený hurhaj z balkónu na americký spôsob...
Tamás HORKAY

Štátny komorný orchester Žilina
V dramaturgickej ponuke žilinského komorného orchestra majú svoje stabilné
miesto koncerty mladých a pre mladých.
Kým druhý typ má skôr náučno-výchovný
charakter, prvý je spravidla potešujúcou
správou o budúcich perspektívach nášho
interpretačného umenia. A práve to bolo
v popredí novembrovej ponuky koncertov.
Okrem posledného podujatia, venovaného
detským talentom, zaujalo predovšetkým
vystúpenie nášho mladého huslistu Karola
Daniša 17. 11. pod taktovkou juhokórejského dirigenta Jina Hyouna Baeka. Obligátnu predohru v úvode suplovala koncertantná skladba, pôsobivý Tartiniho Koncert
pre trúbku a komorný orchester D dur.
Sólistom bol ďalší kórejský hosť Man Wok
Han, ktorý patrí k vyhľadávaným umelcom
vo svojej krajine a koncertuje aj na európskych pódiách. Tartiniho náročný sólový
part kreoval skutočne obdivuhodne. Vychádzajúc zo skvelej technickej dispozície vedel
dať nástrojovému tónu vláčnosť, plastickosť
i trblietavú razanciu a sólový part tvaroval
s veľkým zmyslom pre dynamické nuansy.
Veľkým očakávaniam neostal nič dlžný ani
mladý Karol Daniš. Do Žiliny sa vracia
pravidelne, takže jeho umelecký rast má
tunajšie publikum možnosť sledovať naživo.
Z jeho interpretácie Mozartovho Koncertu
č. 5 A dur KV 219 by bolo zbytočné vyberať
a taxatívne vyratúvať čiastkové klady, prí-
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padne nedostatky. Jeho hru treba hodnotiť
ako celok, komplexne, a v ňom dominujú
senzitívna muzikalita, disciplína a schopnosť vnútorne porozumieť autorskému
hudobnému zápisu. Huslista jeho talentu

K. Daniš foto: R. Kučavík

si v tomto štádiu vývoja zaslúži mimoriadnu
pozornosť usporiadateľov. Nazdávam sa, že
práve pódiová skúsenosť je to, čo mu pomôže ďalej rozvinúť osobnostné a interpretačné predpoklady a získať hráčsku suverenitu.

Kórejského dirigenta, o ktorého renomé
svedčia certifikáty z elitných amerických
a európskych škôl i bohaté skúsenosti zo
spolupráce s prestížnymi orchestrálnymi
telesami, sme si mali možnosť vychutnať
v záverečnej Symfónii č. 5 B dur D.
485 od Franza Schuberta. O tom, že
ide o celok naplnený množstvom pôvabných momentov, scén a epizód,
slovom o hudbu nasýtenú takmer bezhraničnou kompozičnou invenciou,
niet pochýb. Nezapochyboval o tom
ani dirigent, symfóniu vystaval v jej
komplexnosti, pridŕžajúc sa motivickej a architektonickej logiky, a štandardne disponovaný orchester viedol
presným, rozhodným a zreteľným
gestom. Jeho poňatiu diela vlastne
niet čo vyčítať, a predsa som pociťovala v celkovom dojme istú rezervu.
Azda to bola dirigentova prílišná sústredenosť na zápis, na objektívnu,
racionálnu komunikáciu s minimom
únikov do polôh tvorivej voľnosti, do
sfér vyhradených pre individuálne
a jedinečné dotvorenie diela, ktoré sú
nenahraditeľným korením každého
hudobného zážitku.
Vianočné koncerty majú v Žiline už tradične veľký úspech, dobrú návštevnosť i neopakovateľnú atmosféru. Šéfdirigent orchestra Oliver Dohnányi dokázal štyrikrát

po sebe (14. – 17. 12.) rozvibrovať emócie
a pozdvihnúť empatickým vkladom sviatočnú náladu vnímavého auditória. Samozrejme, všetko na pôde vďačnej, vianočne ladenej skladby programu. Na úvod zaznel výber
z Händlovej Vodnej hudby, skladby napriek
svojmu úžitkovému pôvodu nesmierne pôvabnej a vznešenej. Orchester hral sústredene, s chuťou, okrem tradične kultivovaných
sláčikových nástrojov treba pochváliť aj dychovú sekciu. Absolutórium si zaslúži aj Vivaldiho Koncert B dur pre husle, violončelo
a basso continuo, v ktorom dominovali porozumenie a interpretačná harmónia sólistov
Františka Figuru a Klaudie Remencovej.
Vrcholom večera však bolo Vianočné oratórium pre sóla, zbor a orchester op. 12 od
Camilla Saint-Saënsa. Toto sakrálne cyklické
dielo obdaril autor svojou príslovečnou noblesou, citom pre farbu, proporcie i zmyslom
pre obsahové prieniky duchovnej predlohy.
O jeho pôsobivé vyznenie sa popri tvárnom
orchestri pričinili aj ambiciózny Žilinský
miešaný zbor (zbormajster Štefan Sedlický), organistka Marta Gáborová a kvinteto
vokálnych sólistov (Mariana Hochelová –
soprán, Alena Kropáčková – mezzosoprán,
Judita Andelová – alt, Michal Hýrošš – tenor, Martin Mikuš – barytón), v rámci ktorého vynikli najmä hlbšie hlasy.
Lýdia DOHNALOVÁ
1-2 | 2012
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Finále Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela
V historickej budove SND prebiehalo
20. 11. záverečné tretie kolo 7. ročníka
Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna
Nepomuka Hummela. Konfrontácia troch
klavírnych interpretov v troch koncertoch
pre klavír a orchester bola i po stránke
dramaturgickej pre obecenstvo prísľubom
zaujímavého a príťažlivého podujatia. Sólistov sprevádzala Slovenská filharmónia pod
taktovkou Rastislava Štúra bez podstatnejšieho interpretačného vkladu, sústredenie
siahalo len po úroveň rutinného „odohrania
diela“. Možno však pripustiť, že v danej situácii to mohlo byť istým spôsobom aj cieľom.
O interpretoch sa dá vo všeobecnosti povedať, že boli približne na rovnakej technickej
úrovni a veľké rozdiely neboli badateľné
ani v ich umeleckom prejave. Inou stránkou veci je, že ak si chce Hummelova súťaž
skutočne zachovať medzinárodné renomé,
musí sa táto skutočnosť premietnuť do
istých nárokov a prísnejších kritérií. V prípade tohto ročníka by asi bolo bývalo na
mieste zvážiť adekvátnosť a hodnotu ocenení, konkrétne neudeliť prvú cenu. Dôvodov
a príčin možno vidieť viacero. V každom
prípade, zo širšieho umeleckého pohľadu sa
nejavil ani jeden z účastníkov ako výrazná
umelecká hudobnícka osobnosť.
Najlepšie zapôsobil Martin Levický z Českej republiky, ktorý sa napokon i umiestnil
na prvej priečke. Ak si interpret vyberie
Koncert pre klavír a orchester č. 3 c mol
op. 37 Ludwiga van Beethovena, pri patričnej hudobnej inteligencii ho dielo samotné
nasmeruje na správnu cestu. Levický má
vkus, vie sa orientovať v hudobnej štruktúre, hrá sústredene. V súhre s orchestrom
sa prejavuje samostatne a je zrejmé, že má
už aj isté skúsenosti. Napokon, pravidelne
vystupuje, nahrával a bol i frekventantom
Letnej akadémie Medzinárodnej sekcie holandskej hudby. Vo vzťahu k Beethovenovej
kompozičnej koncepcii by však nezaškodilo
viac zohľadniť dramaturgiu výstavby koncertu, napr. v dialogických úsekoch klavíra
a orchestra, osobne mi chýbala i silnejšia

črta klasicistickej oduševnenosti až vášnivosti, ktorá je autorovi koncertu vlastná
práve počnúc týmto dielom. Interpret akoby nechal hudobný priebeh len bežať sám
pre seba a až na niekoľko miest doň ani
nezasahoval. Na druhej strane imponovali
rytmická presnosť, správne pochopenie
kvartových intervalov medzi klavírom
a orchestrom, ich zdôrazňovanie a výstižná kreácia záverečného úseku prvej časti.
Dobre premyslená bola aj kóda na spôsob
stretty v záverečnom ronde koncertu.
Dva klavírne koncerty toho istého autora
za sebou, a to Koncert č. 1 e mol op. 11
a č. 2 f mol op. 21 Fryderyka Chopina, neboli z dramaturgického hľadiska, i keď išlo
o súťaž, ideálnym riešením. Tým napokon
nebola ani skutočnosť, že všetky tri finálové
koncerty boli v molových tóninách. Rozhodne by pre poslucháča bolo príjemnejšie
mať možnosť spojiť každého interpreta so

špecifickým repertoárom, zažiť osobitné,
individuálne spojenie medzi ním a odlišnou
autorskou poetikou.
Rozvážnym prístupom sa prezentoval na
súťaži Gruzínec Mamikon Nakhapetov,
ktorý obsadil druhé miesto. Je absolventom husľovej a klavírnej hry a korepetície,
študoval v Tbilisi a v Mníchove. V súčasnosti okrem koncertnej činnosti pôsobí
ako pedagóg na mníchovskej Hudobnej
a dramatickej univerzite. Účasť na súťažiach
je pre mladého umelca vyjadrením potreby
konfrontovať svoj umelecký rast v širšom
európskom kontexte. Jeho väčšie skúsenosti z vystúpení s orchestrálnymi telesami
boli pritom zrejmé z väčšieho sebavedomia
a istoty, čím svojich finálových konkurentov
evidentne prevyšoval. Ak by „nezaťažoval“
svoj umelecký prejav nervnými a afektovanými gestami, pôsobil by aj ľudsky oveľa
sympatickejšie. Jeho interpretácia bola
M. Levický foto: P. Brenkus

výrazovo ucelená a vyspelá, Chopinov Koncert č. 2 f mol tvoril kompaktný, uzavretý
trojčasťový cyklus s hudobne bezkonfliktným priebehom. V popredí bola výrazná
črta elegancie, chopinovské novátorské
postupy neboli ani zdôraznené, ale ani
potláčané – zostali už len akousi samozrejmosťou. Podobne výraznejšie nevynikli ani
virtuozita obsiahnutá v kóde Maestosa, ani
plastickosť tematických kontrastov, ani detailne prepracovaná ornamentika v Allegro
vivace. Zato s veľkým pôvabom a nefalšovanou emocionalitou predniesol klavirista
Larghetto. Stvárnil ho prirodzene, s tempovými zvoľneniami a veľkým pokojom.
Pre Marka Erneka, ktorý skončil na
3. mieste, bolo súťažné vystúpenie veľkým
skúšobným kameňom. Pritom sa nezdá,
aspoň podľa informácií z koncertného
bulletinu, že by mu chýbali interpretačné
skúsenosti. Predstavil sa v Chopinovom
Klavírnom koncerte č. 1 e mol. Trvalo mu
pomerne dlho, kým sa zosúladil s orchestrom a aspoň čiastočne potlačil nervozitu.
Určite nie je nezaujímavým interpretom,
jeho hra bola chvíľami brilantne priezračná, čitateľná, na iných miestach zapôsobil
zasa veľmi príjemným, zaguľateným tónom. Chýbali mu však väčšie sústredenie
a výraznejšia prezentácia vlastnej hudobnej predstavy. Zdalo sa, že svoju umeleckú
osobnosť nevie jednoznačne artikulovať.
Je možné, že jeho výkon poznačila zodpovednosť voči domácemu prostrediu, možno bola v hre i nie celkom dostatočná rozhľadenosť v interpretačných tradíciách či
znalosť samotnej hudobnej literatúry, alebo i nedostatočná skúsenosť zo spolupráce s orchestrom. Ernekov Chopin vyznel
napokon v dobrom interpretačnom priemere, i keď hudobno-interpretačne veľmi
nezaujal a uvoľnený výkon podal až v záverečnom Rondo vivace. V každom prípade nemožno tomuto mladému umelcovi
uprieť odvahu a bojovnosť.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ

„Pozdný Liszt” Eleny Letňanovej
Uzavrieť Lisztov rok v podobnom duchu,
ako sa uzavrela kompozičná dráha tohto
skladateľa, teda v ústraní, v uzavretí do
vlastného vnútra a celkom bez okázalosti
a fanfár – tak som chápal ústrednú ideu recitálu klaviristky Eleny Letňanovej (14. 12.)
v koncertnej sále Dvorana. Program pozostával prednostne z Lisztovej neskorej klavírnej tvorby, kde sa Liszt kompozične výrazne
vzďaľuje dobovej norme – či už voľnejším
chápaním tonality, harmonickým experimentovaním alebo používaním neočakávaných koncov, tzv. „odfúknutých záverov“.
V čase, keď veľkí muži jeho generácie ako
Berlioz, Chopin, Schumann, Mendelssohn
a napokon aj Wagner už boli mŕtvi, sa Liszt
obracia k spomienkam a k meditácii, jeho
tituly často naznačujú smútok, rezignáciu,
lúčenie, myšlienky na smrť, no hudba priná-

ša objavné momenty, ktoré nájdu ocenenie
až o desaťročia neskôr.
Recitál symbolicky začal hudbou Fryderyka
Chopina; Scherzo b mol je vďačným virtuóznym kúskom, v tento večer však znelo
striedmejšie a s menšou brilanciou vo zvuku. Klavír pod rukami Eleny Letňanovej zaznieval tlmene, akoby spoza nejakej plenty,
čo je v akustike Dvorany napokon výhoda.
Značný dozvuk, ktorým sa táto sála vyznačuje, totiž väčšinou spôsobuje zlievanie zvuku a zahmlievanie hudobnej štruktúry, čoho
sme tentokrát ostali ušetrení. Aj keď mohol
mať Chopin na môj vkus trochu väčší rozlet,
skladbe nechýbala súdržnosť a klaviristke
svojské osobné vyžarovanie pri hre.
Lisztovým kompozíciám istá zvuková zastretosť a „komornosť“ pristala dokonale.
Zdanlivo technicky menej náročné a jed-

noduchšie vo faktúre, niekedy takmer
asketicky striedme a zbavené akejkoľvek
snahy o vonkajškový efekt – vďaka týmto
kvalitám zrejme nikdy nebudú v masovej
obľube u poslucháčov ani interpretov. Od
oboch vyžadujú naladenie na špecifickú
vlnu a mimoriadne sústredenie. Hromobitie a asketizmus prázdnych oktáv v La
lugubre gondola, ukryté a nie vždy dobre
dešifrovateľné odkazy a spomienky na
osoby z minulosti (Marie d‘Agoult, Carolyne zu Sayn-Wittgenstein) či naopak
jasne čitateľný hold ruským priateľom
v harmonicky veľmi zaujímavej skladbe
Abschied („Rozlúčka“), toto všetko v daný
decembrový večer našlo odozvu u publika
v takmer plnej sále.
Na záver možno poznámka k pomerne
rozšírenému a na koncerte znova opako-

vanému názoru o Lisztovom predpovedaní
„impresionizmu“. Zrejme sa tým myslí anticipácia štýlu Debussyho a Ravela. Podľa
mňa však spájanie niektorých povrchných
znakov (figuratívnosť a dôraz na vysoké registre, napr. v Ehemals alebo Vodotryskoch
vo Ville d‘Este, prípadne blízkosť námetov
– Vodotrysky a Hry vody u Ravela) neznamená príbuznosť hudobného myslenia.
Lisztov „impresionizmus“ je napriek svojej
inovatívnosti ešte pevne zakorenený v harmonicko-melodickom myslení 19. storočia.
Oveľa bližšie má k Skriabinovi ako k Debussymu. Lisztovo hľadanie na sklonku
života možno pripomína slepú uličku, no
ako ukázal recitál Eleny Letňanovej, občas
sa do nej oplatí zablúdiť...
Robert KOLÁŘ
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O dejinách hudby hovoríme klamlivo...
Leon Botstein, šéfdirigent Amerického symfonického orchestra, čestný
dirigent Jeruzalemského symfonického orchestra a prezident známej
americkej školy Bard College, pripravuje pútavé koncertné cykly, v ktorých
spája hudobnú dramaturgiu s pohľadom na spoločenské, umelecké a politické javy tej-ktorej doby. V novembri 2011 hosťoval v Bratislave v rámci
festivalu Melos-Étos, na ktorom so Slovenskou filharmóniou predviedol
skladby Andreja Slezáka, Arva Pärta a Johna Adamsa.
Pripravil Peter ZAGAR
Často interpretujete zriedka uvádzané diela zabudnutých či zanedbávaných skladateľov. Myslíte si, že dejiny
hudby sú k nim nespravodlivé, alebo
tá hudba je súčasťou idey, ktorú chcete
prezentovať?
Nemyslím si, že dejiny sú nespravodlivé; len
spôsob, akým ľudia prezentujú hudobné dejiny, je celkom skomercializovaný a zavádzajúci. O dejinách hudby hovoríme klamlivo.
Dejiny nie sú na vine. Tak sa bojíme nášho
hudobného umenia, že sa utiekame k Hollywoodu a veríme iba na hviezdy. Z dejín hudby sme spravili olympijské hry. Pamätáme
sa iba na držiteľov zlatých medailí, ale tých
medailí musí byť dvanásť, nie iba jedna. Dejiny hudby teda píšeme celkom skresľujúcim
spôsobom, ktorý vyviera z nášho strachu
pred obecenstvom. Začalo sa to koncom
19. storočia s narastajúcou hudobnou gramotnosťou. V umení začali dominovať majstrovské diela a veľké osobnosti. Do značnej
miery k tomu prispel Wagner a jeho spôsob
vlastnej prezentácie. Skutočné dejiny hudby
sa celkom prepísali a keď sa pozrieme na postavy ako Josef Suk, Vítězslav Novák či Ernő
Dohnányi (všetko sú to vynikajúci skladatelia), zistíme, že sa ich hudba z histórie vymazala, zostali možno jedna, dve skladby.
Tento akt „vymazania“ je však z historického hľadiska neplatný. Spomínaní skladatelia reálne žili a ich hudba žila aj po ich smrti.
V rakúsko-uhorskom kontexte ide aj o Franza Schmidta, Franza Schrekera, Alexandra
Zemlinského, ďalším jasným príkladom je
Švéd Wilhelm Stenhammar či menej známi
Rusi ako Glazunov a Tanejev. Dokonca aj

pri autorovi dodnes slávnej a cenenej skladby (Dukas: Čarodejníkov učeň) sa ostatné
jeho kompozície (La Péri, Ariadna a Modrofúz) ignorujú. Existuje hudba, pri ktorej
som v rozpakoch, napríklad Saint-Saënsova
Symfónia č. 2. Určite sa oplatí ju predviesť
a určite ju nemôžeme súdiť iba podľa nahrávok. Prax hudobných nahrávok nás negatívne ovplyvnila, pretože nahrávka je momentkou a podľa momentky nemôžeme hodnotiť
celok. Celok sa v hudbe dá vnímať iba pri živom predvedení. Z histórie si teda vyberáme
a rozprávame celkom nový príbeh – príbeh
Bacha, Beethovena, Brahmsa, samozrejme
aj Mozarta a niekoľkých Haydnových skladieb. Haydn je azda jedným z najlepších
skladateľov všetkých čias, a pritom koľko
jeho skladieb sa dnes hráva? Hudobný priemysel práve preto zaniká. Len si predstavte,
cestovať po svete a uvádzať tridsaťkrát Bruchov Husľový koncert g mol! Kto to potrebuje? Kto potrebuje počuť Mahlerovu Prvú
štyristokrát za rok? Takéto zneužívanie neprežije ani dobrý guláš a neprežijú ho ani
vaše topánky. A máme tu aj interpretov, ktorí nepoznajú mieru. Títo si hudbu prisvojujú. Najprv to bol Nigel Kennedy, teraz je tu
Lang Lang, ktorý všetko zakladá na vizuálnej
zložke, ide tu iba o divadlo.
Americký filozof Arthur Danto tvrdí,
že v umení žijeme v posthistorickej ére. Súhlasíte s ním? V akej ére to vlastne žijeme?
Ospravedlňujem sa, ale nie som filozof
a v takýchto debatách sa cítim trochu stratený. Myslím si, že Danto chcel povedať, že žijeme v tom istom sebaklame, v akom žili da-

daisti po 1. svetovej vojne; nahovárame si, že
sa dá začať opäť úplne z ničoho. Je pravda,
že o minulosť je malý záujem, no na druhej
strane sa umelo zaujímame o dobovú interpretačnú prax. Napríklad William Christie
a Les Arts Florissants – je to čistý výmysel,
historická konštrukcia. Je to horšie než archeológia! Nemá to oporu vo faktoch. Je to
zaujímavý experiment, ale to, čo počujeme,
keď sa hrá na starých nástrojoch, je vymyslené. Pripomína to radikálny náboženský fundamentalizmus alebo fetiš.
Zdá sa, že súčasná hudba sa dostala na
úplný okraj záujmu spoločnosti a stala sa
v priestore ovládanom reklamou takmer nepodstatnou. Čo vás motivuje venovať sa jej?
V prvom rade, nikdy som si nemyslel, že
je relevantná. Nie som preto sklamaný.
(Smiech.)
Hudobná tvorba však má svoj význam…
Vždy mala svoj význam, no zo spoločenského, etického a politického hľadiska bol jej
význam vždy marginálny. Výnimku tvoria
diktatúry. Šostakovič v sovietskej hudbe má
symbolický význam. Hudba môže byť prostriedkom odporu. Terajšiu súčasnú hudbu
tvorí mestská, kozmopolitná populárna hudba, ktorá sa dnes rýchlo mení. Vďaka internetu uniká komerčným záujmom a Adorno je
dnes málo relevantný. V skutočnosti si však
myslím, že nie je menej relevantná ako hocikedy predtým. Otázka stojí takto: Ako udržať
tradíciu novej hudby? Pretože bez tradície
komponovania hudby všetok záujem o inter-

pretáciu a počúvanie hudby odumrie. Najlepším miestom na pozorovanie vzťahu súčasnej
a starej hudby je Čína. Vyrástla tam veľká
generácia mladých skladateľov a ich skladby
sa tam predvádzajú spolu s dielami západnej tradície. Skutočným domovom pre našu
hudobnú tradíciu je Ázia, nie Západ. Tam je
budúcnosť. U nás na škole máme študentov
z Číny a sú takí disciplinovaní a entuziastickí,
ako boli naši dedovia. Majú skladateľov, ktorí spájajú tradičnú hudbu so západnou tradíciou. Nežijeme však v Číne; v Severnej Amerike a v Európe si musíme položiť otázku, čo
chceme robiť ďalej. Nechceme donekonečna
opakovať staré schémy – koncerty s predohrami, klavírnymi koncertmi atď. Nechceme
angažovať veľké mená, ktoré znovu zahrajú
Dvořákov Violončelový koncert. Chceme,
aby niekto zahral Glierov Husľový koncert či
koncert Roberta Gerharda. Viem vymenovať
pätnásť husľových koncertov, ktoré by obecenstvo chcelo počuť. Nechceme Mahlerovu
Prvú, ale štyri Schmidtove symfónie, Chaussonovu symfóniu, Sukove a Szymanowského
symfónie… Chceme koncerty, ktoré spájajú
hudbu a život. Ľudia sa zaujímajú o politiku, sex, náboženstvo, literatúru atď. Ak mám
chuť ako interpret vysloviť sa k Mahlerovi
(a neviem, či ju skutočne mám), je to len preto, lebo som interpretoval množstvo hudby
jeho súčasníkov a snažil som sa korigovať oficiálne dejiny hudby. Mahler je dobrým príkladom, pretože dnes sa z jeho hudby stal gýč.
Mahler nikdy nebol gýčový. Mal reálne čo
povedať, hovoril to nahnevane, tvrdo, nikdy
nie páčivo. Jeho hudba „opeknela“, pretože
sa príliš veľa hrá.

Krištáľové krídlo v kategórii Hudba
získala Blanka Juhaňáková
Od nedeľného večera 15. 1. má prestížne
spoločenské ocenenie Krištáľové krídlo
za rok 2012 svojich nových majiteľov.
V hudobnej kategórii boli nominovaní traja kandidáti: hlavná zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru
Blanka Juhaňáková, svetoznámy operný
spevák Dalibor Jenis a vynikajúci slovenský trubkár Juraj Bartoš. Odborná porota, ktorej predsedom bol riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský a členmi jazzový spevák a producent Peter
Lipa, hudobník a skladateľ Oskar Rózsa,
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producent a skladateľ Július Kinček a riaditeľ Hudobného fondu, jazzový hudobník
Matúš Jakabčic, uprednostnila napokon poprednú slovenskú zbormajsterku, ktorá už
niekoľko rokov stojí na čele nášho prvého
zborového telesa.
Pri výbere zohľadnila porota minuloročné
úspechy Blanky Juhaňákovej, predovšetkým dirigovanie Slovenského filharmonického zboru na koncerte v rámci medzinárodného festivalu Budapeštianska hudobná jar, spoluprácu na koncerte SFZ s Krakovskou filharmóniou v rámci Festivalu

Gustava Mahlera v Krakove, spoluprácu na
koncerte s Berlínskou filharmóniou, účinkovanie SFZ na koncerte v rámci festivalu
Kärtner Sommer v Rakúsku s obzvlášť náročným programom Nemeckých motet Richarda Straussa a Mahlerovej 2. symfónie
„Auferstehung“, účinkovanie telesa v Teatro Pérez Galdós na Kanárskych ostrovoch
v opere Peter Grimes Benjamina Brittena
i zástoj zboru v inscenácii opery Tannhäuser Richarda Wagnera vo Viedenskej štátnej opere.
(hž)

B. Juhaňáková foto:
archív Krištáľového krídla
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Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
Posledné dve nedeľné matiné uplynulého
roka (11. a 18. 12.) priniesli umelecky pôsobivý a dynamický záver cyklu. So Schubertovými Introdukciou a variáciami na
vlastnú tému B dur op. 82 č. 2 D 603 a Dvořákovou skladbou U Černého jezera z cyklu
Ze Šumavy op. 68 sa v rámci Fóra mladých
talentov predstavilo klavírne duo Lucia Ševečková a Eva Tunová. Obidve interpretky
boli veľmi seriózne pripravené, ponorené do
hry na klavíri štvorručne a je pravdepodobné, že táto zostava bude mať v budúcnosti

túry a prehľadnosť formy. Smetanová pristupovala k interpretácii s rozvahou i patričným hudobným temperamentom, čo sa
v hudbe pretavilo do prirodzeného výrazu.
Atraktívny príspevok k výlučne klavírnemu
matiné pripravil Norbert Daniš. Nadaný
klavirista dokázal publikum strhnúť energickou, presvedčivou a vášnivou interpretáciou stojacou na pevných technických
základoch. Vďaka tomu sa v Chopinovej
hudbe (Etuda As dur op. 25, Polonéza
As dur op. 53 a Nokturno c mol op. 48)

D. Karvay, M. Karanovic, S. Stroissnig
foto: www.lukasbeck.com

potenciál prispieť do slovenského hudobného života. Kristína Smetanová uviedla
Dvořákov Slovanský tanec č. 4 F dur op. 46
a dve z Rapsódií op. 79 (h mol, g mol) od
Johannesa Brahmsa. Vrcholné romantické
diela zazneli v pozoruhodnom predvedení
s dôrazom na komplexnosť hudobnej štruk-

striedali lyrika a dráma v zmysle skladateľovej poetiky. Tokáta Arama Chačaturiana
priniesla nielen ukážku brilantnej klavírnej
techniky, ale aj zmyslu pre rytmus, frázu
a pedalizáciu vo funkcii výrazových prostriedkov. Všetky tieto schopnosti Daniš napokon zúročil v Lisztovej Uhorskej rapsódii

č. 2 cis mol S. 244, ktorá sa stala dokladom
jeho vnímavosti a rešpektu pred skladateľovým výtvorom.
Posledné nedeľné matiné roku 2011 patrilo
pôsobivému klavírnemu triu v zostave Dalibor Karvay (husle), Sebastian Bru (violončelo) a Stefan Stroissnig (klavír). Pre triové
zoskupenie nie je podmienkou, aby interpreti
pravidelne spolupracovali. Je však nevyhnutné, aby medzi nimi panoval nielen technický,
ale aj koncepčný súlad. Rakúsko-slovenské
zoskupenie toto všetko obecenstvu poskytlo
v maximálnom význame slova súhra. A nielen to: išlo o stelesnenie nadšenia zo spoločného stretnutia v prospech skladateľovho
diela. Mozartovo Klavírne trio C dur KV 548
by som si vedela predstaviť aj s citlivejším tónom zo strany klaviristu, čím by bola väčšmi
zdôraznená vzájomná vyváženosť nástrojov.
K požadovanej rovnováhe prišlo v Andante
cantabile, čo prispelo k zvýrazneniu artikulácie diela a poskytlo interpretom priestor
pre rovnocennú hudobnú komunikáciu.
Hudobná dikcia Beethovenovho Tria B dur
op. 11 sa niesla v znamení dynamickosti fráz,
vedomého preberania motívov a tém medzi
jednotlivými nástrojmi, výrazovej diferenciácie medziviet a premyslenej prípravy kadenčných úsekov. Výsledkom bol bezprostredný
hudobný zážitok. Vyvrcholením koncertu sa
stalo Klavírne trio č. 2 e mol op. 67 Dmitrija
Šostakoviča. Interpretácia prenikla do najmenšieho detailu skladateľovho kompozičného štýlu a s porozumením umocnila dramatickosť výrazu diela, čím bolo naplnené
posolstvo tejto nádhernej skladby.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Deti hrajú symfonickú hudbu deťom
Nedávno som navštívila koncert medzinárodného školského symfonického orchestra
Comenius v PKO Čierny orol v Prešove.
Jeho jedinečnosť spočívala v súhre žiakov
troch základných umeleckých škôl z Prešova (SK), Liberca (CZ) a Jelenej Góry
v Poľsku.
Pod vedením dirigentov Anity Mirossayovej (SK), Moniky Frackieviczovej-Motykyovej (PL) a Graziana Sanvita (CZ)
žiaci naštudovali a bravúrne zahrali diela
klasikov aj súčasných skladateľov. Diváci si
vypočuli skladby Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka, Petra Machajdíka, Petra
Breinera, Mikuláša Moyzesa, Wojciecha
Kilara a Bohuslava Klimczuka. Významný
slovenský skladateľ Peter Machajdík, ktorého kompozíciu s názvom Namah so svojimi
mladými hudobníkmi z Prešova naštudovala
a pre vydavateľstvo Musica Slovaca nahrala
pred štyrmi rokmi Anita Mirossayová, prijal
pozvanie a osobne sa na koncerte zúčastnil.
Plná sála, obrovský aplauz a na záver standing ovation dali dirigentom, žiakom aj ich
učiteľom zažiť neopakovateľný pocit, že ich
úsilie bolo korunované úspechom. Hudba
spája národy, je to univerzálny a zároveň
jedinečný jazyk, ktorý v tento novembrový

večer rozochvieval emócie divákov v sále.
Talent, elán, húževnatá práca a nadšenie
žiakov i učiteľov sa spojili v jeden nádherný
celok, ktorý uchvátil srdcia prítomných návštevníkov.
Projekt „Deti hrajú symfonickú hudbu deťom“, ktorého cieľom je spájať mladé talenty z troch krajín do jedného symfonického

orchestra Comenius, zožal úspechy na vystúpeniach v Liberci, Jelenej Góre a teraz aj
v Prešove i Bardejove.
Všetkým žiakom, učiteľom, dirigentom aj
organizátorom projektu držíme palce a ďakujeme za krásny umelecký zážitok.
Denisa POVAŽANOVÁ
foto: archív

Malá vianočná hudba
Festival Malá vianočná hudba
priniesol počas uplynulých sviatkov
klasickú hudbu do miest a obcí na
celom Slovensku, zvlášť tam, kde
ľudia nemajú možnosť podobné
koncerty navštíviť. To bolo aj prvotnou myšlienkou vzniku podujatia,
nesúceho meno známej Mozartovej
skladby, ktorá zaznela na všetkých
koncertoch. Hlavným iniciátorom
festivalu je sláčikové kvarteto Ad gloriam Dei, ktorého členovia Samuel
Mikláš, Róbert Kováč, Júlia Urdová
a Gregor Regeš v súčasnosti pôsobia
na pôde Symfonického orchestra
Slovenského rozhlasu. Kedže cieľom
bolo založiť teleso, ktoré by uvádzalo
duchovnú hudbu, festival prebiehal
v sakrálnych priestoroch. Prvý ročník
sa uskutočnil v dvanástich obciach
a mestách na Slovensku (Bratislava,
Modra, Soblahov, Nitra, Kežmarok,
Huncovce, Poprad, Matejovce,
Žakovce, Víťaz, Sabinov a Levoča).
Okrem kvarteta Ad gloriam Dei sa
publiku predstavilo ďalších sedem
umelcov: Juraj Adamuščin – barytón, Anabela Patkólová – husle,
Marek Kamenický – gitara, Dominika Križalkovičová – flauta,
Michal Vozník – klarinet, Matúš
Veľas – hoboj a Ján Penták – organ.
V rámci programu odzneli skladby
rôznych období, o. i. výber z Tafelmusik od Georga Philipa Telemanna
alebo Rumunské tance Bélu Bartóka.
Nechýbali ani tradičné vianočné
koledy v interpretácii člena Slovenského filharmonického zboru Juraja
Adamuščina v aranžmánoch Gregora
Regeša pre komorný súbor. Okrem
výkonov a pestrej dramaturgie treba
vyzdvihnúť záslužný cieľ: finančným
výnosom z koncertov podporiť rôzne
inštitúcie, osoby v hmotnej núdzi a
prispieť na renováciu, či výstavbu organov. Premiéra Malej nočnej hudby
bola pre mnohých zážitkom a treba
veriť, že i ďalšie ročníky prinesú nové
inšpirácie a obohatenie kultúrneho
života aj na miestach, kde sa klasická
hudba obvykle nedostáva.
Alžbeta ULIČNÁ

Konkurz do European Union Youth
Orchestra na leto 2012 a jar 2013
sa uskutoční 27. 2. v Koncertnej
sieni Konzervatória v Bratislave na
Tolstého ul. 11. Presný čas začiatku
výberového konania bude uchádzačom oznámený dodatočne. Vyplnené
prihlášky je potrebné do 17. 2. zaslať
na adresu:
Hudobné centrum
PhDr. Ivana Korbačková
Michalská 10, 815 36 Bratislava 1
Viac info: www.hc.sk
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Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálﬀyho paláci
„Cikker v Pálﬀyho paláci“ bol názov cyklu štyroch koncertov, ktoré mali ambíciu
dramaturgicky prispieť k minuloročnej
storočnici majstra. Za podujatím stál ako
usporiadateľ agilný violončelista Ján Slávik
spolu s Moyzesovým kvartetom. Osvedčeným modelom ich cyklických podujatí
z minulosti je istá monotematickosť smerujúca zvyčajne k určitému nástroju. Tentoraz
to bol kontrabas, ktorý sa tak stal popri
Cikkerovej tvorbe druhým dramaturgickým akcentom.
Novembrový koncert (23. 11.) bol mimoriadny svojím výlučným zameraním na
pôvodnú tvorbu. Radoslav Šašina, nezameniteľná osobnosť kontrabasovej hry,
inšpiroval vznik viacerých skladieb pre tento nástroj. Je preto celkom pochopiteľné,
že sa na teréne nových opusov pohybuje
ľahko, nanajvýš zasvätene, s obdivuhod-

nou potenciou interpretačného dotvárania
kompozícií. V týchto intenciách exceloval
aj v dvoch concertinách: prvé z pera Ilju
Zeljenku vzniklo v roku 2006, druhé, vytvorené tiež „na mieru“ („Venované Danke
a Radkovi Šašinovým“), skomponoval Ladislav Kupkovič v roku 2004. Iste by bolo
pochabosťou podrobiť obe skladby akémukoľvek priamemu či zjednodušujúcemu
porovnávaniu. Nemôžem sa však celkom
ubrániť pokušeniu vyplývajúcemu už a priori z titulov, resp. formovej príslušnosti
kompozícií. Každý z oboch opusov nesie na
jednej strane výsostne originálne črty rukopisu svojho autora. Čo ich na druhej strane
spája, sú vnútorná živelnosť, iskra, čitateľný pôžitok z tvorby, hravého formovania
a modelovania hudobnej matérie. V oboch
poetikách sa Šašina cíti suverénne, svoj
part tlmočí zasvätene, briskne, s dôvernou

znalosťou každej autorskej šifry. Pôvabnou
klavírnou „enklávou“ v programe bol populárny Cikkerov cyklus detských skladbičiek
Čo mi deti rozprávali. Miniatúrne impresie,
subtílne lyrické obrázky majú v sebe neprehliadnuteľnú výpovednú silu. V podaní
Dany Šašinovej zneli elegantne, prehovorili éterickou naratívnosťou i poetickou
imaginatívnosťou, zapôsobili aktuálne ako
drobné klenoty s nadčasovou hodnotou.
Do programu prispelo i samotné Moyzesovo kvarteto, a to premiérou Intermezza
od Petra Zagara. Skladba oslovila skvelo
vyváženým dramaturgickým rozvrhom,
proporčnosťou, kultivovaným vokabulárom, z ktorého autor akoby ľahkým perom
skoncipoval pôsobivý, duchaplný a koncízny celok.
Protagonistami najhlbšieho sláčikového
nástroja boli na poslednom koncerte cyklu

Rozhovor

14. 12. skvelí inštrumentalisti Juraj Griglák
a Robert Vizvári. Obaja klasicky vyškolení
hudobníci sa venujú predovšetkým jazzu.
Druhá časť večera preto celkom logicky
patrila tomuto žánru. Pod názvom Music
Fashion prezentovali skladbu, v ktorej
spoločne tvorili, muzicírovali, improvizovali, vzájomne, nevynímajúc publikum,
fascinujúco komunikovali. Kontrastne zneli
v prvej časti večera dve klasické sláčikové
kvartetá. Cikkerova Domovina (venovaná
jeho manželke) a Ravelovo Kvarteto F dur.
Opäť sa neubránim hľadaniu spoločného
menovateľa oboch opusov. Ponúkal ho
nielen charakteristický interpretačný štýl
Moyzesovcov, ale predovšetkým odkazy na
impresionistický výraz, sofistikovaná štruktúra a najmä charakteristická črta lyrizmu.
Lýdia DOHNALOVÁ

foto: archív P. Žaškovského

Slovenský reprezentant v EUYO
V zostave mládežníckeho telesa European Union Youth Orchestra na sezónu
2011/2012 je i mladý slovenský violista, študent banskobystrického konzervatória, Peter Žaškovský, ktorý uspel v tvrdej medzinárodnej konkurencii a bol vybraný spomedzi 4000 uchádzačov. O svoje dojmy z pôsobenia v tomto prestížnom
telese sa s nami podelil v krátkom rozhovore.

Aká bola vaša cesta do EUYO?
Túžil som zahrať si ako violista v kvalitnom symfonickom telese, a tak som sa
začal informovať o súčasných mládežníckych orchestroch. O EUYO som dozvedel vďaka predchádzajúcemu pôsobeniu
priateľov z Konzervatória v Bratislave
Juraja Tomku a Lucie Baráthovej v tomto telese. Vo februári minulého roku som
absolvoval konkurz, na základe ktorého
som bol vybraný ako platný člen pre sezónu 2011/2012.
Aká bola konkurencia?
Myslím si, že študenti z krajín ako Anglicko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko
či Švédsko to majú pri vstupe do EUYO
jednoduchšie, pretože väčšinou môžu
robiť konkurz do medzinárodného orchestra až potom, ako absolvujú účinkovanie v národných mládežníckych symfonických orchestroch, takže ich skúsenosti sú omnoho bohatšie. Ale v konečnom dôsledku konkurzom prejdú i
tak len technicky a výrazovo pripravení
interpreti, aby sa orchester mohol rok
čo rok prezentovať na špičkovej interpretačnej úrovni.
Čo všetko obnáša vaša účasť
v EUYO, aký je systém práce v tomto
telese?
Samozrejme je to predovšetkým o orchestrálnej hre, no tak trochu ide aj o ná-
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rodnú reprezentáciu a má to i určitý politický
rozmer. Po niektorých koncertoch napríklad
jeden zástupca z každej členskej krajiny absolvuje recepciu s najvyššími predstaviteľmi
krajiny, v ktorej sa práve orchester nachádza.
Nakoľko som jediný zástupca Slovenska pre
túto sezónu, zúčastnil som sa na všetkých takýchto stretnutiach a mal som možnosť spoznať kráľovnú Holandska alebo prezidenta
a kancelárku SRN. Pokiaľ ide o samotnú prácu, orchestrálne party sú vždy zaslané mesiac
dopredu každému členovi, pričom sa počíta
s tým, že sa hudobníci individuálne dôkladne
pripravia pred začatím skúšok. Systém práce
je precízne dopredu naplánovaný. Prvý týždeň sú delené skúšky samostatných sekcií,
kde sú ako lektori povolaní poprední pedagógovia alebo prví hráči z najlepších orchestrov
na svete. Violy mal napríklad tento rok na starosti prvý violista Sydney Symphony Orchestra Roger Benedict. Bol to pre nás úžasný zážitok. Druhý týždeň už skúša celý orchester
a pracuje s ním dirigent.
Ako to je s rôznorodosťou kultúrnych
východísk, mentality a školy jednotlivých
hráčov? Nakoľko to je výhodou a obohatením a nakoľko komplikáciou v snahe dosiahnuť istú interpretačnú jednotu?
Najviac som sa obával jazykovej bariéry, nakoľko ovládam len jeden cudzí jazyk, a to anglický. Ale ukázalo sa, že práve angličtina je jazykom, ktorým sa všetci môžeme dorozumievať, či už s kolegami, manažérmi alebo diri-

gentmi. Rôznorodosť mentality a hudobného
myslenia bola pre mňa osobne len prínosom.
V každom prípade ma to obohatilo o nové
poznanie. Z pohľadu celého orchestra nebola
snaha dosiahnuť interpretačný súlad nejakým
väčším problémom. Aj keď ide „len“ o mládežnícky orchester, hudobný intelekt a interpretačné kvality hudobníkov sú na veľmi vysokej
úrovni, takže so žiadnym vážnejším problémom sme sa v rámci interpretácie nestretli.
Aká je atmosféra v orchestri, prevláda
skôr priateľstvo, kolegialita alebo je citeľná
konkurencia, snaha vyniknúť?
Už pri príchode do rakúskeho Grafeneggu,
kde sme absolvovali úvodné sústredenie
a odohrali dva koncerty, som zostal v nemom
úžase nad neobyčajne priateľskou a dobrosrdečnou atmosférou medzi muzikantmi. Čosi
také som nikdy predtým nezažil. Nikto sa
tam nepokúšal individuálne presadiť alebo
vyniknúť, navyše hudbou sme sa zaoberali
len v čase skúšok, po skúškach sme väčšinou
športovali alebo navštevovali miestne kultúrne inštitúcie a atrakcie. Verím tomu, že nadviazané priateľstvá pretrvajú aj po skončení
nášho pôsobenia v EUYO.
Aké máte skúsenosti zo spolupráce
s dirigentmi?
Program pre letné turné bol zložený
z dvoch celovečerných programov. Jeden
dirigoval Jac van Steen, ktorý bol svojou
interpretačnou a vzdelanostnou úrovňou

i pregnantnosťou v práci s orchestrom
pre mňa úžasnou hudobnou inšpiráciou.
Druhý program dirigoval Vladimir Ashkenazy, ktorý je šéfdirigentom EUYO. Jeho
charizma, ľudská i umelecká veľkosť nás
všetkých napĺňali nadšením a zbavovali
akéhokoľvek stresu.
Smerujete skôr k sólistickej dráhe, k pôsobeniu v nejakom komornom
súbore, alebo vás láka i v budúcnosti pôsobenie vo väčšom symfonickom
telese?
Veľký symfonický orchester, konkrétne
EUYO, je pre mňa momentálne najväčšia
skúsenosť, avšak v budúcnosti by som sa
chcel venovať predovšetkým komornej
hre. Či už v rámci komorného orchestra
alebo sláčikového kvarteta. Rád by som sa
tiež venoval pedagogickej činnosti.
Čo z vášho doterajšieho pôsobenia v telese bolo pre vás najväčším zážitkom?
Nevedel by som pomenovať jedinú konkrétnu vec, ale azda najkrajším momentom bolo, keď nám manažér na konci
letného turné oznámil, že sa podarilo
v rámci najbližšieho jarného turné zariadiť koncert v New Yorku v Carnegie Hall,
kde bude naším partnerom sólista Itzhak
Perlman. Takže to nás teraz bezprostredne čaká.
(sj)
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Hudba novej chuti
Festival súčasného umenia, 7. – 14. novembra, Štátna
filharmónia Košice, ISCM Slovenská sekcia, Košice
Po úvodných dvoch podujatiach košického
festivalu súčasnej hudby, ktoré boli venované žiakom základných umeleckých škôl
a následne konzervatoristom, sa o pozornosť domáceho publika uchádzal vo večernom koncerte 8. 11. súbor VENI Academy.
Koncert mal s popoludňajším podujatím
konzervatoristov spoločný podtitul „Mladá
krv“. Dramaturgická línia programu bola
definovaná jednoznačne: všetky prezentované skladby až na záverečnú vznikli v tomto roku. Na úvod zaznel Labyrinth od Ivana
Buﬀu. Z koncízneho hudobného materiálu
budovaná kompozícia, ktorej štruktúra vychádza z kánonu, bola plná sústredeného,
hĺbavého ponoru a fascinujúcich zvukových
prvkov. Rovnako i nasledujúce dielo Fujover the Fountain Square od Michala Paľka
prinieslo pozoruhodné momenty, rozsiahle
psychedelické plochy a doslova haluci-

nogénne hudobné prostredie obohatené
o rockový „feeling“. Skladba Fontana MIX
od Petra Grolla je interaktívnou kompozíciou, ktorá prináša fúziu „tradičnej“ prezentácie hudobného diela s umelo vytvoreným
zvukom vody, čo dodávalo celkovému
predvedeniu zaujímavý, ambientný nádych.
Predstava fontány sa v diele maďarského
skladateľa Bálinta Bolcsóa Aria odzrkadlila
v podobe krehkej farebnej ilúzie pracujúcej
so zvukom zvonov. Zaujala i kompozícia
The Book of Sand od Františka Chaloupku plná vzrušujúcich tremolových plôch
a aleatorických pasáží. Koncert uzavrelo
dielo Workers Union od Louisa Andriessena z roku 1975. Hoci sa táto skladba podľa
môjho názoru trochu vymykala z dramaturgického rámca koncertu, priniesla výraznú
zmenu mierne statickej atmosféry. V divokej minimalistickej kompozícii zneli razant-

V rámci marketingových snáh o originálny
profil dostala košická prehliadka súčasnej
hudby názov Hudba novej chuti. Degustoval som teda dva z novo chutiacich koncertov s titulmi „Legenda Ligeti“ (10. 11.)
a „Tabula rasa“ (14. 11.). V prvom nešlo
len o diela Györgya Ligetiho, našťastie, na
stole sa ocitli aj výtvory Norberta Bodnára (premiéra), Jevgenija Iršaia a Witolda
Lutosławského. Hneď na začiatok dostal
slovo košický rodák Norbert Bodnár, ktorý
celým svojím dielom dokazuje, že nová chuť
nemusí byť primárne trpká alebo kyslá. Tradícia preňho nie je nadávkou, motivicko-tematická práca nie je zakázaným teritóriom
a pritom nie je poplatný ani lacnému zvukovému redukcionizmu. Naopak, jeho štvorčasťová suita Ba-rock dáva patrične zabrať
všetkým nástrojovým skupinám symfonického orchestra. Skladba sa vyznačuje logickou transparentnou štruktúrou a typickou
nekonvenčnou hravosťou. Prvé dve časti,
Allemande a Courante, pôsobili skôr lyricky
až trochu rozplývavo, kým v dynamickejších
častiach Sarabande a Gigue bolo vo zvýšenej miere badať ono bodnárovské stieranie
hraníc medzi klasickou a jazzovou hudbou.
Inšpiračné zdroje baroka sa tak dostali do
úvodzoviek, či lepšie povedané, ovládol ich
nonšalantne žoviálny duch autora.
Štátna filharmónia Košice hrala pod vedením Mariána Lejavu. K prezentácii všakovakých novších chutí pristúpili zodpovedne,
bez ťažkostí vyrovnať sa s čímkoľvek (čo sa
nedá povedať o všetkých orchestroch na
Slovensku!). Ligetiho Koncert pre violončelo
a orchester uviedol prekvapujúco zaplnený
Dom umenia do sveta výbojnej avantgardy
60. rokov minulého storočia; podali si tu
v dvoch častiach ruky sonoristika a mikropolyfónia. Jozef Lupták zvládol svoj extrémne
ťažký sólový part na obvykle vysokej úrovni,
ale aj filharmonici s Lejavom muzicírovali
disciplinovane a so zanietením. Poslucháčsky
najnáročnejšia skladba večera zaznamenala paradoxne najväčší úspech u publika!

V náročnom interpretačnom kurze pokračovala aj Lutosławského Partita pre husle
a orchester za účasti znamenitého a agilného
interpreta súčasnej hudby Milana Paľu. Jeho
robustné a sugestívne tlmočenie expresívne
prehustenej Lutosławského faktúry bolo práve tou ingredienciou, vďaka ktorej ani tieto
komplikované chúťky z 80. rokov nespôsobili
poslucháčom tráviace ťažkosti.
Druhú polovicu podujatia otvoril dvojkoncert Uangamizi pre husle, violončelo
a orchester z pera Jevgenija Iršaia (2006).
Jeho dielo možno charakterizovať ako polyštylistické, pričom v hre bol i prvok istého
gradačného a zvukového „omámenia“ (ako
keď konzumácia dobrého vína presiahne
istú hranicu). Dvojica už menovaných sólistov spolu s orchestrom ŠfK vystihli túto
viacdimenzionálnosť skladby a prezentovali
dielo v komplexnosti jeho meditatívnych,
racionálnych i motorických polôh. Vydarenú koncertnú degustáciu novej hudby
uzavrelo napokon kľúčové Ligetiho dielo
Lontano (1967), ktoré zasvätene a pútavo
uviedol a vzápätí i s nadhľadom dirigoval
Marián Lejava. Obohatení o Ligetiho sen
o pavučine, v ktorej uviazol, sme mohli
bezprostrednejšie vnímať tento jedinečný
sonoristický kaleidoskop s evokáciou nekonečných diaľav či postupného rozjasňovania tmavého priestoru.
Postmoderne orientovaný program čakal
záujemcov o novšiu hudbu 14. 11., kedy
vystúpilo komorné zoskupenie Štátnej filharmónie Košice Musica Cassovia. I tentoraz sa Dom umenia celkom slušne zaplnil.
Na úvod zaznelo príjemné prekvapenie
– skladba s názvom Venované nešťastiu
pre sláčikové nástroje, hoboj a bicie z roku
1990 od svojho času tragicky zosnulého
Mareka Brezovského. Nepoznám artrockovú stránku jeho talentu, ale tá artificiálna, v podobe spomenutej kompozície na
pamiatku tragickej smrti istej mladej
huslistky – konzervatoristky, dala tušiť, čo
všetko by Marek Brezovský pri priaznivej-

né drsné štruktúry rotujúcich rytmických
vzorcov, ktoré s magickou uhrančivosťou
vygradovali koncert k vrcholu. VENI Academy s „mladou krvou“ perspektívnych
inštrumentalistov a dirigentom Kornélom
Feketem-Kovácsom, ktorý je známy najmä
ako vynikajúci jazzový trubkár, predviedla
pre niekoľkých zasvätencov, ktorí koncert
navštívili, naozaj výborný výkon.
Nasledujúci deň (9. 11.) pokračoval
festival vokálnym recitálom Lenky Brázdilíkovej s poetickým názvom „Autumn
Songs“. Sopranistku sprevádzala klaviristka Andrea Bálešová. Výber z diela Trois
histoires pour enfants, ďalej Tri piesne a
Pastorale plné nežnej a clivej melanchólie
od Igora Stravinského boli exkurziou do
sveta ruskej vokálnej lyriky. Štyri ľudové
piesne pre ženský hlas a klavír od Luciana
Beria sú vyloženou alúziou na ľudovú tvorbu a navodzujú atmosféru sladkých i rozmarných rustikálnych scén, ktoré Berio
často využíval i v orchestrálnych dielach.
Typicky experimentálny prístup v podobe
využitia rôznych ruchov priniesla skladba
Wonderful Widow of Eighteen Springs

od Johna Cagea, ktorú autor skomponoval už v roku 1942. Cyklus Šesť piesní
pre soprán a klavír od Ľubice Čekovskej
je vynikajúcou štúdiou vzťahu hudobného obsahu a poetického textu a skvelým
prepojením drámy i lyriky. Nostalgické,
nepokojné (Storm Wind) i melancholické
nálady (A Sonnet of the Moon) stvárnila
Brázdilíková veľmi sugestívne a plasticky.
Po inštrumentálnom intermezze v podobe
skladieb Gnosienne č. 2 a č. 3 od Erica Satieho prišiel záver koncertu – výber z cyklu
Poèmes pour Mi od Oliviera Messiaena.
Vypäté emócie, typická modalita a farebné prvky citlivého speváčkinho prejavu
boli presvedčivým zavŕšením mimoriadne
kvalitnej dramaturgie. Prejav Brázdilíkovej
bol sústredený, hoci pomerne introvertný
a na pódiu pôsobiaci trochu zdržanlivo, čo
možno súviselo i so slabšou návštevnosťou
a odstupom publika. „Autumn Songs“ bol
však napriek tomu skvelý a výborne interpretovaný koncertný program, ktorý by
si zaslúžil širšiu pozornosť.

šej konštelácii hviezd mohol ešte dokázať.
V 13-minútovej skladbe ma upútali nielen
nefalšovaná invencia a inteligencia, ale aj
schopnosť dôvtipnej stavby komplexných
a zároveň prehľadných štruktúr, elegantné

prelínajú s veľavravnými alúziami minulosti
a teatrálnymi disonanciami súčasnosti, pričom vyše 20-minútovému celku nechýbajú
ani dramatické kontrasty, veľká gradácia
so záverečným utíšením či sugestívna me-

Peter KATINA

M. Paľa a J. Lupták foto: L. Vašutová

vyrovnávanie sa s tradíciou či polyfonická
zručnosť. Štvordielna kompozícia neprezentovala navonok program, ale výrazová
dramaturgia dávala vytušiť kadečo skryté.
Záverečné (prekrásne podané) hobojové
sólo vyznelo vrchovato originálne, emotívne a presvedčivo – ako napokon celé toto
inštrumentálne rekviem.
Hodný osobitnej zmienky bol výkon komorného orchestra, ktorý v priebehu celého
koncertu dosahoval vysoké kvalitatívne parametre. Suverénne a s výbornou znalosťou
partitúr ho viedol maďarský dirigent Gergely Ménesi. V nasledujúcich dvoch dielach
východoeurópskej postmoderny sa predstavili aj dvaja sólisti – huslisti: koncertný
majster ŠfK Maroš Potokár a Marek Zwiebel. Concerto grosso č. 3 pre dvoje huslí,
sláčiky a čembalo od Alfreda Schnittkeho
vzniklo 300 rokov po narodení J. S. Bacha a
je reprezentatívnou ukážkou polyštýlovosti
rusko-nemeckého majstra. Neobarokové
figurácie a kryptogram B-A-C-H sa v nej

ditatívnosť. Aktéri večera sa so zložitými
nástrahami tejto hudby vyrovnali pomerne
presvedčivo. Koncert uzavrela dnes už takmer kultová Tabula rasa, dvojkoncert pre
dvoje huslí, sláčikové nástroje a preparovaný klavír (1977) od nemenej prominentného Arva Pärta. Išlo o slovenskú premiéru
diela, ktorú košické publikum privítalo
s nadšením. Technika tintinnabuli, nekonečného variovania tónov jednej prirodzenej molovej stupnice, dokáže však pôsobiť
za istých okolností aj únavne. Navyše som
mal nesmelý pocit, že 2. časť Silentium by
mohla byť hraná trochu pomalšie a (práve
pre svoju jednotvárnosť) s väčším dôrazom
na drobnokresbu. Extrémne jednoduchý,
mysticizmom zaváňajúci Pärtov minimalizmus však v Košiciach podľa očakávania
zabodoval a „standing ovation“ ani tentoraz
nechýbalo. Summa summarum: nová hudba v Košiciach chutila dobre!
Tamás HORKAY
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Konfrontácie 2011
8. ročník festivalu umení, 6. – 10. novembra, Občianske
združenie Konfrontácie, Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj, Nitra
Ôsmy ročník festivalu umení s názvom
Konfrontácie sa niesol v duchu rozmanitých
a umelecky hodnotných výkonov domácich
i zahraničných umelcov. Keďže ide o festival prezentujúci prieniky hudobného a výtvarného umenia, ani tento rok nechýbala
vernisáž výtvarných umeleckých diel. Pod
názvom „Andante“ vystavovala tentoraz
svoje diela akademická maliarka Katarína
Alexyová-Fígerová. Dôležitú časť festivalu
tvorili dva spomienkové koncertné večery
venované jubilujúcim slovenským skladateľom – Ivanovi Paríkovi a Jánovi Cikkerovi.
Na prvom z nich pod názvom „Hommage à
Ivan Parík“ sa predstavili Jana Pastorková
(soprán), Andrea Bálešová Mudroňová
(klavír) a Ivica Gabrišová-Encingerová
(flauta). Hudobnú dramaturgiu koncertu
dotvorili tri recitačné vstupy Lucie Adamcovej a Vladimíra Hanáka s veršami Milana Rúfusa. Z pohľadu interpretačnej kvality
bolo podujatie jedným z najhodnotnejších
z celej festivalovej ponuky. Zásluhu na tom
mala jednak Jana Pastorková svojím vysoko
profesionálnym, nesmierne sugestívnym

prejavom, ale aj technicky brilantné a hudobne vyvážené vystúpenie flautistky Ivice
Gabrišovej-Encingerovej. O mimoriadnom
umeleckom zážitku možno hovoriť i v prípade koncertu bulharskej klaviristky Daniely Damianovej a klarinetistu Mateja Kozuba. Podujatie bolo zároveň krstom ich spoločného CD s názvom The Essential Aﬀair.
Program koncertu vlastne kopíroval jeho
dramaturgiu, obaja interpreti však presvedčili, že vysokú úroveň dokážu prezentovať
i naživo. Osobitne treba vyzdvihnúť precíznosť a kultúru tónu Daniely Damianovej,
ktorá je skutočne komorným hudobníkom
par excellence. K vrcholom spoločného
programu nesporne patrili Schumannove
Fantasiestücke pre klarinet a klavír op. 73
a Bartókove Rumunské tance Sz. 68. Tretie
festivalové podujatie patrilo výlučne sláčikovému kvartetu, menovite mladému zoskupeniu Muchovo kvarteto. Zazneli kompozície Antonína Dvořáka, Ilju Zeljenku
a v premiére tiež Sláčikové kvarteto č. 3 venované Marcelovi Duchampovi od Jevgenija Iršaia. Skvelý výkon mladých hudobníkov

plný dynamického vzruchu, navyše v zaujímavom priestore nitrianskej synagógy,
a tiež skvelá zohranosť ansámblu vyburcovali na záver obecenstvo k dlhotrvajúcemu potlesku. Ako prídavok zaznela ešte
populárna Zeljenkova Musica Slovaca. Na
predposlednom festivalovom koncerte sa
predstavili ostrieľaní koncertní umelci Daniela Varínska (klavír), František Török
(husle) a Ján Slávik (violončelo). Vysoký
komorný štandard prezentovali v dielach
Felixa Mendelssohna Bartholdyho, Petra
Zagara a Franza Schuberta. Finále festivalu
umení patrilo napokon druhému skladateľ-

skému jubilantovi, Jánovi Cikkerovi. Protagonistkou večera bola popredná slovenská
klaviristka Jordana Palovičová, ktorá v cykle Cikkerových klavírnych akvarelov Čo mi
deti rozprávali prezentovala široký diapazón výrazových i technických dispozícií.
Návštevnosť koncertov tohtoročného festivalu možno hodnotiť ako nadpriemernú,
pričom potešiteľná je i vyvážená veková
skladba publika. I to je neklamným znakom vhodne cielenej a kvalitnej dramaturgie podujatia.
Pavol BREZINA

F. Török, D. Varínska, J. Slávik
foto: archív

Glosa

Náš primalý svet…
(15 rokov po odchode prof. Jána Albrechta)
Pred časom uviedla istá slovenská televízia rozhovor s popredným anglickým
dirigentom a pedagógom New England
Conservatory (NEC) v Bostone Benjaminom Zanderom, ktorý bol zaznamenaný minulé leto pri príležitosti výnimočného koncertu študentov NEC
v Bratislave. I keď som nebol nadšený
skutočnosťou, že ťažiskom dialógu nebola hudba ale úspechy pána Zandera
v oblasti „leadership“, na hudbu, umenie a kultúru napokon predsa len došlo,
hoci v trochu širších súvislostiach. Keďže bol rozhovor prekladaný prostredníctvom slovenských titulkov, občas
mi zrak zablúdil aj na spodnú časť obrazovky, kde som sa napríklad dočítal
niečo o podmanivosti a emocionálnosti
„Shopenovej“ etudy a „Bethovenovej“
9. symfónie, o tom, že „hudobná túra“
s mládežníckym orchestrom bola taká,
že obecenstvo „zíralo“ a pod. O ypsilonoch a iných prešľapoch voči pravidlám
slovenského pravopisu nebudem radšej
hovoriť...
To, čo ma stále viac udivuje a priťahuje na rodine Albrechtovcov, je ťažko obsiahnuteľná šírka tvorivosti a vzdelanosti jej príslušníkov a ich neutíchajúca
celoživotná aktivita. Nemám na mysli
len Alexandra Albrechta ako skladateľa, učiteľa, organizátora hudobného
školstva, dirigenta, organistu, klaviris-
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tu, komorného hráča, riaditeľa Cirkevného
hudobného spolku, propagátora klasickej
hudby a glosátora hudobného života, alebo jeho syna Jána Albrechta, huslistu, violistu, pedagóga, hudobného historika,
estetika, editora, bádateľa, vášnivého matematika, organizátora poučených debát,
seáns i bonvivánskych
stretnutí. Z košatých rodokmeňov Fischerovcov,
Siebenfreudovcov, Jurenákovcov – rodiny manželky Alexandra Albrechta, ale aj Vaszaryovcov
– rodiny jeho matky, vystupujú ďalšie postavy s
nesmierne bohatým a činorodým životom, z ktorých takmer každá by si
zaslúžila osobitnú pozornosť. Príbeh bratranca
Jána Albrechta Thomasa
Messera, ktorý na úteku
z Európy v predvečer druhej svetovej vojny prežil potopenie torpédovanej lode, stal sa poprednou osobnosťou viacerých galérií súčasného umenia
v USA a viedol takmer tridsať rokov ikonu
moderného umenia Múzeum Solomona
R. Guggenheima v New Yorku, je len jedným z mnohých. Pozoruhodný je aj osud
druhého bratranca Eugena Lehnera, ktorý
hral v najprestížnejšom sláčikovom kvarte-

te svojej doby – u Kolischovcov, dvorných
interpretov rodiacej sa Druhej viedenskej
školy –, no i množstvo ďalších zaujímavých
životných príbehov osobností, ktoré boli
v príbuzenskom vzťahu k Albrechtovcom
(napríklad uhorského prímasa kardinála
Kolosa Vaszaryho, maliara Jánosa Vaszaryho, priemyselníka a obchodníka Johannesa Fischera najst., finančníkov Karola
Jurenáka a Antona Jurenáka a ďalších).
V zrkadle ich životov stávajú sa výnimočné
dielo a očarujúce prostredie domu Alexandra a Jána Albrechtovcov na Kapitulskej

ulici pochopiteľnejšími. To, čo sa ale nedá
úplne pochopiť, sú ľahostajnosť, s akou
pristupujeme k ich (nášmu) dedičstvu,
a argumenty, ktorými ju desaťročia ospravedlňujeme.
Keď som si vystál dlhý rad gratulantov po
koncerte NEC, ako súčasť gratulácie som
sa Benjamina Zandera zdvorilo spýtal, či
si nepamätá náhodou bratranca Jána Al-

brechta – Eugena Lehnera, ktorý učil
na NEC vyše 40 rokov. „Či nepamätám?“ odvetil prekvapene Zander,
„bol to výnimočný učiteľ a skvelý priateľ. Prečo sa pýtate?“ „Bol to rodák z
Bratislavy,“ vravím. „Vážne? Myslel
som si, že bol z Maďarska!“ povedal
Zander. „No, viete,“ odpovedal som,
„vtedy začiatkom 20. storočia sme tu
žili akosi spolu – Slováci, Maďari, Česi,
Rakúšania, Chorváti a mnohí ďalší –
pod jednou ‚korunou‘.“ „Samozrejme,
na to som zabudol,“ odvetil s ospravedlnením a pokračoval: „Škoda, že
som sa to dozvedel o Eugenovi až teraz. Keby som bol vedel, že Bratislava
je jeho rodiskom, bol by som to pred
koncertom povedal publiku, mohla to
byť pekná ouvertúra…“
Potešilo ma, že som ešte našiel človeka
žijúceho tisícky míľ od Bratislavy, ktorý
bol aspoň sprostredkovane, ako priateľ, súčasťou tej veľkej albrechtovskej
rodiny, a napadlo mi, aký je ten svet
malý!
Keď ale s odstupom myslím na doteraz nevydané hudobné dielo Alexandra Albrechta, stále prehliadaného
estetika Jána Albrechta, keď si spomeniem na tie „Shopenove“ etudy, „
Bethovenovu“ 9. symfóniu, „zírajúce“
obecenstvo a polorozpadnutý dom Albrechtovcov na Kapitulskej, želám si,
aby nebol ten náš „slovenský svet“ až
taký primalý, ale aby bol aspoň trochu, o trochu väčší.
Igor VALENTOVIČ
ALBRECHT FORUM
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NEXT 2011
12. ročník medzinárodného festivalu elektronickej
a improvizovanej hudby, 1.–3. decembra, Atrakt Art –
združenie pre aktuálne umenie a kultúru, A4 – nultý
priestor, Bratislava
„Warm up párty“ v stredu pred Nextom
znamenala pätnásťkrát pätnásťminútový
set od predstaviteľov slovenského undergroundu. Zahrali si EGA, rbnx, urbanfailure, 900piesek či Mrkva. Všetci sa potom
stali aj krstnými otcami výberu Short Cirquit 2, ktorého cieľom je podľa zostavovateľov
kompilácie Mira Tótha a Petra Zagara
predstaviť niektoré mená tejto scény.

Katarzia alebo znecitlivenie?
Britský umelec Ryan Jordan má na svojej
webstránke práve prívlastok audiovizuálna katarzia, ale dá sa pri štyridsiatich
minútach silného stroboskopického svetla
oddýchnuť, vyčistiť a pookriať ?
Hneď prvý koncert Nextu bol vizuálne
najzapamätateľnejší. Pred vstupom do
sály organizátori varovali pred intenzívnou svetelnou hrou riskantnou nielen
pre epileptikov. Skutočne stačilo sedieť
oproti zdroju svetla päť minút a divák
musel klopiť zrak alebo skláňať hlavu pred
nemilosrdným čiernobielym blikaním. Ak
si pustíte záznam Jordanovho setu na internete, znie to ako príjemné, riadené vybuchovanie pukancov, zážitok naživo bol
však oveľa intenzívnejší a naturalistickejší.
Od pomalšieho tempa hudba narastala
k závratnej rýchlosti, svetlo samozrejme
sprevádzalo meniaci sa rytmus, pričom
táto Jordanova obľúbená hra sa pribežne
počas vystúpenia obmieňala.

Farebná robotika
Didi Kern a Philipp Quehenberger pôsobili v ten večer na publikum o čosi interaktívnejšie. Sebavedome sa na malom pódiu
ujali ráznych bicích a atmosférických klávesov, aby počas celého vystúpenia konštantne udržiavali dusný, chaotický a najmä
umelý robotický tón.
Napriek živým nástrojom sa dá vystúpenie
označiť za elektroniku sprítomňujúcu 80.
roky západného bloku so všetkými syntetizátormi, klubovým nepokojom a farebnými
svetlami. Energiu koncertu dodávali najmä
Kernove bicie. Ten ich nešetril, ani keď mu
z nich začali odpadávať činely. Quehenberger tajomne vyludzoval z klávesov tóny pripomínajúce komunikačné signály rôznych
výšok a farieb.

Do záhrady s detektorom
kovov
Ak zvyknete kľačmo pracovať nad hriadkou rajčín so starým rádiom pri kolenách,
nepotrebujete zažiť dvojicu Nórov, ktorá
v činnosti v záhrade objavila inšpiráciu pre
vlastnú skladbu. Ak radšej takto pracujúcich ľudí sledujete alebo počúvate, potom si
vychutnáte aj koncert Lesseho Marhauga
s Majou Ratkje.
On je tvorcom noisových a minimalistických produkcií a venuje sa tiež dizajnu, ona
je profesionálnou skladateľkou a okrem

tvorby odvážnych kompozícií vystupuje na
festivaloch zameraných od jazzu po experimentálnu hudbu.
Maja pri vystupovaní využíva hračkársky
megafón, zvončeky, píšťalky, no najmä
svoj hlas. Chvíľu šepoce, kvíli, potom rytmicky štikúta a na záver donúti publikum
počúvať svoj spev, ktorý razom z hudby
urobí elektronickú áriu. Z hrdla drobnej
a exotickej severanky vyznieva fanaticky,
hystericky, miestami zvrátene, ale zároveň chorálovo. K pokojnému uspávajúcemu výstupu to však malo ďaleko; dvojica
predviedla duel zvukov vychádzajúcich
z gramofónu, mixážneho pultu, klávesov
a ďalších „komplicov“ na pódiu, ktoré hudobníci nenechali oddýchnuť, ale riadne
ho svojimi nástrojmi prekyprili.

načným názvom Signalhistory a následne
Walkmans. Lukasz využíval na vytvorenie
zvukov napríklad starý walkman či mobilný
telefón a ako zdroj signálu magnetické pole.
Týmto spôsobom sa mu podarilo vytvoriť
atmosféru temnoty a chaosu, ktorými sa
zavŕtal do myslí poslucháčov.

Zvukové premeny
Medzinárodný projekt slúžiaci na výmenu
skúseností medzi hudobníkmi rôznych európskych krajín pokračoval príchodom početného Ensemble Mi-65. Dirigent a deväť
hudobníkov malo na programe Transmusic

v trackoch zverejnených na internete, ale
tiež naživo. Ich improvizácia začala jedným
tónom, ktorý sa ako niť tiahol celou „skladbou“. Najprv náladovo navádzal na klasiku,
kde sa dvojica cíti ako doma, neskôr prekvapivo proces mutoval do bzukotu a chrapčania, ktoré napokon ustali a prenechali opäť
priestor pôvodnej línii.

V zahalení zvukovej grafiky
Tma, modrý neónový kruh, živý a meniaci
sa ako améba. Minimalistické ťukanie, ktoré animácii udávalo rytmus.
Berlínsky umelec Frank Bretschneider

L. Marhaug foto: M. Burza

Severský temperament
„Aj tento rok hrám na Nexte,“ mohol saxofonista Mats Gustafsson smelo modifikovať festivalový slogan („Tento rok nehrám
na Nexte“). V roku 2010 prišiel s projektom
The Thing, tentokrát v rámci Tarfala Tria
po boku kolegov Barryho Guya (kontrabas) a Raymonda Strida (bicie).
Každý z hudobníkov svoj nástroj bez okolkov vrhol do ohnivého, jazzovo zafarbeného prúdu. Bez mihnutia oka sa z tichej sály
stalo peklo, hudobná vrava troch entít. Po
rytmickej spúšti sa zrazu Strid začal zaoberať zvukovými variáciami činelov. Na chvíľu
nastal poriadok, paličky mierne narážali na
kovové taniere, struny kontrabasu sa občas
jemne pohli pod prstami a prúd vzduchu,
ktorý rozozvučal inokedy ukričaný saxofón,
sa zosúladili do nečakane príjemne znejúceho jazzu.
Väčšia časť vystúpenia sa však niesla v živelnejšom a hlasnejšom duchu. Výrazom
sa hudobníci navzájom líšili. Flegmatický
obor Raymond hru prežíval rovnako pri
pokojnejších i dramatickejších pasážach,
Mats vkladal všetku energiu do saxofónu
a najviac horúčavy sálalo z Barryho a jeho
kontrabasu, ktorý si musel vytrpieť ešte viac
ako hudobníkove vankúšiky na prstoch.

Princ na vlnách syntetiky
Lukasz Szalankiewicz vystúpil ako prvý
interpret v piatkový večer a tiež v rámci medzinárodného projektu Sound Exchange
Day, ktorý predstavuje a spája alternatívnu
hudobnú Európu.
Poľského umelca, ktorý okrem hudby mapuje aj sféry histórie či zvukového dizajnu, môžete poznať aj pod pseudonymom
Zenial. Vystúpil ako interpret skladby
Bogusława Schaeﬀera Synthistory z roku
1973, ktorá je výnimočná tým, že vznikla na
masívnom EMS syntetizátore vyrobenom
vo veľmi nízkom náklade v pivnici londýnskeho predmestia.
Po tomto krátkom entrée hudobník nadviazal vlastným predvedením skladby s príz-

(Variations), sériu grafických partitúr Milana Adamčiaka.
Autorovým najvýraznejším znakom je prepojenie obrazu a zvuku a táto myšlienka sa
nesie celou jeho tvorbou. Ensemble Mi-65
v ten večer stvárnil meniacu sa štruktúru
hudobným dejom pripomínajúcim letné hrmenie. Spočiatku dominovala v bicích jemnosť kropenia, ktorá sa za pochodu menila
na intenzívnu búrku, strhujúcu a ničiacu.
Krátko nato sa hudba opäť rozjasnila, no
vysoké tóny vibrafónu stále udržiavali vo
vzduchu dramatickosť a nepokoj. Melódia
bola však onedlho opäť vo víre tornáda,
gitary, saxofón a violončelo sa prehlušovali a chceli sa vydrať von z nekonečného
kolotoča tónov. Keď sa k orchestru pridala
trúbka, zrazu sa priestor zmenil na farebné
a žiarivé šapito cirkusu.
Na záver sa prišiel pokloniť aj skladateľ
a krátky prejav zakončil slovami, ktoré opäť
svedčili o jeho vzťahu k hrám, tentoraz s ľuďmi: „Ďakujem vám a zabudnite na mňa.“

Komponovaná improvizácia
Sound Exchange Day spojil s Nextom i samostatný projekt Poliaka Piotra Kureka
a Litovčana Arturasa Bumšteinasa.
Hoci nie sú krajania, obaja sa momentálne
zdržiavajú vo Varšave, intenzívne sa venujú aj divadelnej hudbe a sú rovnako silne
ovplyvnení klasickou skladbou, čo cítiť nielen

zvykne svoje sety nabiť energiou, prekvapeniami a nápadmi vhodnými aj do klubov. Na
Nexte ale predviedol oveľa pokojnejšiu polohu s overenými zvukmi a postupmi, ktoré
dávkoval miernejšie a opatrnejšie.
Skladby tiež nazýva doslovnými a názornými pomenovaniami: Kliky a strihy, Polylóg,
Spomienka alebo Komorný jazz. Zvyknutý
na kluby a tancujúci dav, Bretschneider na
Slovensko nepriniesol svoju šou. Bol to skôr
magický nočný výstup na vrchol piatkového
dňa Nextu.

Obsiahla normostrana
Posledný večer začal reprezentatívne v každom smere. Medzinárodné zoskupenie,
pestrá varieta nástrojov, odlišné zázemie
a čistokrvný noise.
Ryu Hankil pochádza z Kórey, na začiatku hudobného vývoja sa pohyboval na
scéne indie a dnes je jeho značkou hranie
na písacom stroji. Petr Vrba je zvukovým
majstrom českého Radia 1 a zakladateľom
niekoľkých projektov siahajúcich od improvizácie po experimentátorskú tvorbu.
Ryu si zjavne neláme hlavu nad tým, či
klavír je, alebo nie je bicí nástroj, rád totiž vyklopkáva na spomínanom písacom
stroji. Či ho na hudobnú cestu priviedla
neúspešná spisovateľská kariéra, nevedno,
je však známy tým, že na „výrobu“ hudby
využíva rôzne hračky – jeho bubny a či-
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nely boli zvukovo „spevnené“ kovovými
súčiastkami. Ani Petr Vrba sa v nápaditosti
nenechal zahanbiť, keď z trúbky naplnenej
vodou vydával kloktavé zvuky. Jej hlboké
tóny boli o čosi znesiteľnejšie ako výšky,
pri ktorých ste skutočne váhali, či to vaše
uši vydržia až do konca. Takýto moment

J. Schaefer foto: M. Burza

je charakteristický aj pre Rya – aspoň na
chvíľu sa dostať do kvílivého euforického
vytrženia...

„Shut up and sit!
I am a composer tonight!”
Toto boli slová hudobníka po otázke z publika, či sa z miestnosti môžu vynášať rádiá,
ktoré nechal kolovať.
Janek Schaefer študoval architektúru,
a práve to ho viedlo k priestorovému vnímaniu hudby. Na začiatku kariéry vyskúšal
svoj prvý experiment, keď na poštu zaniesol
zásielku so zapnutým diktafónom, a ten sledoval cestu balíka.
Skladbu o fénixovi vytvoril po narodení
svojho syna. Pri rozdávaní rádií Schaefer
upozornil, aby s nimi poslucháči nemanipulovali, cieľom bolo cítiť vibrácie. Šum,
zvuk chrčiacej platne a úryvky vysielania so
spevom fénixa či efekt potrubia, cez ktoré
počuť hudbu z ulice; zdroj zvuku ozývajúci
sa z opačnej strany ostrova; prerušovaný
rozhlasový príjem s vypadávajúcim signálom... – v takýchto tlmených ozvenách sa
nieslo vystúpenie Phoenix & Phaedra Holding Patterns.

Európsky noise jazz
Aký pestrý môže byť produkt zostavený z troch ingrediencií? Jednou je noise
rock, v druhej nájdete improvizovaný
jazz a na záver do tejto živej zmesi doplníte kúsok temnoty.

SPACE 2011
9. ročník medzinárodného hudobného festivalu,
26. a 28. novembra, 19. decembra, ISCM – slovenská
sekcia, Bratislava, Martin
Prague Modern Ensemble,
Ivan Šiller, Jonathan Powell
Šiller. Dvorana. Akustika. Prostredie. Jonathan Powell. Priestor. Hudba. Návštevnosť.
VŠMU. Klaviristi. Prague Modern Ensemble. Toto by mohol byť „cloud tag” na pred-

I. Šiller a Prague Modern Ensemble foto: D. Nagaj

posledný koncert 9. ročníka festivalu hudby
20. a 21. storočia SPACE. Koncert sa konal
v Dvorane, výstavnej koncertnej sále VŠMU,
ktorá ešte zrejme (dúfam) nie je dokončená. Akustika bola na koncerte hlavným
nepriateľom najmä Janáčka (Concertino

Nór Paal Nilssen-Love doslova vyrastal
v jazz klube, ktorý viedli jeho rodičia, a už
vo svojej dvadsiatke bol v rodnej krajine
známym hudobníkom. Do vystúpenia vniesol spontánnosť, neporiadok a jeho šelestivý podklad bol živnou pôdou pre kolegov
s výrazovejšími a prezentácie schopnejšími
nástrojmi. Talian Massimo Pupillo predvádzal na basgitare skutočný „nárez“, keď po
jej strunách prechádzal skalpelom. Lasse
Marhaug hral podľa potreby na oboch
stranách mixpultu, aby vzápätí dočiahol na
platňu, ktorú potom nechal nemilosrdne
polámať a kúsky lietať vzduchom. Jeho šou
bola plná akcie, no zároveň bez náznaku
agresie (napriek spomenutému osudu niektorých kúskov z jeho osobnej diskografie).

obrazy zodpovedajúce tejto mrazivej retro elektronike.
Inšpirujúce bolo každé vystúpenie na Nexte. Festival si zakladá na tom, že je síce
často zaujímavé sledovať unikátne hudobné
postupy alebo nástroje, ale rovnako hodnotne si predstavenie vychutnáte aj potme

P. Nilssen-Love foto: M. Burza

Večerný príbeh
Zámernej mystifikácii interpretov Roll the
Dice pomohol aj farebne osvetlený dym
ako nepriehľadná clona medzi nimi a publikom, ktorá rozdeľovala jasné divácke osadenstvo v realite a magickú sféru na pódiu.
Chlad, sever, noc, zima a bielosť snehu. To
všetko evokovali pomalé plochy, ktoré sa
šírili priestorom a padali pomedzi divákov
ako hmlový opar. Vystúpenie plynulo ako
príbeh bez deja, ponúkalo priestor na
abstrakcie, opakovanie motívov sa nenápadne menilo, o čo sa v značnej miere
zaslúžila aj profesia Malcolma Pardona,
ktorý sa venuje filmovej hudbe. Stačilo
počúvať a nechať predstavivosť vytvárať

pre klavír, dvoje huslí, violu, klarinet, lesný
roh a fagot) a Xenakisa (Akea pre klavír
a sláčikové kvarteto), ktorých diela v podaní
skúseného Prague Modern Ensemble a klaviristu Ivana Šillera trpeli nezrozumiteľnosťou v stredných registroch. Bola to škoda,
lebo hudobníci medzi sebou komunikovali
výrazne a predviedli vysoký štandard. Šiller
hral svoj part v Concertine „janáčkovsky
melancholicky“, nástojčivo, bez akýchkoľvek
zaváhaní. Dialógy s ostatnými nástrojmi boli
artikulačne a frázovo zjednotené, z čoho

z posledného radu. Vždy pritom platí, že
tak, ako subjektívne vnímajú hudbu jej
tvorcovia, tak si aj každý z návštevníkov
reinterpretuje vypočuté a pretaví do svojho
vlastného zážitku.
Viera RÁCZOVÁ

vidieť, že dielo bolo naštudované s veľkou
chuťou. Xenakisova skladba Akea bola zvukovo dosť zaujímavá, aj keď si viem predstaviť, že by mohla byť aj zaujímavejšia, v inom
priestore... Ligetiho Sláčikové kvarteto č. 1
však akustika neohrozila vôbec, ba práve
naopak, tá „vlhkosť“ zvukového rozptylu
dodala kvartetu príjemnú sonórnosť. Musím
povedať, že z prvej časti koncertu som si práve tento kus užil najviac.
Druhú polovicu koncertu obsadil anglický
klavirista a skladateľ Jonathan Powell. Obsadil, rozdelil a panoval. Doslova. Klavírny
recitál takejto obťažnosti u nás vidno veľmi
zriedkavo. Istotne sú čitateľovi známe mená
ako Brian Ferneyhough (počuli sme skladbu
Lemma-Icon-Epigram z roku 1981), György
Ligeti (klavírne Etudy č. 2, č. 5, č. 8 ) alebo
Tristan Murail (zaznela La Mandragore
z roku 1993). Okrem týchto opusov sme počuli Mazurku 2 (2003) Petra Grahama a Dos
Zortzikos (2000) Gabriela Erkoreku. Powell
hral s podobným prehľadom ako pred pár
rokmi Roger Muraro (hral v Moyzesovej sále
Messiaenov epos Vingt regards). Tvarovanie
Ligetiho etúd bolo na naše stredoeurópske
pomery trochu príliš „iné“, ale rovnako krásne, a šialene náročná záverečná Ferneyhoughova kompozícia zaznela pod Powellovými
prstami tak vynikajúco, že som napokon
odchádzal s pocitom celkom výnimočného
podujatia. Myslím, že nepotešilo len mňa,
ale aj ostatných asi 45 (!) prítomných. Áno.
Bolo nás „až“ 45. Na koncerte, kde hral „titan“ (tak by ho isto nazval prof. Starosta),
ktorého počuli od Moskvy po New York...
Fero KIRÁLY
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Veľvyslanci saxofónu
Súčasná hudba sa krúti v labyrinte. Vzniká
nová a nová tvorba, ale jej poslucháči len
veľmi pomaly dozrievajú (generačne, ale aj
poznaním). Situácii často nepomáhajú ani
študenti hudobného umenia, ktorí sami niekedy preferujú „klasiku v klasike“. Pritom
súbor European Saxophone Ensemble je
špičkovým interpretačným telesom zloženým z mladých hráčov, ktoré v sebe spája
kultivovanosť európskej tradície, jej súčasnú avantgardnú podobu a afroamerické
rytmy. V súbore hrá 12 hráčov z 12 európskych krajín. Mieša sa tu napríklad severská
„chladnosť“ s južanským entuziazmom. ESE
svojou myšlienkou a kvalitou presvedčil Európsku komisiu, aby mu v rámci programu
Kultúra 2007–2013 udelila titul Európskeho kultúrneho veľvyslanca.
Súbor na koncerte 28. 11. predstavil päť
skladieb od piatich rozličných skladateľov.
Saxofonisti ukázali rôzne polohy prejavu.
V prvých dvoch kompozíciách išli na doraz
expresivity a predviedli menej tradičnú
interpretačnú skúsenosť so saxofónom, využívajúc každý centimeter jeho tela. K tomu

V štvrtej skladbe večera nasledoval „vesmír“
improvizácie. V diele belgického autora Freda Van Hoveho mali hudobníci voľnejšiu
– ale tým aj zodpovednejšiu – ruku, keď
bola daná len línia motívov, s ktorými mohli
voľne narábať. Dirigent a vedúci súboru Cezariusz Gadzina im nechal väčšiu slobodu,
no hráči neutiekli k vodopádu tónov a stáli
nohami na zemi, pričom sa navzájom sústredene počúvali. Ďalšia štruktúra skladby
vrátila ich pohľad späť do partitúry, obdivuhodný bol najmä zmysel mladých hráčov
pre čas a presné nástupy.
Posledná skladba (Massimo Botter: Summervictim on a Night Train) sa pohrala
s obľúbenou tematikou vlaku a jeho putovaním. Kontúry a nuansy skladby naozaj
predstavovali rozbiehajúci sa vlak, ale ďalšie momenty už mohli evokovať čokoľvek
iné. Botter využil aj hru so vzduchom, ktorá
imitovala silu parného stroja.
Tento večer sa prejavili mladosť, hravosť
a radosť. Je obdivuhodné, aký dokáže byť
European Saxophone Ensemble rôznorodý.
Nekladie obmedzenia, dokáže prejsť zo súčasnej hudby k avantgarde a od nej k jazzu.

Zaostrené na Cikkera
Turčianska galéria v Martine sa stala 19. 12.
dejiskom posledného, tretieho koncertu
9. ročníka festivalu. Na programe bol sólový recitál klaviristky Jordany Palovičovej
s výberom z tvorby minuloročného jubilanta Jána Cikkera. Zazneli kompozície zo

Odľahčenie priniesla séria pätnástich miniatúrnych skladieb cyklu Čo mi deti rozprávali (Klavírne akvarely) z roku 1962,
ktoré vyjadrovali hru rôznych nálad, výrazových polôh a pocitov. Záverom zazneli
dve etudy z cyklu Tatranské potoky (Čo
mi potok rozprával, Potok a búrka), ktoré

J. Palovičová foto: Ľ. Košalko

J. Powell foto: D. Nagaj

pridali aj zvláštne hry so vzduchom. Do hubice nefúkali akademicky, ale inak než radia
pedagogické príručky. Vzdušné „periny“ do
seba narážali a tóny kmitali so šramotmi.
Po skladbe simulujúcej zvuk elektronickej
hudby (Sanne Van Hek: Paradoleia) a zádumčivom diele inšpirovanom estónskymi
ľudovými baladami (Tõnu Kõrvits: Landscape) prešiel súbor do ľahšieho jazzu
kombinovaného s hravosťou tanečných orchestrov (Gyula Fekete: Trains Scheduled).
Maďarský hudobný duch sa nezaprel a hudobníkom táto zmena viditeľne vyhovovala.

Bol to výnimočný večer, aspoň pokiaľ ide
o program; s návštevnosťou to bolo problematickejšie. Nebola asi náhoda, že poslucháčov bolo pomenej – v jesennom období
je v Bratislave na „kilometer štvorcový“ priveľa kultúrnych akcií. Veď len v ten deň sa
hrali koncerty aj na BHS. Je to škoda, lebo
hudba, ktorá tu znela, by si zaslúžila svoje
publikum. Veľmi dobre si viem predstaviť,
že podobná dramaturgia by si našla miesto
aj na festivale Pohoda a fungovalo by to.
Daniel HEVIER ml.

skoršieho tvorivého obdobia, z čias štúdií
na pražskom konzervatóriu, až po skladby
datované do 50. a 60. rokov 20. storočia.
Dramaturgia koncertu bola vystavaná
proporčne a vyrovnane, ťažiskové kompozície zazneli v kontraste s „ľahšími” kusmi.
Kladne hodnotím snahu interpretky predstaviť jednotlivé skladby, čo poslucháčovi
pomohlo zaradiť tieto diela do kontextu
Cikkerovej tvorby a pochopiť dobové relácie a inšpirácie.
Na úvod zaznela Uspávanka (1942),
ktorá napriek tomu, že vznikla v ťažkých
časoch 2. svetovej vojny, pôsobí vzletne a optimisticky. Trojčasťová Sonatína
op. 12 č. 1 (1933) bola prepracovaná
z hľadiska výstavby celku, dynamiky aj
frázovania. Nechýbala jej so správnou
mierou poňatá hravosť, rozvážnosť, ale
aj výrazné nasadenie, ktoré kompozíciu
vhodne uzavrelo. Z cyklu Siedmich fúg
pre klavír (1932) zazneli dvojhlasné fúgy
č. 1. a 6. V každej z nich by sa dal nájsť
určitý odkaz na Cikkerove vzory z minulých čias – v tomto prípade Scarlattiho
a Brahmsa. Interpretácia oboch fúg bola
poňatá so zmyslom pre kontrapunktické
cítenie vkusným diferencovaním jednotlivých tematických nástupov. Brilantne
prednesené Klavírne variácie op. 14
č. 1 (1935) predstavovali prvý vrchol
koncertu. Sled témy a desiatich variácií
bol kreovaný s mimoriadnym prehľadom
a zanietenosťou.

boli tou správnou „bodkou” za výnimočným
koncertom erudovanej umelkyne. Popri
menších nedostatkoch (občasné problémy
kladivkovej mechaniky tamojšieho nástroja
a externý rušivý element dvoch zanietených
fotografov) bol celkový dojem z koncertu
veľmi pozitívny.
Juraj BERÁTS

Hudba z „vesmíru” doznela
Deviatym ročníkom sa končí snaha Ivana
Šillera o spestrenie koncertnej ponuky na
Slovensku. Na otázku prečo, odpovedá:
„Mojím pôvodným zámerom bolo organizovať festival hlavne pre študentov
a mladých ľudí, ktorí nemajú takmer nikde
možnosť počuť hudbu 20. storočia. V našej
krajine sú však najväčší ignoranti študenti.
Žiaľ. Teraz chcem všetku svoju energiu sústrediť na zorganizovanie ISCM World New
Music Days v roku 2013. Je to pre našu krajinu a pre nás všetkých veľmi dôležité, aby
sa festival po 90 rokoch svojej existencie
konečne uskutočnil aj na Slovensku. Preto
končím s festivalmi Space aj Hammerklavier.“ Pri spätnom pohľade na ročníky
festivalu si organizátor podľa vlastných slov
najviac cení koncerty s holandskou speváčkou Gerrie de Vries (Ch. Ives – piesne)
a Bartókove Kontrasty s Pedrom Guridim
(klarinet) a Paulom Klinckom (husle).
Fero KIRÁLY

13

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

G. Sokolov foto: P. Brenkus

Bratislavské
hudobné
slávnosti
2011

Rozpaky na úvod
Otvorenie 47. ročníka Bratislavských hudobných slávností patrilo symbolicky orchestru Slovenskej filharmónie pod taktovkou šéfdirigenta Emmanuela Villaumea.
Možno bola dôvodom slávnostnosť chvíle,
možno vysoký záťažový stupeň a moja malá
schopnosť koncentrácie, no prvá polovica
otváracieho koncertu pôsobila pomerne
nevýrazným dojmom. Francúzskemu dirigentovi sa síce pomerne úspešne darilo
odkrývať impresionistickú zvukovosť partitúry Cikkerových Spomienok op. 25, interpretácia však ostala v rovine priezračného
zvuku a akoby sa už ďalej nevyvíjala. Po jubilujúcom Cikkerovi dostal na festivalovom
pódiu priestor ruský violončelista Alexander Kniazev v Dvořákovom Koncerte pre
violončelo h mol. Jeho výkon v krajných
častiach známeho a obľúbeného diela by
sa asi najlepšie dal charakterizovať adjektívom „atletický“: bol silový a dominovali mu
najmä technika a rutina. Pri počúvaní sólistu som mal pocit, že dielo hral už tisíckrát,
chýbali mi čaro okamihu, elegancia a krása.
Výnimku, potvrdzujúcu umelcovo renomé,
tvorila len precítená stredná časť. Naštudovanie Čajkovského predohry Rómeo a Júlia, ktoré otvorilo druhú časť koncertu, ma
však sklamalo azda najviac. Za silnú stránku francúzskeho dirigenta považujem jeho
mimoriadny cit pre hudbu, ktorá ťaží z naratívnosti a zmysel pre drámu. Tieto kvality
z neho robia vyhľadávaného umelca v známych operných domoch, dokáže ich však
preniesť aj na koncertné pódium, ako to
ukázalo jeho výnimočné naštudovanie Mahlerovej 1. symfónie so Slovenskou filharmóniou v predchádzajúcej sezóne. Zdalo by sa
preto, že tragický príbeh milencov z Verony
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47. ročník medzinárodného festivalu,
25. novembra – 10. decembra,
Bratislava, Slovenská filharmónia

by mohol byť ideálnym hudobným terénom.
V Čajkovskom sa však z vyššie zmienených
kvalít prejavilo pomenej. Hudba znela ťažkopádne, rozpadala sa na epizódy (možno
z prílišného sústredenia na mimohudobný sujet), celkovému zvuku chýbali objem,

A. Kniazev foto: archív BHS

farebnosť, iskra, ale hlavne jednotný ťah
smerujúci ku klimaxu. Všetko sa však zmenilo akoby šibnutím rozprávkového prútika
v Stravinského suite Vták ohnivák. Koncentrácia hudobníkov orchestra bola v rámci
slávnostného večera najvyššia, zvuk pôsobil suverénne najkompaktnejším dojmom.
V závere tak zaznel skutočný festivalový
výkon. Škoda, že sa táto brilantná Stravinského partitúra v priebehu posledných pár
rokov objavila na pódiu Slovenskej filharmónie niekoľkokrát. Určite by sa oplatilo
siahnuť aj po iných opusoch Majstra. Koniec síce dobrý, ale inak mohlo byť i lepšie.
Andrej ŠUBA

Juraj Valčuha
a „jeho” orchester
Vystúpenie Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI Torino (27. 11.) vzbudzoval
veľké očakávania. Do Bratislavy pricestoval
v rámci malého európskeho turné z Viedne
a Berlína so svojím šéfdirigentom Jurajom
Valčuhom. Absolvent bratislavského Konzervatória a parížskeho Conservatoire National Supérieur, v ostatných rokoch často
hosťuje na čele špičkových svetových orchestrov a z tohto pohľadu sa stal nesporne
historicky najúspešnejším slovenským dirigentom. Na domácich pódiách ho žiaľ často nevidíme, naše popredné orchestre s ním
spolupracujú iba sporadicky.
Dramaturgia koncertu sa riadila konzervatívnym modelom predohra – koncert –
symfónia. Prínosom bolo najmä uvedenie
relatívne zriedkavo hrávanej Rachmaninovovej 3. symfónie. Pri príležitosti 150.
výročia zjednotenia Talianska zaradil orchester do programu Rossiniho predohru
k opere Viliam Tell. Efektné dielo, formou
blízke jednočasťovej symfónii či symfonickej básni, je skladbou, ktorá spoľahlivo odhalí kvalitu orchestra ako celku i vyspelosť
sólistov (violončelo, flauta, anglický roh).
Violončelová sekcia so svojím sólistom
v úvode predohry excelovala po zvukovej
aj intonačnej stránke. V nasledujúcej tutti
pasáži sa orchester prezentoval striebristým, veľmi dobre artikulovaným zvukom
husľovej sekcie a celkovo dynamicky členitou hrou, vďaka čomu získala interpretácia dramatický náboj. Nedostatky boli
minimálne, prejavili sa v ladení drevených
dychových nástrojov – to však mohlo byť
spôsobené známymi limitmi akustiky historickej budovy Opery SND.

Interpretačne najvyzretejšou skladbou
programu bol nepochybne Chopinov Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol op. 11
so sólistom Jevgenijom Božanovom. V prvom rade je potrebné zmieniť sa o vynikajúcej úrovni orchestrálneho sprievodu, ktorá
Chopinovým koncertom veľmi často chýba, a čo viac, ak v nich sólista aj exceluje,
orchester často pôsobí viac-menej iba ako
zvukové pozadie. Valčuha a jeho orchester
venovali pozornosť každému detailu, citlivo
vypracovali a dotiahli každú frázu. Takéto
interpretácie posúvajú názory o Chopinovom slabšom umení orchestrálnej inštrumentácie do roviny nepodložených mýtov.
Vďaka skvelému vypracovaniu bol orchester hviezdnemu sólistovi rovnocenným
partnerom. Súhra celého aparátu bola výsledkom prehľadu a jasného gesta dirigenta, pozornosti hráčov a v neposlednom
rade i muzikálnej empatie Božanova, ktorý
s orchestrom viedol citlivý hudobný dialóg.
Inými slovami, v tejto príkladnej interpretácii nevynikol sólista, ale dielo samotné.
Samozrejme, nebolo by to možné, keby sólista nedisponoval bravúrnou, bezchybnou
technikou a veľkou muzikalitou. Svoje kvality, ku ktorým patrí aj priam neuveriteľné
legato, prezentoval Božanov aj v prídavku
– Chopinovom Valčíku As dur op. 42.
Trojčasťová 3. symfónia a mol op. 44 Sergeja Rachmaninova je relatívne zriedkavo
uvádzaným dielom symfonického repertoáru. Členitá, virtuózna, a pritom neokázalá hudba nesie atribúty skladateľovho
zrelého kompozičného štýlu, prejavujúceho sa farbistým rytmickým pôdorysom,
širokodychou lyrikou a úspornosťou tematickej práce. Symfónia vyžaduje veľký
interpretačný aparát vrátane rozsiahlej
sekcie bicích nástrojov. Farbistá partitúra symfónie umožňuje orchestru naplno
1-2 | 2012
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prezentovať celé svoje majstrovstvo. Interpretácia turínskeho orchestra pod Valčuhovým vedením spĺňala vysoké kritériá, aj
keď možno nedosiahla úroveň referenčnej
nahrávky Filadelfského orchestra pod taktovkou Eugena Ormandyho. Najviac sa mi
prihovárali lyricky ladené pasáže – zdá sa,
že formovanie široko klenutých fráz je silnou stránkou Valčuhovho umeleckého naturelu. Prejavilo sa to aj v prídavku – Intermezze z opery Cavalleria rusticana Pietra
Mascagniho, ktorého uvedenie považujem
za interpretačný vrchol večera. Zvuk orchestra vynikal nádherným bel cantom sláčikov, pod ktorého širokými frázami bolo
neustále prítomné prirodzené plynúce
metrum. Spriaznenosť hudobníkov s touto hudbou bola evidentná, verím však, že
na jej interpretačný tvar mal vplyv aj Juraj
Valčuha, ktorý je napriek svojmu mladému
veku už skúseným dirigentom s pokojným,
úsporným a presným, koncentrovaným
i účelným gestom. Rozhodne nepatrí medzi pultových virtuózov, ktorí sa usilujú
získať si publikum a orchester teatrálnymi
gestami, naopak, pôsobí vždy v záujme integrity interpretácie. Orchester RAI Torino, ktorý vedie, ho zjavne rešpektuje a je
mu pozitívne naklonený, čo prejavil nielen
sústredeným výkonom, ale aj krátkym tušom počas záverečného potlesku.

Liszt a Mahler
Zoltána Kocsisa
Maďarský národný filharmonický orchester je v Bratislave vďaka partnerským vzťahom so Slovenskou filharmóniou častým
a vítaným hosťom. Orchester je súčasťou
zákonom zriadenej verejnoprospešnej
organizácie a priamym pokračovateľom
niekdajšieho Maďarského štátneho symfonického orchestra. Toto teleso sa v dôsledku reformy, ktorú v rezorte kultúry uskutočnil pred desiatimi rokmi vtedajší minister kultúry Zoltán Rockenbauer, v priebehu
niekoľkých rokov pod umeleckým vedením
Zoltána Kocsisa svojou kvalitou a následne
aj postavením v medzinárodnom hudobnom živote zaradilo do prvej kategórie. Aj
dnes je to vynikajúci orchester s pevným
umeleckým a organizačným zázemím, z výnimočného lesku jeho zvuku spred niekoľkých rokov – súdiac podľa bratislavského koncertu – však mierne ubudlo.
Zoltán Kocsis prišiel na BHS (28. 11.)
s konvenčnou dramaturgiou, dvomi dielami
reflektujúcou 200. výročie narodenia Franza Liszta. Hoci nešlo o zriedkavo uvádzané
skladby, ich zaradenie som vnímal ako pozitívum, keďže slovenský koncertný život na
toto významné výročie reagoval iba okrajo-

kom menej zastúpeného chóru sláčikových
nástrojov bol iný typ zvukovej rovnováhy
nástrojových skupín, a ako potvrdzujú nové
nahrávky orchestra Wiener Akademie pod
taktovkou Martina Haselböcka, autentické
obsadenie Lisztovým symfonickým básňam
rozhodne pristane.
V Koncerte pre klavír a orchester č. 2 A dur
S. 125 sa zaskvel mladý maďarský sólista
Gábor Farkas, víťaz súťaže F. Liszta vo Weimare roku 2009. Na porovnanie sa ponúkalo nedávne predvedenie tohto diela so sólistom Ladislavom Fančovičom a Slovenskou
filharmóniou s dirigentom Leošom Svárovským. Farkas i Fančovič vynikali brilantnou
technikou, Farkasova koncepcia sa mi javila ako lyrickejšia a organickejšia. Maďarský

mesom Conlonom, Mládežníckeho orchestra
Gustava Mahlera s Claudiom Abbadom, Slovenskej filharmónie s Branislavom Kostkom
(na jeho absolventskom koncerte roku 1994)
a v uplynulej sezóne so šéfdirigentom Emmanuelom Villaumeom. Rovnako ako na historickej budapeštianskej premiére bola aj teraz
súčasťou uvedenia Mahlerom neskôr zavrhnutá časť Blumine. Pre publikum to bolo
prekvapenie – programový bulletin ku koncertu o tejto mimoriadnej skutočnosti nijako
neinformoval. Blumine som naživo v kontexte so zvyškom diela počul po prvý raz a vďaka tomu si toto festivalové predvedenie diela
zapamätám. Kocsisova interpretácia sa svojou koncepciou nevymykala zo štandardných
výkladov tohto grandiózneho diela. Orches-

Z. Kocsis foto: archív BHS

J. Valčuha foto: P. Brenkus

ter hral pod jeho vedením spoľahlivo,
rutinovane, ale bez výnimočnej iskry.
Zaskveli sa v ňom jednotlivci (sólový
kontrabas, hoboj) i sekcie (trúbky,
pozauny), občas sa prejavili drobné
nepresnosti v súhre a intonácii, ktoré
možno opäť pripísať akustike.
Obmedzenia nepriaznivej akustiky
v historickej budove opery suverénne
eliminovali iba dva orchestre: Philharmonia Orchestra s Lorinom Maazelom
v roku 2009 a v uplynulom festivalovom ročníku aj Oslo Philharmonic Orchestra s Vasilijom Petrenkom, ktorý
predviedol vari najkvalitnejší a najstrhujúcejší orchestrálny výkon posledných dvoch rokov v Bratislave.
J. Božanov foto: archív BHS

Adrian RAJTER
Výzvou do budúcnosti bude pre Juraja Valčuhu naplnenie očakávaní, ktoré sa spájajú s jeho aktuálnou skvelou kariérou.
Ak bude o desať rokov stále patriť medzi
špičkových medzinárodne žiadaných dirigentov, bude to dobrá správa aj pre slovenské interpretačné umenie. Nateraz
ostáva vysloviť želanie, že svoj vplyv z času
na čas aspoň vo svojom orchestri uplatní
i na pozvania pre popredných slovenských
interpretov a na príležitostné uvádzanie
diel slovenských skladateľov. A vice versa,
že ho budeme môcť častejšie vidieť a počuť
na čele našich orchestrov.
Adrian RAJTER

vo. Je to škoda, tvorba tohto veľkého európskeho umelca 19. storočia stále nie je v našom prostredí docenená, a to napriek tomu,
že počas života významným spôsobom formoval hudobné dianie Bratislavy. Úvodná
symfonická báseň Les Préludes S. 97 zaznela v štandardnej kvalite, ale v interpretácii neveľmi bohatej na kontrasty. Výslednému zvuku dominovali – ako napokon býva
pri uvádzaní tohto diela zvykom – početne
obsadené sláčikové nástroje. Kontexty, do
ktorých Liszt počas weimarskej éry komponoval svoje orchestrálne diela, však podávajú svedectvo o iných pomeroch v počtoch
hudobníkov jednotlivých inštrumentálnych
sekcií, na ktoré sme zvyknutí dnes. Dôsled-

umelec mal však empatickejšieho partnera
najmä v dirigentovi, ktorý dielo sám mnoho
ráz interpretoval ako klavirista. Jeho nadhľad a detailná znalosť partitúry významne
prispeli ku kvalite predvedenia.
Prvou symfóniou D dur Gustava Mahlera
prezentoval Maďarský národný filharmonický orchester dielo, ktorého svetová premiéra
sa uskutočnila pod skladateľovou taktovkou
v Budapešti roku 1889. Hoci vtedy nebola
priaznivo prijatá, od tých čias sa pevne etablovala ako jedno z najpopulárnejších diel svetového symfonického repertoáru. V Bratislave som ju počul nespočetnekrát, v pamäti mi
utkveli najmä vynikajúce interpretácie Rotterdamského filharmonického orchestra s Ja-

Zjavenie: Oslo
Philharmonic Orchestra
a Vasily Petrenko
Za slušnou návštevnosťou koncertu v utorok 29. 11. stál nepochybne sólista večera
Joshua Bell, no podujatie napokon ponúklo oveľa viac ako lukratívnu možnosť vidieť
a počuť vychýreného husľového virtuóza.
Prekvapením bola hneď úvodná skladba.
Act nórskeho skladateľa Rolfa Wallina
(1957) mal bezprostredný a ohromujúci účinok. Desaťminútová orchestrálna
kompozícia z roku 2004 exponuje najmä
Wallinove obľúbené bicie nástroje a svoji-
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mi orgiastickými rytmami celkom priliehavo napĺňa rôzne významy jednoslabičného
slova v jej názve. Miestami som sa nevyhol
dojmu istej eklektickosti, no všetky asociácie Ligetiho, Ravela či Stravinského autor
dokázal spojiť do tak účinného celku, že
som to nevnímal ako výraznejší nedostatok. Wallinova hudba síce reflektuje
minulosť, no bez koketérie s nejakým neoštýlom. Napriek tomu odhadujem, že pre
veľkú časť publika bola svojím spôsobom
zrozumiteľná a dokázala vyvolať spontánnu odozvu okamžite po odznení. Veru,
nepamätám sa, kedy naposledy obecenstvo konzervatívnejšie ladeného festivalu,
akým sú BHS, takto pozitívne reagovalo na
dielo súčasného autora. Značný podiel na
tomto „malom zázraku“ mala samozrejme

a možno aj istý chlad inak skvele hrajúcich
severských hudobníkov. Na 1. časti som si
všimol zaujímavú vec: dirigent akoby jej priebeh viedol v dvoch rovinách – hlučné pasáže
„osudového“ motívu stáli v popredí, kým oblasť vedľajšej, valčíkovej témy znela v hrobových pianissimách (zvlášť oceňujem tichučké údery tympanov), ako keby v snovom
opare. Páčilo sa mi, ako sa tieto dve roviny
navzájom približovali a prekrývali. Pizzicato
3. časti vyznelo trochu plochejšie a efektné
finále nadšene burácalo, hoci v „cirkusovom“
závere už bolo hodné skôr Julia Fučíka ako
Čajkovského. Ale tak to už býva na festivaloch a orchestru, ako je tento, človek rád prepáči aj trošku snahy o vonkajší efekt...
Robert KOLÁŘ

V. Petrenko foto: P. Brenkus

úroveň interpretácie; Oslo Philharmonic
Orchestra sa ukázalo ako špičkové teleso
so živým a zaujímavým zvukom (akusticky
nevďačný priestor akoby pre nich nepredstavoval žiadnu prekážku) a schopnosťou
dokonalej súhry. V závere Wallinovej
skladby orchester pulzoval ako jeden organizmus, akcenty v bicích aj sláčikových
nástrojoch boli dokonale zladené, čo bolo
aj vizuálnym zážitkom. Znova sa mi potvrdila téza, že orchester navyknutý na súčasnú hudbu si oveľa suverénnejšie poradí aj
s overenou klasikou.
Do tejto kategórie určite patrí Koncert pre
husle a orchester d mol op. 47 Jeana Sibelia.
Otvorene priznávam, že nadmerne časté
zaraďovanie tohto (nesporne krásneho)
diela na programy koncertov na mňa pôsobí
vyslovene otravne, najmä ak kvality sólistu
nedosahujú najvyššie méty. O výnimku sa
postaral vynikajúci Joshua Bell, ale aj skvele
pripravený orchester, ktorý mu nechal dosť
priestoru na osobné vyjadrenie. O interpretačných kvalitách tohto huslistu, o plnom
a aj v pianissime krásne znejúcom tóne jeho
nástroja netreba veľa hovoriť. Bolo skôr vecou osobného vkusu, či poslucháč prijal jeho
výklad diela. Nie každému musel vyhovovať
miestami ľahko salónny nádych jeho výrazu
(myslím však, že pri hudbe obdobia fin de
siècle to nie je až také nemiestne), niekto iný
zasa mohol očakávať väčšiu intenzitu expresie. Mne osobne jeho hra imponovala a konštantne zaujímala moju pozornosť. Joshua
Bell miluje svoj nástroj a tiež hudbu, ktorú na
ňom hrá. Vďaka za jeho Sibelia!
V Čajkovského Symfónii č. 4 f mol op. 36 sa
dirigent Vasily Petrenko ocitol takpovediac
na domácej pôde. Opäť platí, že nie každému
musela vyhovovať interpretačná koncepcia
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Asi najpriaznivejšie vyznelo posledné
dielo, Symfónia č. 2 D dur op. 43 Jeana
Sibelia. Tiež by mohla padnúť otázka, prečo práve „najpopulárnejšia“ zo symfónií
fínskeho skladateľa, prečo nie napríklad
Štvrtá alebo Siedma... Ak sa povznesiem
nad drobné nedostatky (nevydarené hobojové sólo či oneskorený nástup trúbky
v 1. časti), pôsobila pomerne kompaktne
a gradačné momenty v 1. časti a vo finále
mali svoj účinok. Ako celok na mňa – aj pri
všetkých sympatiách k jej autorovi – pôsobila predsa len rozvláčne. Živšie tempá
a výraznejšie farebné kontrasty by jej nepochybne pomohli striasť onen nie práve
príjemný nádych staromódnosti a zažehnať moje úvahy o tom, či kvôli koncertu
dosahujúcemu skôr bežné abonentné ako

A. Tali foto: P. Brenkus

možno nie celkom prvotriedneho reprezentanta hudobnej kultúry svojej krajiny.
Pri výbere programu stavili Francúzi na
osvedčenú klasiku, ich „trojchodové menu“
pozostávalo výlučne z poslucháčsky vďačných a ľahko stráviteľných kusov. Čím orchester zaujal azda najviac, bolo skromné
obsadenie sláčikových nástrojov a z neho
vyplývajúci komorný zvuk. Niežeby bola
Ravelova Moja matka hus gigantickou partitúrou vyžadujúcou mohutný zvuk, táto komornosť a zvuková striedmosť však podľa
mňa pôsobili trochu jednotvárne. Ravelova
hudba je síce subtílna, neznamená to ale,
že by sa jej interpretácia mala vyhýbať kontrastom a v určitých momentoch aj zvýšeniu
dynamickej hladiny či pritvrdeniu výrazu. To
sa napokon udialo krátko pred samotným záverom suity, keď sa Casadesusovi z orchestra
podarilo vyťažiť plný symfonický zvuk. Bolo
ho však málo a zjavil sa príliš neskoro.
Mendelssohnov preslávený Koncert pre husle
a orchester e mol op. 64 tentoraz predviedla
mladá juhokórejská huslistka Hyeyoon Park.
Možno je v tom už aj istý predsudok voči mladým interpretom z Ázie (aj keď väčšina z nich
žije a študuje v Európe alebo USA), ktorých
inváziu treba chtiac-nechtiac akceptovať ako
fakt, no nedá mi nepovedať, že tento Mendelssohn veru nebol tým pravým orechovým... Isté
nepresnosti v súhre s orchestrom (badateľné
zvlášť pri hre arpeggií) či občasné chvenie
tónu by ma možno nevyrušovali tak ako to, že
koncert v jej podaní pôsobil skôr ako sled za

Nevýrazní Estónci
Možno nebolo práve najšťastnejšie, že deň
po bohatej hostine, ktorú pripravil Oslo
Philharmonic Orchestra, vystúpil ďalší orchester zo severu, navyše s podobne koncipovaným programom. Zrejme nikto, kto
navštívil oba koncerty, sa nevyhol porovnávaniu. Nordic Symphony Orchestra je
pôvodom z Estónska a na jeho čele v tento
večer stála jeho spoluzakladateľka, u nás už
dobre známa Anu Tali.
Pri skladbe Cantus in memoriam Benjamin
Britten pre sláčikový orchester od Arva
Pärta bolo cítiť, že táto hudba si vyslovene
žiada chrámový priestor; neúprosná akustika interiéru starého divadla jej výrazne uberala na farbe a objeme. Interpretácii možno
sotva niečo vytknúť po technickej stránke,
zvuk orchestra mi však pripadal trochu šedý
a pomerne nezaujímavý, bez kvality, ktorá
by na mňa hlbšie zapôsobila.
Možno aj v dôsledku mierne spavej atmosféry, ktorú navodila Pärtova skladba, som
podobným spôsobom vnímal aj nasledujúci
Griegov Koncert pre klavír a orchester a mol
op. 16 v podaní mladého estónskeho klaviristu
Mikhela Polla. Odhliadnuc od istej dramaturgickej všednosti (keď bol v predchádzajúci
večer uvedený Sibeliov husľový koncert, na
Estóncov ostal už len Griegov klavírny...), bolo
jeho chápanie často uvádzaného diela skôr
introvertné a pôsobilo zľahka uspávajúco.
Mladý, 25-ročný klavirista ovenčený viacerými oceneniami je nepochybne inteligentným
umelcom vládnucim suverénnou technikou
aj pekným tónom, myslím však, že jeho vyslovene lyrické poňatie sólového partu nenašlo
ideálnu odozvu u sprevádzajúceho orchestra.

H. Park a J. C. Casadesus foto: P. Brenkus

festivalové parametre treba pozývať hudobníkov zo zahraničia, keď nám podobný
zážitok (možno aj na vyššej úrovni) dokážu sprostredkovať domáci umelci...
Robert KOLÁŘ

Národný orchester Lille
Jedným z dvoch orchestrov, ktoré prišli na
BHS hájiť francúzske farby, bol Orchestre
National de Lille (7. 12.) na čele so svojím
zakladateľom a dlhoročným šéfom JeanomClaudom Casadesusom. Teleso založené
pred 35 rokmi sa v poslednom desaťročí
dostalo do širšieho povedomia najmä vďaka
nahrávkam pre firmu Naxos (značnú odozvu zaznamenal napr. komplet Berliozovho
Faustovho prekliatia v spolupráci so Slovenským filharmonickým zborom z roku
2006) a získalo si povesť solídneho, aj keď

sebou radených uzavretých epizód než jeden
súdržný celok. Na druhej strane, 17-ročná
interpretka má prakticky celú kariéru ešte
len pred sebou a budúcnosť zrejme ukáže, či
jej talent niekedy prerastie auru zázračného
dieťaťa ovenčeného oceneniami a ponukami
lukratívnych spoluprác, ktoré zdobia jej doterajší umelecký životopis.
Bizetovu Symfóniu C dur, mladícke a – možno s výnimkou 2. časti – neveľmi hlboké
dielko, podali Francúzi s očakávanou samozrejmosťou a ľahkosťou. Bezproblémovej
partitúre dal dirigent potrebný švih a hráči
si svoje party vychutnali, obzvlášť v posledných dvoch častiach. Z ich výkonu bolo cítiť
istú dávku muzikantskej rutiny, ktorá možno
pôsobila milo a bezprostredne, no chýbal
jej výraznejší punc výnimočnosti. A práve tú
človek najviac očakáva počas festivalov, nie
parametre bežnej koncertnej prevádzky.
Robert KOLÁŘ
1-2 | 2012
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Ensemble Orchestral
de Paris: dobrý festivalový štandard i trochu
frustrácie
Koncert Ensemble Orchestral de Paris
(9. 12.) ma lákal nielen ako príležitosť vypočuť si zaujímavého zahraničného hosťa, ktorého som navyše „in vivo“ doposiaľ nezažil,
ale i ako možnosť porovnania dvoch francúzskych orchestrálnych telies na tohtoročnom
festivale. O to viac, že ma predchádzajúce
vystúpenie Národného orchestra Lille s renomovaným Jeanom-Claudeom Casadesusom
do istej miery sklamalo. Pri tomto porovnaní
treba samozrejme brať do úvahy, že Parížania
sú komornejším zoskupením, čo na druhej

príležitosťou, s nadhľadom a uvoľnenosťou
prezentovať skvelú hráčsku dispozíciu. A to
nielen z užšieho technického hľadiska, ale
rovnako tiež po stránke kultúry tónu a jeho
farebného spektra.
Nadšenému publiku sa sólista zavďačil
dvomi prídavkami. Viac než Lisztova Consolation zarezonovala Ravelova klavírna
Pavana za mŕtvu infantku, vzrušujúco
balansujúca medzi sentimentom a zdržanlivým gestom estéta.
Druhá polovica koncertu priniesla trochu
frustrácie. Na jednej strane brilantnú Stravinského kompozíciu, neoklasické Concerto
in D, na strane druhej nie celkom dostatočnú
interpretačnú dispozíciu pre tento typ hudby.
Solídnosť a kultivovanosť nestačia. Stravinskij,
to sú predovšetkým dominancia rytmu a ním

J. Y. Thibaudet foto: archív BHS

opernej postave. Po štyroch rokoch sa vrátila
v titulnej role Belliniho Normy a 2. 12. v rámci tohtoročného festivalu ponúkla jednu zo
svojich aktuálne najskvostnejších postáv,
Donizettiho Lucreziu Borgiu. Na rozdiel od
ostatnej produkcie v Opere SND (2007)
padla voľba celkom logicky na prvú milánsku
verziu (1833) so strhujúcim záverečným rondom Era desso il figlio mio, ktorý vrchovato
napĺňa tragický osud kontroverznej hrdinky.
Výrazovým nábojom, emocionálnou zmyselnosťou a komplikovanosťou charakterov
a vzťahov dokumentuje dielo pozvoľný prechod talianskej opernej estetiky od Rossiniho
k Verdimu. Bratislavská koncertná forma
uvedenia neukrojila z dramatickosti príbehu
a z ostrej kresby profilov postáv. V dvoch
hlavných úlohách sa stretli protagonisti premiéry v Mníchovskej štátnej opere spred
dvoch rokov, Edita Gruberová (Lucrezia
Borgia) a Pavol Bršlík (Gennaro). Reálny
vekový rozdiel tridsiatich troch rokov medzi
oboma umelcami ešte umocnil strastiplný
vzťah matky a syna. Belcantové party sa
nedajú ničím oklamať, veľkosť či farebnosť
materiálu nestačí, pokiaľ nie sú k dispozícii
kvalitná škola a zmysel pre štýl. Gruberová
nenechala nikoho na pochybách, že je
fenoménom. Že má hlas stále svieži, silný
a jej technika je neoblomná. V každom vý-

manie partnerov. Nuansami farby, dynamiky,
ale aj postoja na pódiu, mimiky a gesta dokáže viac než len kompenzovať absenciu kulís
a vytvárať silné dramatické situácie. Bol to
Gennaro s chlapčenskou iskrou, rebéliou
i zraniteľnosťou, ale aj s eleganciou a pravdivou emóciou.
Čestne obstáli aj dvaja domáci protagonisti.
Pôvodne avizovanú Silviu Tro Santafé nahradila v nohavičkovej role Maﬃa Orsiniho
sólistka Opery SND Terézia Kružliaková.
Jej prednosťami sú noblesný mezzosopránový timbre a zvukovo vyrovnané polohy.
Miestami by mohla trocha ubrať z vibrata
a tón ešte väčšmi skoncentrovať. Obe jej
árie však patrili k cenným okamihom večera. Basista Jozef Benci bol vyslovene autoritatívnym Donom Alfonsom. Vo vstupnej
árii Vieni, la mia vendetta bol ešte tónovo
tvrdší a vo vysokej polohe užší, no vo veľkej
scéne a duete s Lucreziou (Che chiedete?)
a vo finále 1. dejstva už uplatnil široké spektrum charakterizačného umenia. Korektne
boli obsadené aj ďalšie roly, z nich hodno
spomenúť najmä výrazovo prepracovaného
Ondreja Šalinga (Vitelozzo a Rustighello),
ale aj Martina Mikuša (Gubetta) či Daniela
Čapkoviča (Petrucci).
Na čele Slovenskej filharmónie stál ukrajinský dirigent Andrij Jurkevyč, ktorý patrí
P. Bršlík a E. Gruberová foto: P. Brenkus

strane nemusí byť vždy len výhodou. Akokoľvek, koncert, ktorý sa uskutočnil pod taktovkou „Američana v Montpellieri“ Lawrencea
Fostera (dirigent je v súčasnosti hudobným
riaditeľom v Orchestre et Opéra National de
Montpellier), bol pre mňa podstatne kvalitnejším zážitkom. A to i napriek tomu, že by som
si vedel predstaviť aj príťažlivejší program. Už
vo Faurého suite Pelléas a Mélisanda s populárnou treťou časťou Sicilienne Francúzi zaujali
nielen farebnosťou, noblesou a šarmom, ale i
podstatne lepšou disciplínou ako ich kolegovia
z Lille. Faurého poetické melódie a ich dôkladne prepracovaný harmonický kontext našli vo
Fosterovom koncepte emocionálne zdržanlivejšie, no náladovo bohaté a tvarovo precízne
kontúry. Tempový i rytmický pôdorys podčiarkol túto krehkú, klasicizujúcu rovnováhu
medzi formovou racionalitou a imaginatívnou
uvoľnenosťou.
Hviezdou večera bol nepochybne JeanYves Thibaudet, sólista v Koncerte pre
klavír a orchester č. 5 F dur op. 103 Camilla
Saint-Saënsa. Inšpiračne rozšafné a štýlovo
neveľmi koncentrované dielo mal klavirista
dokonale v rukách, veď napokon za jeho nahrávku (spolu s Koncertom č. 2 toho istého
autora) bol prednedávnom nominovaný
na cenu Grammy. Výkon sólistu i orchestra
vystihol charakteristické črty Saint-Saënsovho kompozičného rukopisu: brilanciu,
temperament, kultivovanosť i rafinovanú
premenlivosť. Nemalé technické nároky boli,
ako sa zdalo, najmä pre sólistu len vítanou

diktované ostré a výrazné tvary hudobnej
architektúry. Viac expresie a kontrastnosti sa
napokon žiadalo i v záverečnej Schubertovej
Symfónii č. 2 B dur. Ak už nie pre iné, tak aspoň ako protiváhu trochu strnulej stavby a neúprosnej symetrie raného diela, v ktorom ešte
ťažko hľadať neskoršieho geniálneho, uvoľneného melodika. Napriek všetkému by som
skonštatoval, že koncert Ensemblu Orchestral
de Paris bol dobrým festivalovým štandardom
a nepochybne nás obohatil o zážitok i nezanedbateľné poznanie.
Slavomír JAKUBEK

Rehabilitovaná
Lucrezia Borgia
Koncertnú prezentáciu hudobnodramatického žánru si BHS vyskúšali pred šiestimi
rokmi, keď v slovenskej premiére Roberta
Devereuxa navnadili festivalové publikum
na dielo Gaetana Donizettiho. Nebol to
síce celkom panenský terén (priekopníkom
renesancie belcantovej opery serie u nás
bola niekdajšia Komorná opera a festival
Zámocké hry zvolenské), no v špičkovej interpretácii ostávala predverdiovská talianska romantická tvorba – paradoxne najmä
Bratislave – utajená.
Protagonistkou Roberta Devereuxa bola
v roku 2005 Edita Gruberová, ktorá sa prvýkrát od emigrácie predstavila v kompletnej

stupe (úvodná ária Com'è bello i spomenuté
bravúrne finálové rondo), dvojspevoch či
ansámbloch, demonštrovala kultúru frázovania, schopnosť vypointovať part dramatickými akcentmi, nehovoriac o stále brilantných
koloratúrach a výškach. Emocionálne vrúcne piano vo vzťahu k Gennarovi, mrazivo
laserové forte v rezolútnych pasážach, ale
aj rad výrazových medzistupňov posunuli
Gruberovej Borgiu do úplne mimoriadnych
zážitkových sfér.
S obrovskou radosťou treba uvítať, že rovnocenného partnera našla v mladom slovenskom tenoristovi Pavlovi Bršlíkovi. Svoju doterajšiu obdivuhodnú medzinárodnú kariéru
vybudoval na mozartovskom teréne, dnes
je však už aj rešpektovaným interpretom
bel canta. Bršlíkov lyrický tenor nadobúda
v strednej polohe jadrnejšiu farbu, výšky sú
technicky stále pevnejšie a svietivejšie, legatové frázy tvorí s veľkou kultúrou a vkusom.
Bonusom je jeho nevšedná senzitívnosť a vní-

k povolaným špecialistom na belcantovú literatúru v medzinárodnom meradle. Je častým
dirigentským partnerom Edity Gruberovej,
pozná teda špecifickosť jej dychovej techniky
a dokáže plastickým gestom (a s úsmevom
na tvári) sprevádzať a zároveň podčiarknuť
bohatosť a farebnosť partitúry. Dal jej agogické i dynamické kontrasty, finálové scény
mali strhujúci dramatický ťah. Kultivovaným
zvukom sa prezentoval tiež Maďarský národný filharmonický zbor so svojím zbormajstrom Mátyásom Antalom.
Pavel UNGER

Hommage à Paul Robeson
Tomáša Šelca
Nie je bežné, aby BHS ponúkli sólový recitál
poslucháčovi 3. ročníka VŠMU, no ani Tomáš
Šelc nie je bežným zjavom na našej hudob-

17

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

nej scéne. Mladý basbarytonista absolvoval
Konzervatórium v Bratislave (spev Alžbeta
Michálková, zborové dirigovanie Dušan Bill)
a momentálne študuje na VŠMU v triede Petra Mikuláša. Je držiteľom početných ocenení
zo speváckych súťaží (Vráble, Trnava, Karlove Vary, Kroměříž, Olomouc, Eger). Po viacerých školských produkciách ho budúci rok
čaká postava Leporella v brnianskom Národnom divadle. V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa Šelc predstavil projektom Americká pieseň – Hommage à Paul Robeson
zostaveným z repertoáru slávneho afroamerického speváka a herca, nekompromisného

T. Šelc foto: archív BHS

bojovníka za ľudské práva. V osemdesiatminútovom programe zazneli staré černošské spirituály a americké piesne zo začiatku
20. storočia, ale aj čísla z Gershwinovej opery
Porgy a Bess či slávny filmový song Ol'Man
River. Mladý umelec prezentoval nielen bezpochyby perspektívny materiál, ale najmä
neobvyklú technickú a interpretačnú zrelosť.
Šelcov basbarytón je už dnes špecificky sfarbený, má úctyhodný rozsah i objem, mimoriadne príjemnú hlbokú polohu a isté (len
vo forte občas trošku drsné a „neohrabané“)
výšky. Čím však vyniká nielen nad úroveň
svojich generačných kolegov, ale i mnohých
etablovaných profesionálov, je obdivuhodná, na kvalitnej dychovej technike založená
práca s dynamikou. Šelcove mezza voce je
nežné a hladké, a takým ostáva i pri veľkých
intervalových skokoch. Dynamické odtienky
odmeriava ako na lekárenských váhach, ovláda dokonca i pre mnohých spevákov zakliate
messa di voce. Bezpečne zvládnutá dychová
opora dáva jeho hlasu v rýchlych skladbách
flexibilitu (Joshua Fit the Battle of Jericho),
v pomalých zase dramatickú závažnosť (výrazovo charizmatické Go Down, Moses),
v lyrických hladkosť a vláčnosť (Just A-Wearyin´ For You). Vrcholom Šelcovho koncertného výkonu bola svetoznáma Summertime,
takmer celá odspievaná v zdržanlivom mezza voce, a predsa plná hudobného napätia,
s dynamicky krásne pointovaným záverom.
Na tomto mieste treba vyzdvihnúť Šelcovu
koncertnú partnerku, klaviristku Danu Hajóssy, ktorá so spevákom súznela na jednej
vlne, sprevádzajúc ho so vzácnou muzikantskou empatiou. Mladý umelec má pred sebou
určite ešte mnoho práce (napríklad vonkajšiu
eleganciu koncertného prejavu). Každopád-
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ne však v jeho prípade prívlastok „veľký prísľub slovenského vokálneho umenia“ nie je len
prázdnou „pí-ár“ frázou.

teľne dokumentoval osobitý interpretačný
rukopis: čistotu hry, jasnosť, zrozumiteľnosť
a racionálne uchopenie diela v každom detaile. V mladosti mu často vyčítali absenciu
Michaela MOJŽIŠOVÁ
citovej vrúcnosti, v osobnosti Bulvu je organicky spätá výrazová, tektonická či technická stránka interpretácie. Každé odsadenie,
(Nielen) zabudnuté
prízvuk či dynamická premenlivosť sú v rovslovenské premiéry
nováhe precítené, ale i premyslené. V Sonáte „Mesačného svitu“ som bol spočiatku šoPo minuloročných jazzových fúziách tentoraz
kovaný stvárnením 1. časti (Adagio), ktorá
Štátny komorný orchester Žilina na svojom
na mna nepôsobila „mesačne“, ale skôr „lutradičnom festivalovom koncerte (4. 12.)
naticky“. Čoskoro som sa však tohto pocitu
ponúkol postmoderno-minimalistický výber
zbavil a pochopil, že ide o tichú vibráciu, imdiel, medzi ktorými vzbudzovali očakávanie
presionistický opar, ticho noci a v nej samonajmä premiéra 3. symfónie Petra Martinčetu človeka. Allegretto bolo vtipné, živé a preka (napísaná na objednávku BHS) a slovenmenlivé. V záverečnej časti (Presto agitato)
ská takmer-premiéra legendárnej Pärtovej
by sa žiadalo o niečo viac posilniť intenzitu
skladby Tabula rasa (uvedenie o niekoľko dní
rozložených akordov smerom k výbušnosti.
predstihol iný festival v Košiciach).
V Beethovenových sonátach sa však Josef
Peter Martinček sa vo svojej doterajšej tvorBulva prezentoval ako aristokrat klavíra.
Pocit istého rozčarovania som mal pri interbe prejavoval ako skladateľ tvorivo reflektupretácii Chopinovej hudby (Polonéza fis mol
júci podnety z hudobnej histórie i z nonartifiop. 44 č. 135, Scherzo cis mol op. 39
č. 125). V Polonéze dominujú vznešeŠKO Žilina, O. Dohnányi, I. Viskupová, P. Martinček foto: P. Brenkus
né vzostupné akordy, na ktoré sa viažu
girlandy figurácií. Vznešenosť a majestátnosť ascendenčne smerovaných harmónií tu boli síce zreteľne nastolené, no
drobné fioritúry boli zámerne spomalené. Pôsobili ako prstové cvičenie, čím
sa rozdrobila celistvosť procesu a polonéza stratila vzlet. Vyrušovalo ma
tiež nadužívanie pedálu, vďaka čomu
sa niektoré oktávové pasáže ocitli v neurčitej splývavej „hmle“.
Mierne sklamanie rýchlo vystriedala
radosť z interpretácie Szymanowského klavírneho cyklu Masky op. 34. Čarovná hra farieb a nálad, ktorá doslova
ožila pod prstami umelca. Opäť sa ukázalo, že Bulvov úder je bohato diferencovaný a má rozsiahly farebný i výrazový register. Na záver zaznela Toccata
pre klavír od Romana Bergera, ktorá
ciálnych žánrov, hoci jeho prvé dve symfónie
Dobre napísanému dielu však uškodili rozmauž desaťročia patrí do zrelého Bulvovho reperpráve tieto charakteristiky priamo nevykazujú.
zané behy v kadencii, ako aj celková strnulosť
toáru. Možno preto, lebo skladateľ aj interpret
Až v tretej (s podtitulom „Benátska“) môžeme
a akademickosť sólistu (Ján Slávik). Je však
v tejto skladbe z etymologického i hudobnosledovať historizujúce črty, ešte výraznejšie
dobré, že sa jeho hudba u nás v poslednej
historického hľadiska naplnili význam slova
sa tu však prejavuje Martinčekova inklinácia
dobe čoraz častejšie dostáva na koncertné
tokáta. Aj v starom talianskom dialekte veneto
k hudobnému minimalizmu (rozklady kvintapódiá (najmä zásluhou V. Godára), pretože
znamenalo slovíčko tocare dotyk, dotýkať sa.
kordov, vytváranie zvukových plôch aleatoricpredstavuje zaujímavý historický dokument
Tokáta však znamená i rozdrobovanie súviským repetovaním modelov). S dobou vzniku
– Németh ako jediný z našich skladateľov nalostí. Toto všetko je v tomto diele sprítomnené.
bližšou 2. symfóniou (2009) ju tiež spájajú jedrodených pred rokom 1900 aktívne tvoril ešte
Sólista obohatil Bergerovu hudbu širokým dianočasťový tektonický pôdorys a komornejšia
i v 60. a 70. rokoch 20. storočia.
pazónom dynamickej premenlivosti, hravosťou
dikcia. Osobitým prvkom je zapojenie miešaa farebnosťou. Recitál Josefa Bulvu bol jednoného zboru (v a cappella vstupoch intonačne
Juraj BUBNÁŠ
značným obohatením tohtoročných BHS.
istý Spevácky zbor Technik), ktorý prednáša
Igor BERGER
fragment textu z rekviem (Quid sum miser
Aristokrat klavíra
tunc dicturus...), ale aj nezmyselný džavot (či
smiech?) ako postmoderné gesto rezignácie...
Štyridsiaty siedmy ročník BHS priniesol
Večer violových sonát
Pod dirigentským dohľadom Olivera Dohná27. 11. v Moyzesovej sieni stretnutie s klavinyiho pôsobivo vyznelo tiež „strihové“ strieTohtoročné BHS poskytli 29. 11. vzácnu príristom Josefom Bulvom. Dlhá, takmer štrdanie dramatických úsekov (s tremolami tymnásťročná prestávka spôsobená zranením ľaležitosť navštíviť Večer violových sonát v Konpanov) s lyrickejšími, kde v sprievode sláčikov
vej ruky sa napriek zlým prognózam napokon
certnej sieni Dvorana, na ktorom sa predstadostávali priestor sóla dychových nástrojov,
skončila dobre. Vďaka veľkej snahe lekárov,
vili huslista a violista Milan Paľa s klaviristkou
harfy a xylofónu.
pevnej vôli a silnej túžbe umelca vrátiť sa na
Magdalénou Bajuszovou. Dramaturgická
Tabula rasa, dvojkoncert pre dvoje huslí, slákoncertné pódiá, som tak mohol opäť vidieť
skladba koncertu bola zaujímavá i preto, že
čikový orchester a preparovaný klavír, patrí
a počuť priateľa a spolužiaka z čias mladosti.
sa na našich koncertoch len zriedkavo streku kľúčovým dielam estónskeho skladateÚvodná časť náročného klavírneho recitátávame s podobne zameraným programom
ľa Arva Pärta, svedčiacim o jeho štýlovom
lu patrila dvom Beethovenovým sonátam
(A. Winkler: Sonáta pre violu a klavír op. 10,
obrate v 2. polovici 70. rokov. Zároveň mu
(Sonáta č. 13 Es dur op. 27 č. 1 „Quasi una
B. Martinů: Sonáta pre violu a klavír, D.
ako jedna z prvých kompozícií vydaných vo
fantasia“ a Sonáta č. 14 cis mol op. 27 č. 2
Šostakovič: Sonáta pre violu a klavír op. 147).
vydavateľstve ECM otvorila priestor pre roz„Mondschein“). V Sonáte Es dur Bulva zreUrčite si mnohí poslucháči po vypočutí Winkšírenie do celého sveta. Pärt v nej uplatňuje
svoju techniku „tintinnabuli“, redukciu hudobného materiálu na rozklady kvintakordov
a diatonické melodické línie. Svoju predstavu
o tomto zvuku „zvončekov“ však konkrétne
podčiarkuje v parte preparovaného klavíra
(Ladislav Fančovič). Náročné party sólových huslí našli v našich interpretoch (Ivana
Pristašová, Juraj Tomka) adekvátne stvárnenie, dobrou oporou im bola tiež sláčiková
sekcia ŠKO. Fakt, že sa na BHS nepodarilo
uviesť dielo v slovenskej premiére, je vlastne
nepodstatný. Otázkou je, prečo to, aby u nás
toto dielo v priebehu dvoch týždňov zaznelo
až dvakrát, muselo trvať 35 rokov…
Program koncertu v prvej časti doplnila skladba Palladio, concerto grosso pre sláčikový orchester waleského skladateľa Karla Jenkinsa,
ktorá miestami snáď až príliš lacno kopírovala
barokové formové i harmonické schémy. Po
prestávke zaznela Slovenská rapsódia č. 2
pre violončelo a orchester od Štefana Németha-Šamorínskeho, a to tiež v oneskorenej premiére (viac ako 50 rokov od svojho vzniku).
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lerovej dvadsaťminútovej sonáty povedali, že
ide o tradičný romantický eklekticizmus. No
skvelé posadenie sólového nástroja ma utvrdilo v presvedčení, že dielo má svoje umelecké
opodstatnenie v literatúre pre sláčikové nástroje. Veľmi presvedčivo vyznelo v skvelej interpretácii oboch umelcov bohatstvo melodických línií
aj premyslená formová výstavba. Rovnaké konštatovanie platí i pre sonátu Martinů, v ktorej je
toľko fantázie a vzletu, že i po desaťročiach počúvania hudby tohto skladateľa sa u mňa prebúdza obdiv a láska k jeho dielu. Ide o nepretržité
iskrenie nápadov, hru fantázie a nevypočítateľných kompozičných zlomov.
Čo povedať o záverečnej Sonáte pre violu
a klavír op. 147 D. Šostakoviča? Azda len
toľko, že ide o skladateľov testament pre ľudí,
ktorí dokážu počúvať. Sú to posledné slová
veľkého majstra vypovedané z posledných síl.
V spomienkach sa dotýka Beethovenovej Sonáty „Mesačného svitu“, potom krúži po fantazijnej klávesnici imaginácie svojho tvorcu.
Dotýka sa večnosti, otvára svedomie dokorán,
spovedá sa i ukazuje svoju bolesť a túžbu po živote. Kráča k stále živému Beethovenovi a odchádza v tichosti z javiska tohto sveta. Hudba,
ktorá dokáže tak hlboko zasiahnuť človeka,
bola v pravom slova zmysle oslávená i vďaka
interpretácii. Lebo Paľa a Bajuszová museli prežiť, pretlmočiť a nám všetkým odovzdať
posolstvo tejto hudby. Toto ich veľké muzikantské majstrovstvo hlboko oceňujem. Zasluhuje si zvláštnu pozornosť, aby nezapadlo
v kolobehu všedných dní.
Igor BERGER

Fenomenálny Grigorij
Sokolov
Recitál Grigorija Sokolova 3. 12. bol magnetom tohtoročných BHS. Hoci u nás nevystúpil prvý raz, jeho koncert v historickej budove

Stará hudba na BHS
Svet starej hudby na uplynulom ročníku Bratislavských hudobných slávností sprítomnil v Dvorane VŠMU koncert renomovaného slovenského súboru Musica aeterna. Jeho líder Peter
Zajíček siahol po dvojici atraktívnych diel, ktoré možno nepatria medzi úplne neznáme, no rozhodne nie sú
ani všeobecne známe. Prvá
polovica večera tak patrila
programovému dielu francúzskeho barokového skladateľa Jeana Féry-Rebela
(1666–1747) Les Elemens
(Živly), po ktorom prišla
na rad dramatická kantáta
so sopránovým sólom Ino
od Georga Philippa Telemanna. Prvé
takty Rebelovej skladby nepripraveného poslucháča šokujú aj po viac ako
dvestosedemdesiatich rokoch, deliacich dnešné publikum od vzniku diela.
Časť pomenovaná Le Cahos (Chaos)
totiž začína dramatickým orchestrál-

SND sa stretol s enormným záujmom. Rodák
z Petrohradu (1950) sa na Západe presadzoval len pomaly, dnes však patrí do elitnej skupiny svetových klaviristov permanentne vystupujúcich na najvýznamnejších svetových
pódiách. Steinway mu na želanie priniesli z
Viedne a na presný program koncertu bolo
potrebné čakať do poslednej chvíle. Napriek
týmto „hviezdnym manierom“ je Sokolov
celou svojou bytosťou typom antihviezdy.
Vyžaruje asketickú posadnutosť hudobným
textom. Jeho tvár sa vyhýba úsmevu, reč jeho
tela sa obmedzuje na najnevyhnutnejšie úkony. Medzi skladbami nevstáva, bez potlesku
a vydýchnutia pokračuje v predsavzatej línii
až do konca (alebo prestávky). Sokolov je
ojedinelým a osamelým zjavom. Na program
koncertu zaradil Bacha a Brahmsa, barokového syntetika a s ním spriazneného konzervatívneho romantika. Bola to monumentálna
dramaturgia: najprv Bachova zbierka Klavierübung, obsahujúca Taliansky koncert
a Partitu h mol, po prestávke Brahmsove
Variácie a fúgu B dur na Händlovu tému a
Intermezzá op. 117. Veľkolepej dramaturgii
zodpovedali i veľkolepé línie a tektonické
oblúky. Akoby sme počuli röntgenové snímky hudobných štruktúr a boli svedkami bolestných aktov znovuvytvárania (to je pravá
konotácia slova interpretácia). Vznikali neuveriteľne jasne a presne odlíšené hudobné
vrstvy, hudba sa rodila priamo pred našimi
očami a ušami! Vyskytli sa miesta, kde som
sa až obával, že ide o pamäťový výpadok –
s takou zdanlivou neistotou formoval Sokolov nastupujúce frázy, aby ich s o to rozhodnejšou dôslednosťou doviedol k expresívnym
vrcholom!
Sokolov je úsporný. Úsporný, čo sa týka prvoplánovej emocionálnosti, pedalizácie či
nezáväzného pohrávania s hudbou. Zo svojej
zásoby farieb však rozdáva plným priehrštím.
Nezažil som ešte toľko nenapodobiteľného,
dokonale zrozumiteľného pianissima v spoje-

ní s hlboko senzitívnym ponorom do esencie
hudby. Klavirista sa však nevyhýbal ani vyslovene nepríjemným, ostrým, vyhrotene naturálnym farbám, ani zmyselnému trblietaniu.
Taký obrovský rozsah farieb, toľko reflexívnej subtílnosti a kontemplácie! Rysoval sa až
náznak akejsi intelektuálnej špekulatívnosti
koncepcie; Sokolov však podobné nebezpečenstvo negoval váhou a sugestivitou subjektívnej zaangažovanosti, ponorením vlastného
Ja do hudobnej transcendencie. Tak ako nebezpečenstvo hroziacej destabilizácie, spôsobené intenzívnym modelovaním menších
celkov, vyvážil nesmierne napätým ťahom celého komplexu.
Sokolovov Bach rozozvučal striedavo organ
a klavír. Hlásili sa známe registre, ožili mixtúry, osamelé flauty, alikvoty, španielske trúbky
i jadrné pléna. Množstvo jemných zvukových
prechodov, fascinujúco modelovaných dynamických amplitúd a nebadateľne dávkovanej
pedalizácie zasa zdôraznilo druhú, špecificky
klavírnu stránku. Dostatočne veľkorysá agogika sledovala logiku hudobného textu a nikdy nebudila dojem neštýlovosti. V Brahmsovi
sa dostali k slovu aj oslňujúca – ani náznakom
však samoúčelná – virtuozita, symfonická plnosť zvuku, mohutné kontrasty a gradácie.
Pokiaľ ide o spevnosť, tá pod Sokolovovými
rukami pripomína menej bel canto ako výraznú deklamáciu takého Dietricha Fischera-Dieskaua. Tónová kultúra Sokolova nie je
kultúrou, ale osobitou civilizáciou...
Po strhujúco virtuóznych, extrémne ťažkých
Brahmsových variáciách sa Sokolov sotva
nadýchol a – to šokovalo – intonoval jeho
tri pomalé intermezzá. Práve tie mi poskytli
najexkluzívnejší zážitok. Zneli ako zomknuté
malé drámy s rekapituláciou skúseností života zo šiestich desaťročí. Po nich sa mi zdalo
až neslušné tlieskať; vhodnú chvíľu sa žiadalo
len ticho sedieť a so sklonenou hlavou rozjímať. Kričať okamžité „bravo“ mohlo byť len
aktom povrchnej nerozvážnosti. Veď ovácie

nym klastrom obsahujúcim všetky tóny
stupnice d mol. Táto prudká disonancia
vo forte mala podľa skladateľa vyjadriť
„zmätok, ktorý panoval medzi živlami,
pokiaľ sa nepodriadili nemennému poriadku a nezaujali svoje prírodou predpísané miesto“. Z prvotného chaosu sa
postupne vynárajú voda (flauty), vzduch

točne z motívov zastupujúcich jednotlivé
živly (Loure, Chaconne, Ramage: L´Air).
Musica aeterna pod vedením Petra Zajíčka zaujala brilantným zvukom a precíznym frázovaním, ktoré prepožičali hudbe
francúzsku eleganciu a podporili aj „choreografický“ rozmer diela. Chýbalo možno len o trochu viac ľahkosti.
P. Zajíček foto: www.ensemblebaroque.cz

(pauzy, trilky), oheň (mihotajúce sa šestnástiny v husliach) a napokon zem (dlhé
držané tóny v base). Azda v dôsledku očarenia neobvyklým súzvukom sa „voda“
spočiatku trochu strácala v zvuku sláčikov. Nekonvenčný úvod Rebelovej skladby strieda tanečná suita, čerpajúca čias-

V Telemannovom neskorom diele na text
Karla Wilhelma Ramlera, ktoré vzniklo
len dva roky pred skladateľovou smrťou,
sa ako sólistka predstavila Češka Marie
Fajtová. Antickému príbehu o tébskej kráľovnej v jej podaní nechýbal dramatický
spád a disponovaná sopranistka neosta-

mohli majstra Sokolova potešiť ešte po šiestich prídavkoch! A mohlo ich byť možno aj
viac (hoci viac ako päť prídavkov si zo žiadneho koncertu nepamätám), nebyť toho, že
už nevládalo počúvať samotné obecenstvo.
A neboli to hocaké prídavky! Nebolo to
žiadne uvoľnené „odreagovanie“, ale pokračovanie v sústredenom, naplno podanom
výkone. Ďalšie náhľady do interpretačnej poetiky Sokolova, ďalšie odtiene jeho zvukovovýrazovej charakterizácie, ktoré sa rozvinuli
v skladbách od Schumanna, Rameaua, Byrda... Zažili sme klavírneho filozofa a básnika
v jednej osobe.
Tamás HORKAY

Hľadanie a nachádzanie
Dalibora Karvaya
Husľový recitál Dalibora Karvaya s klavírnym sprievodom mladého Rakúšana Stefana Stroissniga (3. 12.) ponúkol náročný, no
príťažlivý program z diel Brahmsa, Schuberta, Liszta a Debussyho (ohlásená dramaturgia obsahovala namiesto Debussyho Schnittkeho skladbu). Výnimočné talenty právom
sprevádzajú veľké očakávania, vek umeleckej
zrelosti prináša povinnosť atakovať najvyššie
méty hudobného života i v medzinárodnom
meradle.
Muzicírovanie Karvaya a Stroissniga toho
bolo svedectvom. Bolo tiež dokladom nevyhnutného tvorivého hľadania, určitej nerozhodnosti a neistoty týkajúcej sa optimálneho
smeru, kadiaľ sa uberať. Husľový recitál je
vždy tak trochu i husľovo-klavírnym recitálom: klavirista nemá otrocky „sprevádzať“,
ale spolutvoriť, rovnocenne participovať na
koncepcii celku. Mal som pocit, že súlad medzi huslistom a klaviristom sa v tomto zmysle
nachádzal ďaleko od ideálu. Stroissnig pôsobil príliš skromne a skutočne si zahral až v só-

la veľa dlžná ani náročnému vokálnemu
partu. Napriek tomu bolo na jej tvorbe
tónu možné počuť, že jej doménou sú
skôr diela Mozarta a jeho doby. Vynikajúco hrajúca Aeterna bola speváčke
nielen spoľahlivou oporou (zvlášť treba vyzdvihnúť presnosť v recitatívoch
accompagnato), ale citlivo pointovala aj harmonický a melodický priebeh
skladby, sledujúc významové nuansy
zhudobnenia textu. Výsledkom bol inšpirujúci „hudobný dialóg“. Vystúpenie slovenských priekopníkov historicky poučenej interpretácie v rámci BHS
vo vypredanej Dvorane VŠMU bolo okrem kvalitného výkonu dobrou správou
ešte z jedného dôvodu: kvôli viacerým
mladým interpretom z radov študentov VŠMU, ktorí sa v orchestri objavili.
Ich spoluúčinkovanie na jednom pódiu
s ostrieľanými profesionálmi bolo dôkazom toho, že pôsobenie Petra Zajíčka na slovenskú kultúru má i napriek
nedoceneniu tohto výnimočného hudobníka stále blahodarný vplyv v rozličných oblastiach.
Andrej ŠUBA
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lovom čísle. Karvay hral kultivovane, s nadhľadom, sebavedome, hoci často až príliš
zdržanlivo. V Brahmsovej Sonáte č. 1 G dur
op. 78 dominoval lyrický prvok, zaujala spevnosť, no chýbali určitá dramatickosť, vzruch,
vo všeobecnosti väčšie kontrasty a odvážnejšie rubáta. V Schubertovom menej frekventovanom diele Rondo brillant h mol D 895
sa muzikanti viac zamerali na stvárnenie charakterových rozdielov, čím aj výstavba tohto
voľne koncipovaného opusu dostala pevnejšie obrysy.
Auditórium Moyzesovej siene – za mojej prítomnosti vždy veľmi slušne zaplnenej – mohla zaskočiť zmena, ktorá prišla po prestávke:
po tradičnejšie ladených skladbách zaznela
novátorská časť z Lisztovho málo hrávaného
cyklu Poetické a religiózne harmónie S. 173
s názvom Benediction de Dieu dans la solitude v podaní Stroissniga. Klavirista preukázal
vysokú mieru empatie k Lisztovej panteistickej poézii a zmysel pre prirodzenú spevnosť
pre fantazijne uvoľnené rozvíjanie hudobného toku. Jeho frázovanie však nepôsobilo dostatočne cieľavedome a veľká gradácia
v strede skladby mohla byť aj konzistentnejšia. No najsilnejšie výhrady by som smeroval
k tónovej kultúre, ktorej vo vysokých registroch chýbala mäkká ušlachtilosť a v nízkych
polohách zase plnejšia zvučnosť. Koncert za
opätovnej Karvayovej účasti uzavrela Debussyho Sonáta g mol L. 140, takmer neoklasicistická labutia pieseň veľkého impresionistu. Tá vyznela v tento večer najpresvedčivejšie, najsuverénnejšie, zvukovo a výrazovo
najpriebojnejšie. Najsilnejšou devízou koncertu bola však senzitívna a racionálne okorenená muzikalita dvoch výborných mladých
umelcov. Najväčšiu výzvu pre nich predstavuje slobodnejší rozlet v záujme väčšej mnohotvárnosti a farebnosti.

tnosti. Spevnosť mohla byť miestami nežnejšia,
architektúra diel mohla stáť na pevnejších základoch. Oddych umelkyniam zjavne prospel,
pretože zvyšné dve skladby, Sonáta F dur op.
5 č. 1 a Sonáta D dur op. 102 č. 2 uspokojili i
najnáročnejšie kritériá. Virsaladze a Gutman
pridali k ohurujúcim ohňostrojom jemnejšie,
miestami čarokrásne farby, popri neohrozenej

N. Gutman a E. Virsaladze foto: archív BHS

b mol (1850) od Roberta Volkmanna a Klavírne trio d mol (1894) od Antona Arenského sa vyznačujú bohato zvrásnenou formou
a zvláštnou, neraz „experimentálnou“ romantickou expresiou.
Trio Faces je vynikajúco zohratou trojicou
schopnou adekvátne a hierarchicky odstupňovať vertikálne zvukové vrstvy, čo je alfou
a omegou vysokej úrovne komorného
muzicírovania. V ich hre ma upútalo širokodyché frázovanie, majstrovské vystihnutie výrazových vrcholov, bohatý
agogicko-farebný arzenál a citovo intenzívny, nadšený prejav. Láskavý prístup
k zmyselnostiam jednotlivostí však občas
hrozil istou rozvláčnosťou – jej prevenciou môže byť viac disciplíny a smerovanie
k zomknutosti formy. Treba pochváliť aj
samozrejmú brilantnosť členov tria. „Kukučím vajíčkom“ večera bol Hymnus pre
zabudnutých od priekopníka slovenského minimalizmu Martina Burlasa; svojou
celkovou asketickosťou dosiahol akési
vyčistenie priestoru, v ktorom mohla
Arenského skladba v závere koncertu
o to efektívnejšie rezonovať.
Žiaľ, ďalší koncert (Národný orchester
Lille) začínal už o pol ôsmej a kto chcel

Tamás HORKAY

Musica da camera Natalie
Gutmanovej a Elisso
Virsaladzeovej
Meno ruskej violončelistky Natalie Gutmanovej je fenoménom a ani gruzínska klaviristka
Elisso Virsaladze nie je v extratriede svetových
klaviristov neznáma. Spolupracujú už mnoho
rokov a bolo to cítiť na ich maximálne zladenej
súhre na koncerte 6. 12. To, že spolu dýchali,
nie je klišé, ale skutočnosť. Umelecky dominantnejšie sa javila Virsaladze, čo vyplýva zrejme
z kompozičnej štruktúry predvedených diel.
V Moyzesovej sieni zazneli štyri Beethovenove
sonáty (veľa nechýbalo do vzácneho kompletu
piatich violončelových sonát) v rozpore s pôvodne ohláseným programom, ktorý obsahoval aj jednu Rachmaninovovu sonátu. Pre viacerých poslucháčov to muselo znamenať sklamanie – myslím, že ruská interpretačná škola
má silnejšie skladateľské priority ako Beethovena... V prejave skúseného rusko-gruzínskeho
dua prevládala dynamická, emotívna priamočiarosť v popredí s pateticko-dramatickými črtami. Najmä v Sonáte g mol op. 5 č. 2 a Sonáte
op. 102 č. 1 C dur mi chýbali bohatšie výrazové
odtiene obsahujúce aj humor, uvoľnený pôvab
či lyrickú vzdušnosť. Do prestávky mal navrch
povestný, nefalšovane muzikálny uragán, pretavený do vášnivej, trochu prvoplánovej brilan-
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Faces Piano Trio foto: archív BHS

virtuozite zaujali vnútornejšou kontempláciou. Zvlášť fascinovali ostré pohybovo-zvukové
kontrasty, gradácie, strhujúco tvarované oblúky či expresívna polyfónia záverečnej fúgy v Sonáte D dur. Ktosi z organizátorov však podcenil
záujem o koncert a na službu do šatne poslal
jediného človeka. Posledný trpezlivý poslucháč
tak opustil budovu Filozofickej fakulty viac než
dvadsať minút po záverečnom akorde...

byť prítomný na obidvoch výborných vystúpeniach, mal smolu. Stanovením začiatku
podvečerného koncertu na 16.00, prípadne
večerného na 20.00, by sa dalo podobným
kolíziám ľahko zabrániť.
Tamás HORKAY

Dva výnimočné koncerty
v Dvorane

Tamás HORKAY

Faces Piano Trio
Ako prvé z dvoch klavírnych trií dostalo na
tohtoročných BHS priestor Faces Piano Trio
(7. 12.). Existuje od roku 2008 a pozostáva
z členov s bohatou a úspešnou sólistickou
aktivitou: Ivana Pristašová (husle), Ladislav Fančovič (klavír) a Boris Bohó (violončelo). Faces sa v koncertnej sieni Dvorana
predstavili s dlhým a náročným repertoárom, až na jednu výnimku orientovaným na
exkluzívne rarity z druhej polovice 19. storočia. Debussyho predimpresionistické Klavírne trio G dur (1879) sa objavilo dokonca
iba pred dvomi desaťročiami; Klavírne trio

Medzi komornými koncertmi aktuálneho
ročníka BHS sa vyskytli dva, ktoré možno
bez zaváhania označiť za výnimočné. Prispela k tomu i skutočnosť, že bratislavský
Quasars Ensemble a české Guarneri Trio
Prague zvolili dramaturgie s dôrazom na
vlastné štýlové preferencie. Quasars Ensemble (9. 12.) sa predstavil vokálnymi cyklami Stravinského, Ravela, Poulenca, Kabeláča, Zeljenku a Lutosławského, pražskí
umelci (10. 12.) vsadili na osvedčené hodnoty v podobe diel Mozarta, Mendelssohna
a Beethovena.
Koncerty Evy Šuškovej (soprán), Petry
Noskaiovej (mezzosoprán) a súboru Quasars Ensemble sú známe originálnymi dramaturgickými počinmi. V tomto prípade za-

ujalo žánrovo a výrazovo pestré prelínanie
hudby a básnických obrazov, ktoré v prípade diel Kabeláča, Lutosławského, Poulenca
a Stravinského ešte oživili ľudové vplyvy. Samozrejme nebola núdza ani o spevácke zážitky, pretože obe speváčky dokázali vynikajúco preniesť poetický rozmer do interpretácie hudby. Pod inšpirujúcim dirigentským
gestom Ivana Buﬀu (účinkoval aj ako klavirista) tak publikum bolo svedkom ďalšieho
z významných vokálnych recitálov umelkýň,
ktoré majú cit pre hľadanie a oživovanie polozabudnutých skvostov z vokálnej lyriky
hudby 20. storočia. P. Noskaiová sa predstavila v Stravinského Pribautkách, Ravelových Chansons madécasses a Poulencovej
Rapsodie négre. Zvlášť vyniklo oduševnené podanie Kabeláčovho cyklu Šest ukolébavek na slová lidové poesie. E. Šušková sa
uviedla precíznym naštudovaním Stravinského Trois poésis de la lyrique japonaise,
ktoré doplnila vtipným cyklom Three Songs
from William Shakespeare. Zaspievala tiež
farbisté Ravelove Trois poémes de Stéphane Mallarmé a polozabudnutý, no famózny
cyklus Galgenlieder Ilju Zeljenku. Obe speváčky striedavo excelovali v záverečnom
Lutosławského venčeku piesní Slomkowy
lancuszek i inne dziecinne utwory pre dva
ženské hlasy a päť dychových nástrojov.
Dôležitú súčasť koncertu tvorili výkony členov Quasars Ensemble. Napísať, že citlivo
sprevádzali, je málo. Speváčky v nich mali
oporu, ich hlasy nemuseli s nástrojmi zápasiť a dostali priestor pre farebné nuansovanie. Spoločný interpretačný ťah prinášal
poslucháčom radosť z kompozícií tvoriacich
pestrý celok zaujímavých skladateľských
poetík. Premenlivosť nálad, farebnosť partitúr, štýlové rozdiely medzi dielami skladateľov začiatku a konca 20. storočia, to všetko
spolu s melanchóliou, smútkom, lyrikou, ale
aj dramatickou expresiou a vtipom priniesli
publiku výkony sólistiek i ansámblu. Tento
koncert nebol zameraný na efektné spevácke čísla, o to viac sa bolo možné dostať
hudbe pod kožu a vychutnať si adekvátne
stvárnenie rozmanitých autorských rukopisov tvorcov 20. storočia.
Guarneri Trio Prague, ktoré oslávilo už
25. výročie vzniku, tvorí trojica brilantných
interpretov (Čeněk Pavlík – husle, Marek
Jerie – violončelo, Ivan Klánský – klavír),
ktorí sú súčasne aj známymi sólistami. Dvorana tak na záver festivalu ožila ukážkou typického českého muzikantského zanietenia, tvorivej invencie a nástrojovej perfekcie. Zvukový kolorit súboru spoluvytvárajú
aj dva vzácne sláčikové nástroje: nástroj
Pavlíka, ktorý hrá na husliach „Zimbalist“
od Guarneriho del Gesù; Jerie má nástroj z
dielne Andrea Guarneriho z roku 1684. Aktuálne renomé Guarneriho tria je výsledkom oddanosti komornej hudbe a dlhej
histórie českého muzicírovania, ktoré má
tradíciu kvalitných telies. Povestná súhra
Pražského tria s precízne vypracovanými
detailmi jednotlivých partov a spontánnosť
tvorili základ výkonu v Mozartovom Klavírnom triu č. 6 G dur KV 564, v Mendelssohnovom Klavírnom triu č. 1 d mol op.
49 a záverečnom Klavírnom triu č. 7 B dur
op. 97 Beethovena. Súčasťou finále boli aj
prídavkové „evergreeny“, úprava Dvořákovej Humoresky či Dvořákovej Dumky.
1-2 | 2012

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

Mozartovo trio mohlo na pódium priniesť
len príjemnú dobovú hudbu, no vďaka vyšperkovanej interpretácii zazneli tri kúzelné klasicistické miniatúry. Neporovnateľne
väčšiu kompozičnú a výrazovú prepracovanosť priniesla hudba Felixa Mendelssohna
Bartholdyho, no najmä Arcivojvodské trio
Beethovena. Obe diela patria k preferovaným a náročným kusom triovej literatúry.
Pre súbor kvalít Guarneriho tria boli príležitosťou na strhujúcu interpretáciu. Bolo
inšpirujúce sledovať, ako hudobníci pracovali s témami, motívmi, ako prehľadne
a plasticky znela hudba v ich podaní, aký
symfonický ťah mali prvé časti, ako vyvažovali zvuk v živých temperamentných finále
a s akou hĺbkou sa ponorili do lyriky pomalých častí. Bartholdy bol výnimočným,
no bol to najmä Beethoven, ktorý sa stal
pamätným finále komorných koncertov
v rámci 47. ročníka BHS.
Melánia PUŠKÁŠOVÁ

najhrávanejších vôbec. Ako objekt svojich
inšpirácií si ho tentokrát vybral slovenský
talent Karol Daniš. Rodák z Galanty zaujal
najmä poctivosťou prístupu k hudobnému
textu a premyslenosťou koncepcie, ale aj
technickou suverenitou a meditatívnosťou.
Na čom by mal azda ešte Daniš popracovať,
je prenikavejšia citovosť, viac interpretačnej
odvahy a najmä farebnej, zvukovej a výrazovej pestrosti.
Maďarskú klaviristku Ivett Gyöngyösiovú
som mal to šťastie počuť (ešte ako zázračné
dieťa) pred tromi rokmi, keď mala pätnásť.
Jej výnimočný talent sa medzitým úspešne
rozvinul a stala sa víťazkou New Talent 2011.
V Beethovenovom Koncerte G dur podala famózny výkon. Najviac by som u tejto subtílnej klaviristky s neopakovateľne expresívnou
mimikou vyzdvihol vysokú mieru identifikácie s antagonistickými, pre Beethovena tak
príznačnými protikladmi: rezolútny dramatizmus a vzdušná poézia, zúfalá tragika v druhej časti, nežne roztúžený tón kontra živelná

hravosť. Ivett však zapôsobila aj spontánnou
oduševnenosťou, zriedkavo pregnantnou artikuláciou a takmer bezchybnou, priesvitnou
precíznosťou virtuóznych pasáží. S rozhodnutím poroty možno vrelo súhlasiť.
Kým sa zrodilo rozhodnutie, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou
Petra Vronského (ktorý bol nanajvýš spoľahlivým a inšpiratívnym partnerom horeuvedených sólistov) predviedol Variácie na slovenskú ľudovú pieseň od Jána Cikkera. Bola to
jednoznačne najlepšie stvárnená Cikkerova
skladba zo všetkých, ktoré som v rámci storočnice nášho veľkého spolutvorcu hudobnej moderny počul. Znela s potrebnou rustikálnou výbojnosťou, nie však nekultivovane;
Vronský presvedčivo akcentoval najrôznejšie
hudobné charaktery od elegických a lyrických
cez žartovné a kapriciózne až po pochodové
alebo pastorálne. Hre rozhlasových symfonikov nechýbali nasadenie, švih a elán; treba
pochváliť aj prirodzenú dýchavičnosť, strhujúcu pulzáciu a široko modelovanú dynamiku.
Vronský a SOSR sa tak postarali o príjemný
záver neskorého večera a dôstojné pretlmočenie Cikkerovej mnohotvárnej expresie.

Záverečný koncert (10. 12.) v historickej
budove SND, vydarená bodka za 47. ročníkom festivalu, bol stretnutím s ruskou
hudbou, ktorú pretlmočili dirigent Alexander Lazarev s orchestrom Slovenskej
filharmónie.
Hneď na úvod treba povedať, že sa na našich koncertných pódiách len zriedkavo
stretávame so Stravinského hudbou Bozkom víly patriacom do neoklasicistického
obdobia skladateľovej tvorby. K „rozprávkovému“ vyzneniu skladby s výraznou tanečnou gestikou významne prispel ruský
dirigent, ktorý sa pohrával s každým rytmickým detailom a s pôsobivou ľahkosťou komunikoval s orchestrom. Jeho gesto bolo také čitateľné a priezračné, že pre
hráčov muselo byť pôžitkom hrať pod jeho
vedením. Hudobníci sa navzájom počúvali a podriadili sa interpretačnému
výkladu, ktorý zdôrazňoval komunikáciu medzi jednotlivými nástrojovými skupinami a farebnosť
hudby.
Pokračovaním vydareného večera
bol Koncert pre husle a orchester
a mol op. 82 od Alexandra Glazunova v interpretácii Sofie Jaﬀéovej.
Opäť išlo o dielo, ktoré sa len veľmi zriedka objavuje na našich koncertných pódiách. Treba povedať,
že neprávom, pretože môže súperiť
s vrcholnými hodnotami husľovej
literatúry. Sledovať interpretačný
výklad sólistky, jej komunikáciu
s orchestrom i dirigentom bolo
pôžitkom. Jaﬀé disponuje prekrásnym spevným tónom, jej hra je ľahká, prirodzená a pôsobivá. V diele
rovnako akcentovala spevnosť, tanečnosť, výbušnosť i koncertantnosť, všetko v rovnováhe a vyváženej súhre s orchestrom. Lazarev
si opäť „vychutnal“ všetky detaily diela,
muzicíroval s orchestrom a v plnej kráse
nechal vyznieť sólový part.
Dôstojným zavŕšením festivalu bola Prokofievova Kantáta pre mezzosoprán,
zbor a orchester Alexander Nevský op. 78
(spoluúčinkovali mezzosopranistka Olesya Petrová a Slovenský filharmonický
zbor). O histórii mimoriadneho diela, ktoré čerpá z hudby k Ejzenštejnovmu filmu,
sa nebudem rozpisovať. Prokofiev v ňom
rozospieval v plnej majestátnosti dušu ruského národa a jej bohatú duchovnú škálu:
od bolesti a utrpenia až po túžbu po víťazstve. V tomto monumentálnom projekte treba spomenúť vydarenú spoluprácu
všetkých účinkujúcich: skvele pripraveného zboru (zbormajsterka Blanka Juhaňáková), prekrásne mezzosopránové sóla,
a napokon orchester s vynikajúcim ruským
dirigentom, ktorý rozohral Prokofievovu
hudbu od stíšených meditácií až po grandiózne dramatické vrcholy. Ďalšie slová by
boli už zbytočné. Bol to naozaj dôstojný
záver 47. ročníka Bratislavských hudobných slávností.

Tamás HORKAY

Igor BERGER

K. Daniš, I. Gyöngyösiová, K. Stojanov foto: P. Brenkus

New Talent 2011 – Cena
SPP
Finálový koncert súťaže Medzinárodná tribúna mladých interpretov New Talent 2011
(5. 12.), po ktorom nájde svojho majiteľa aj Cena Nadácie SPP, skrýva v sebe vždy
špeciálny náboj: okrem nezanedbateľného
finančného prínosu a určitej prestíže sa víťazovi naskytne aj viac príležitostí ďalšieho
profesionálneho uplatnenia. Ako prvý sa
v historickej budove SND predstavil bulharský hráč na bicích nástrojoch Kiril Stojanov
s Koncertom pre marimbu a sláčikové nástroje (1986) od Brazílčana Neya Rosaura.
Táto melodicky invenčná a jazzovo-tanečne
ladená skladba ponúka dosť možností nielen
na virtuóznu ekvilibristiku, ale aj na demonštráciu muzikálnej vyspelosti sólistu. Stoyanov v nej podal brilantný výkon a presvedčil
o svojom ohnivom temperamente, vhodne
kontrolovanom sviežou, prirodzenou hudobnou inteligenciou. Po ukážke z ľahšieho
žánru nasledoval o to ťažší, hlbokomyseľný
Brahms a jeho Husľový koncert D dur, v ktorom by sa radi blysli azda všetci huslisti sveta,
čo je zrejme dôvod, prečo je dielo jedným z

Vynikajúce finále v réžii
Slovenskej filharmónie

BHS na Rádiu Devín
15. 2. 2012, 19.05 hod.
Oslo Philharmonic Orchestra, Vasily
Petrenko – dirigent, Joshua Bell – husle
R.Wallin: Act (2004)
J.Sibelius: Koncert pre husle a orchester
d mol op. 47
P.I.Čajkovskij: Symfónia č. 4 f mol op. 36
14. 3. 2012, 19.05 hod.
Nordic Symphony Orchestra, Anu Tali –
dirigentka, Simon Trpčeski – klavír
A. Pärt: Cantus in memoriam Benjamin
Britten
E. H. Grieg: Koncert pre klavír a orchester
a mol op. 16
J. Sibelius: Symfónia č. 2 D dur op. 43
4. 4. 2012, 19.05 hod.
Litovská národná fi lharmónia
Robertas Šervenikas – dirigent
Mischa Maisky – violončelo
Martinaitis: Nedokončená symfónia
D. Šostakovič: Koncert pre violončelo
a orchester č.1 Es dur op.107
S. Prokofiev: Symfónia č. 5 B dur op. 100
12. 2. 2012, 22.30 hod.
Milan Paľa – viola
Magdaléna Bajuszová – klavír
A. Winkler: Sonáta pre violu a klavír op. 10
B. Martinů: Sonáta pre violu a klavír
D. Šostakovič: Sonáta pre violu a klavír
op. 147
26. 2. 2012, 22.30 hod.
Tomáš Šelc – basbarytón
Dana Hajóssy – klavír
Americká pieseň – Hommage à Paul Robeson
11. 3. 2012, 22.30 hod.
Natalia Gutman – violončelo
Elisso Virsaladze – klavír
L. van Beethoven: Sonáta pre violončelo
a klavír g mol op. 5 č. 2
Sonáta pre violončelo a klavír C dur, op.
102 č. 1
Sonáta pre violončelo a klavír F dur op. 5 č. 1
Sonáta pre violončelo a klavír D dur op.
102 č. 2
25. 3. 2012, 21.30 hod.
špeciálny vysielací termín termín
Trio Faces: Ivana Pristašová – husle,
Boris Bohó – violončelo, Ladislav Fančovič – klavír
R. Volkmann: Klavírne trio č. 2 b mol op. 5
C. Debussy: Klavírne trio č. 1 G dur
M. Burlas: Hymnus pre zabudnutých
A. S. Arenskij: Klavírne trio d mol op. 32
A la Mémoire de Charles Davidoﬀ
8. 4. 2012, 22.30 hod.
Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav
Holásek – dirigent, Peter Mikula – organ,
Tomáš Nemec – klavír, Marcel Štefko –
klavír, Peter Kosorín – bicie nástroje
A. Dvořák: Omša D dur op. 86 pre zbor
a organ (originálna verzia)
C. Orﬀ : Carmina Burana - výber zborových častí (verzia pre 2 klavíry a bicie
nástroje)
22. 4. 2012, 22.30 hod.
Štátny komorný orchester Žilina, Oliver
Dohnányi – dirigent, Ján Slávik – violončelo, Ivana Pristašová – husle, Juraj
Tomka – husle
K. Jenkins: Palladio, concerto grosso pre
sláčikový orchester (slov. premiéra)
P. Martinček: Symfónia č. 3 Benátska
(dielo na objednávku Festivalového výboru
BHS)
Štefan Németh-Šamorínsky: Slovenská
rapsódia č. 2 pre violončelo a orchester
(premiéra)
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Milan
Adamčiak
foto: P. Brenkus

65

V decembri oslávil Milan Adamčiak svoje 65. jubileum. Skladateľ, muzikológ,
performer, výtvarník, básnik (a tým sa výpočet jeho aktivít nekončí...) a jeho
tvorba sa po dlhšom čase v ústraní opäť dostali do povedomia. Predstavenia
na festivaloch Melos-Étos a Next a vernisáž výstavy v Galérii 4D v Galante, kde
Adamčiak pokrstil (zatiaľ nevydanú) prvú knihu svojich textov, priblížili túto
tvorivú osobnosť aj tým, ktorí nezažili dobu jeho najintenzívnejšej verejnej
činnosti. Pri tejto príležitosti sme oslovili ľudí, ktorí s ním prichádzali
a prichádzajú do kontaktu a ktorých nejakým spôsobom ovplyvnil, aby ponúkli
svoj pohľad na tohto nekonvenčného človeka.

Ahoj Milan,
práve odchádzam do Poľska na workshopové stretnutie so študentmi, kam ma pozvala Angelika, čo s nami bola tento rok v Japonsku. Mal som síce mesiac času, aby
som napísal 200 slov do Hudobného života k tvojmu jubileu, ale ako život (nielen
hudobný) beží, popri našich koncertoch a častých stretnutiach nad knihou tvojej
experimentálnej poézie Archív I. som akosi na to nemal čas. Tento rok prežívaš peknú
jeseň v Galérii 4D v Galante a teším sa na výstavu, ktorú tam 3 mesiace pripravuješ
a uvedieš na svoje narodeniny. Ak všetko dobre dopadne, urobíme tam aj krst knihy,
ktorá bude tvojou literárnou prvotinou a uvedie básne z rokov 1964–1972, teda z tvojej ranej mladosti. Potešujúce bolo aj oživenie Transmusic Comp. hlavne pri príležitosti
tvojich 65. narodenín a tých 6 koncertov po Slovensku bolo darčekom, ktorý sme si
navzájom odovzdali. V tom zhone našich takmer každodenných stretnutí som sa akosi nestihol zamyslieť a napísať pár hlbokých a slávnostných myšlienok, ktoré by zniesli
skutočnosť, že sú „čierne na bielom“. Včera som išiel po nábreží Dunaja a premýšľal,
ako a čo ti napísať. Po múriku sa prechádzala čajka a v duchu som sa opýtal, čo by ti
tak asi povedala, a v tom okamihu mlčiac vzlietla. Tak aspoň jedno želanie na záver:
chcem ti zaželať, aby sa našlo ešte pár ľudí, ktorí by urobili niečo, čo by ťa potešilo
a čo by potešilo aj ďalších divákov, a ich potešenie by zas potešilo teba. Cirkulujúce
tešenie – ako z tvojej básne Teší ma, že ťa teší. Už počujem tvoje slová: „Ale veď na tom
tak nezáleží.“ Ja však dodávam tvojimi vlastnými slovami: Opak je pravdou. Howgh.
(Písané 28. 11. 2011)
Michal MURIN

Zvláštna bytosť
Milan Adamčiak je zvláštna bytosť. Je mimo bežných súradníc a hraníc, podľa ktorých – aspoň u nás na Slovensku – kategorizujeme ľudí z hľadiska osobnostného,
odborného alebo spoločenského.
Bolo mi to jasné prakticky od prvého stretnutia, v čase, keď som v prvej polovici
80. rokov študoval na VŠMU. Niečo mi našepkávalo, že tohto človeka je dobré sa
držať, že sa od neho možno veľa naučiť, skrátka, že tento človek môže v mojom
živote zohrať dôležitú úlohu.
A Milan ju aj naozaj zohral. Nenápadne, zato však dôsledne. Bol pri mnohých dôležitých okamihoch v mojej umeleckej mladosti: v čase, keď som sa rozhodoval pre
dráhu skladateľa, v čase, keď sme v roku 1987 zakladali súbor VENI ensemble,
v čase, keď v priebehu rokov 1989 a 1990 vznikal festival VEČERY NOVEJ HUDBY,
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v čase, keď sa mnohým z nás – a jemu azda na prvom mieste – naplnila túžba a John
Cage prišiel v rámci tohto festivalu v roku 1992 osobne do Bratislavy, v čase, keď
sme v roku 1994 založili súbor VAPORI del CUORE, ku vzniku ktorého nás nepriamo inšpirovali aj Milanove aktivity v Transmusic Comp. a SNEH-u ...
A ja som pri tom všetkom spoznával Milana Adamčiaka ako charizmatickú, múdru,
kreatívnu, ale všetkým konvenciám a bežným kategóriám sa vzpierajúcu bytosť:
violončelista sa stal muzikológom, aby väčšinu svojho života strávil na okraji veľmi
konzervatívnej a nechápavej slovenskej hudobníckej obce, v prostredí výtvarníkov,
literátov a intelektuálov rozmanitého založenia. Patril akoby všade a nepatril úplne
nikam. Medzi hudobníkmi bol výtvarníkom a intelektuálom, medzi výtvarníkmi
a intelektuálmi zase (síce podivným, ale predsa azda len najviac) hudobníkom...
Milan na Slovensku zohral podobnú úlohu ako iní „osamelí vlci“ v hudbe a umení
20. storočia (Giacinto Scelsi, Harry Partch, John Cage, George Maciunas, Brian
Eno, Christian Marclay – vymenúvam len tých, ktorí mi napadli v prvom slede...).
Bez Milana by bola slovenská umelecká scéna fádnejšia. Jeho dar prekračovať hranice medzi rozmanitými umeleckými, spoločenskými aj osobnostnými rozhraniami
náš priestor zdynamizoval a učinil ho – aj z pohľadu zahraničia – pestrejším a zaujímavejším.
Vďaka, Milan, za tvoju prítomnosť medzi nami, vďaka za to, že si stále tu.
Prajem ti na prahu nového roka aj do ďalších rokov tvojho života, aby si zostal medzi nami a nepoľavil vo svojom neúnavnom objavovaní nových svetov a možných
rozhraní a prienikov medzi svetmi ešte len vznikajúcimi, už existujúcimi, ako aj už
azda pomaly zanikajúcimi...
Buď stále pre nás novým impulzom k našim hľadaniam a inšpiruj nás na našich
vlastných umeleckých aj životných cestách...
A buď zdravý!
Daniel MATEJ

Jednoducho Milan
Od malička mám rád hudbu. Asi od trinástich rokov začala môjmu okoliu (rodičom, bratovi, spolužiakom, pedagógom, kamarátom) hudba, ktorú som počúval,
prekážať. Začalo to na základnej škole s Pink Floyd a Yes, pokračovalo na gympli
jazzrockom a free jazzom, a od tých čias „moja“ hudba okolie väčšinou obťažuje.
Dodnes vlastne nemám s kým počúvať, čo je na jednej strane možno výhodou, na
druhej však pochybnou výsadou. To, že hudba, ktorú počúvam, je nekonvenčná,
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a žiadna spoločnosť ju nikdy
nebude úprimne chcieť, mi
vysvetlil Milan. Nikdy dovtedy
mi nenapadlo uvažovať o tom,
čo počúvam, v sociologickom
zmysle. Vždy to bola pre mňa
estetická záležitosť – v zmysle
vnímania i poetických konvencií. Tí, ktorým sa „moja“ hudba
nepáčila, jednoducho nezdieľali
môj estetický ideál. Dôsledky však boli spoločenské – iný som bol
ja, nie oni. S Milanom som sa intenzívne stýkal jedno desaťročie
(1988–1998), dalo by sa povedať, že v tom období to bol môj
jediný vplyvný učiteľ, hoci ma nikdy v skutočnosti (t. j. inštitucionálne) neučil. Viac než o hudbe ma naučil o jej presahoch – médiových a hlavne sociálnych. Jeho nezištný pedagogický vklad
som ocenil tak, že som nikdy nevstúpil do Transmusicu, kam ma
niekoľkokrát lanáril. Po vystúpení Transmusicu na festivale Melos-Étos som svoje dávne rozhodnutie ocenil znova, tentoraz
sám pre seba.
Potom, čo sme obidvaja zmizli z Bratislavy, vídavame sa s Milanom len sporadicky, v minulom roku asi najčastejšie – trikrát. Som rád, že sa takmer
vôbec nezmenil a naďalej obšťastňuje svet sviežimi bonmotmi a uletenými nadinterpretáciami, ktorým verí asi už iba on sám. Vždy to bol rozprávač a zároveň „vymýšľač“; rozprával skutočné príbehy tak, že ich ozvláštňoval a „zvýznamňoval“ vymyslenými dovetkami, dodávajúc bežným udalostiam ako pridanú hodnotu egocentrický
a predsa šarmantný pátos. Napríklad, v Milanovom samoľúbom podaní vyznieva
jeho stretnutie s Johnom Cageom tak, ako keby sa Cage bol býval narodil a žil len
preto, aby sa raz mohol v Bratislave stretnúť s Adamčiakom. Milan je skrátka bezprostredný „orálny“ človek obdarovaný vzletnou fantáziou a tvorivým potenciálom,
ktorý sa narodil do štylizovaného literárneho sveta (texty vždy miloval rovnako ako
zvuky), aby po jeho neprirodzenej transformácii na svet audiovizuálny (aký paradox
v prípade bytostne intermediálneho jedinca!) rezignoval na hypertrofiu komunikačnej impotencie, čo z neho v podstate urobilo exulanta vo vlastnej kultúre.
Pri predčasnom odchode z koncertu Mi-65 v Bratislave som stretol Milana na toalete.
Môj nemý pohľad si príznačne zinterpretoval ako výčitku (zrejme vlastného svedomia), pretože mi samovoľne povedal: „Daj pokoj, som rád, že som sa vôbec vyčúral.“
A ja som sa opäť utvrdil v tom, prečo ho ešte stále mám rád. Je a vždy bol ľudskejší než
každé prostredie okolo neho, ktoré dokázal nainfikovať všetkým možným, len nie bezprostrednosťou a úprimnosťou. Aj preto som mal oveľa väčší zážitok z príležitostného
projektu Mi-65 než z umelej resuscitácie značky „Transmusic Comp.“.
Jozef CSERES

Emotions, Frasi a Foglio
musicale 2 – grafické partitúry
Milana Adamčiaka interpretované v projekte Mi-65

umenie je predsa to, čo nám
servírujú médiá, a že to predsa nemôže byť
inak, a že je dobre, že je to tak. Ako by mohlo byť cenné to, čo nevidím v televízii a nepočujem ani v našich rádiách? To musí byť predsa niečo divné.
Dozvedáme sa dokonca, že Kunsthalle zakladá už asi piata vláda, a zakladá ju tak
dobre, že sa už ani nedá dúfať, že bude. Už sa vytvorila atmosféra, že tí, ktorí ju
chcú, sú vlastne úchylní, lebo chcú peniaze na kultúru, a predsa čo je kultúra, to
si bude každý určovať sám a bude si to aj sám platiť. Preto degeneruje školstvo

M. Murin a M. Adamčiak pri okrúhlom
stole počas Európskeho kultúrneho
kongresu vo Vroclavi foto: J. Sugar

Milan Adamčiak pocitmi
Petra Machajdíka

Pripomienka
Zhodou okolností práve v čase, keď sa outsideri stávajú cenným a nedostatkovým
tovarom (a atmosféra v našej spoločnosti nám pripomína, ako ľahko sa ľudia, ktorí si zachovajú svoju tvár a víziu, dostávajú na okraj), oslavuje Milan Adamčiak
svoje jubileum, ale aj návrat k práci – aspoň koncert v rámci festivalu Melos-Étos
tú možnosť naznačuje. Pripomína nám to ale aj niečo všeobecnejšie ako Milanovo
jubileum. Pripomína nám dávnu tradíciu, že na Slovensku bolo odjakživa zvykom
trestať tých, ktorí vystúpia z radu a dovolia si mať na veci trochu odlišný názor. Takíto ľudia väčšinou stále provokujú spokojnú časť spoločnosti zvyknutú na to, že

a upadá veda, preto filmári točia iba vďaka sponzorom a darom alebo si financujú svoje projekty sami a ešte si vypočujú, akí sú vlastne drzí a leniví, že to robia
a chceli by peniaze. Preto Slovensko stráca konkurencieschopnosť a tento trend
prelamujú iba mimoriadne nadaní jednotlivci, ktorí navyše dokážu obísť „náš“
systém nazerania na kultúru a pseudomudrlantského určovania jej mantinelov.
Dozvedáme sa, že ak sa kultúra financuje vo Francúzsku, Nemecku, Holandsku
a vlastne skoro vo všetkých európskych krajinách, tak je to prejav zvrhlosti systému – paradoxne je ale tento systém označovaný ako socialistický. Zrejme teda
kultúra je socialistická, pokiaľ ju štát dotuje. A je správna a zdravá, ak si na seba
zarobí (viď Hollywood, MTV, cirkus a comp.). V tejto situácii nie je pre skutočne
tvorivého človeka nič horšie, ako keď sa stane oficiálne akceptovaný naším „establishmentom“, ktorý vznikol za podozrivých, nevyjasnených a veľakrát aj vyslovene
trápnych okolností. Ak je akceptovaný ľuďmi, pre ktorých je kultúra synonymom
umelo vytvorených výkladov celkovo zlyhávajúcej mocenskej vrstvy, ktorá sa navyše chce tváriť kultúrne, ale nejako sa jej to nedarí.
Vďaka Ti Milan, že si nám aj toto pripomenul svojím životom a tvorbou. Dúfam,
že ešte dlho vydržíš.
Martin BURLAS
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Simona
HoudaŠaturová:

ưfoto: T. HoudaƲ

Pochádza z Bratislavy, kde
absolvovala konzervatórium. Na medzinárodnej
scéne ju predstavovať netreba, na Slovensku áno.
Jedinečný lyrický soprán
s koloratúrou ju vyniesol
na piedestál medzinárodne uznávanej sólistky
a priviedol ju do významných operných domov ako
Teatro Colón v Buenos
Aires, Théâtre du Châtelet
v Paríži, Opéra de MonteCarlo, Megaron Mousikis
v Aténach, Théâtre de la
Monnaie v Bruseli či Oper
Frankfurt. Ako žiadaná
koncertná speváčka vystupovala v Carnegie Hall
s Philadelphia Orchestra,
na Salzburských hrách,
s Toronto Symphony
Orchestra v Kanade, pri
príležitosti slávnostného
znovuotvorenia Pleyelovej
sály v Paríži s Orchestre de
Paris, s Mníchovskou filharmóniou, s Londýnskou
filharmóniou, v Sixtínskej
kaplnke v rámci celosvetovo prenášaného koncertu
pre pápeža Benedikta
XVI. Pred krátkym časom
spoluúčinkovala na slávnostnom koncerte pri príležitosti znovuotvorenia
bratislavskej Reduty. Vo
februári ju čakajú ďalšie
koncertné aktivity, v marci
turné vo Francúzsku, koncerty v Oslo, v máji účinkovanie v Beethovenovom
Fideliovi v Dallase, v júni
Mozartova Konstanze
v Únose zo serailu
v Essene. Okrem ocenení za nahrávky v rámci
bohatej diskografie je
umelkyňa držiteľkou
Ceny Nadácie Charlotty
a Waltera Hamelovcov za
vynikajúce spevácke výkony (Lübeck 2007)
a ceny Thálie za najlepší operný výkon v roku
2001. V marci tohto roku
vystúpi Simona HoudaŠaturová po prvý raz
v Slovenskom národnom
divadle. Po vyše dvadsaťročnej medzinárodnej
opernej i koncertnej kariére bude debutovať na
národnej scéne v úlohe
Adiny v Donizettiho opere
Nápoj lásky.

Zdrojom všetkých
významov
je hudba

Pripravila Ľubica KRÉNOVÁ
V marci absolvujete prvé pohostinské vystúpenie
v Opere SND. Akoby aj vaša umelecká dráha kopírovala
známy slovenský modus, že človek sa musí najskôr presadiť v zahraničí, aby ho objavili doma...
Myslím si, že to nie je iba slovenská záležitosť, stretávam sa s tým aj v zahraničí v rôznych podobne
paradoxných osudoch mojich kolegov. Ale aby som
dala veci na pravú mieru, asi pred štyrmi rokmi
som dostala prvú ponuku zo SND spievať Luciu di
Lammermoor, ale musela som ju, žiaľ, zo zdravotných dôvodov odmietnuť.
Nastupujete do obnovenej inscenácie Donizettiho Nápoja lásky. Ak sa nemýlim, Adinu ste už spievali. Ako vnímate túto inscenáciu v porovnaní s vašou doterajšou skúsenosťou?
Spievala som ju zatiaľ iba v koncertných verziách,
takže nemám s čím porovnávať. Adina v bratislavskej
inscenácii bude nielen mojím debutom v Slovenskom
národnom divadle, ale aj debutom v jej javiskovom
stvárnení.
Napriek krátkodobému dávnejšiemu pôsobeniu
v Štátnej opere v Prahe už dlhé roky nemáte stály angažmán. Čo znamená byť operným spevákom na „voľnej
nohe“? Zmes slobody a neistoty?
Musím priznať, že ten úplný začiatok po nútenom
odchode z angažmánu v Štátnej opere naozaj sprevádzal pocit neistoty. Uvedomovala som si, že to, čo
ma v budúcnosti čaká, je v mojich rukách a na mojej
zodpovednosti. Jediné, čo som pre to mohla urobiť,
bolo pracovať na sebe, možno aj tvrdšie než dovtedy.
Bála som sa, že mi bude chýbať divadlo, možnosť každodenného kontaktu s ním. Len čo som však ukon-

čila túto kapitolu, začali sa predo mnou otvárať nové
možnosti. Pribudli nové kontakty a spolu s nimi aj
ponuky na divadelné úlohy, takže nakoniec som sa divadlu vôbec nevzdialila. Veľmi skoro som pochopila,
že môj nútený odchod bol pre moju budúcu kariéru
tým najväčším šťastím. Dnes by som získanú slobodu, ktorá mi umožňuje robiť iba to, čo chcem a s kým
chcem, a hlavne mi dovoľuje nebyť viazanou voči nejakej inštitúcii, už asi nemenila. Bez akéhokoľvek pátosu, som za to osudu vďačná. Najväčší záväzok dnes
pociťujem voči sebe samej, čo ma logicky núti nepoľavovať a udržiavať sa v potrebnej kondícii.
Vzhľadom na počet postáv v Mozartových operách,
ktoré ste vytvorili, ste považovaná za mozartovskú speváčku (Sandrina z La finta giardiniera, Konstanze z Únosu
zo serailu, Zuzanka z Figarovej svadby alebo Pamina
z Čarovnej flauty). Mozart je dodnes veľmi moderný, populárny, stále dáva opere obrovskú víziu do budúcnosti.
Ako ho vnímate v rámci vlastného repertoáru?
Dlhodobo bol pre mňa Mozart hlavným pilierom,
ktorý naozaj rozmanitými príležitosťami podporoval moju spevácku dráhu. Dokonca aj moja prvá
javisková postava bola Mozartova Bastienka v jeho
miniopere Bastien a Bastienka. Pravdepodobne som
z pohľadu náročnosti už vytvorila akýsi svoj mozartovský oblúk, ktorý momentálne završuje Konstanze
z Únosu zo serailu. Stále si však myslím, že aj s ohľadom na môj hlasový odbor a rozsah mi Mozart ešte
má čo ponúknuť, takže by som sa ho ani v budúcnosti
nechcela vzdať. Od Konstanze snáď už nie je ďaleko
k Donne Anne. Mozart ako autor je ideálny pre formovanie mladého hlasu v určitej kontinuite, bez zbytočného forsírovania. Pre mňa o to viac, že môj hlas
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potreboval určitý čas na rozbeh a dozrievanie,
a práve jeho operná, ale aj koncertná tvorba mi
zaručovala prirodzený hlasový vývoj. Mozart
je náročná škola, ale oplatí sa ju podstúpiť. Aj
dnes, keď sa už viac orientujem na iných autorov, je každý návrat k nemu očistením od nánosov, ktoré by mohli, najmä v divadelnej praxi,
hlasu ublížiť.
Nedávno som mala možnosť vidieť Čarovnú
flautu režiséra Davida Radoka v ND v Prahe, kde
stvárňujete Paminu. Práve táto opera zvádza k rôznym postmoderným, až samoúčelne exhibicionistickým interpretáciám. Radokova inscenácia patrí
skôr k tým výtvarne zdržanlivým, ale treba povedať, že funguje dodnes. Fascinuje totiž súčinnosťou
scénografie s libretom a nakoniec aj výkonmi spevákov. Ako ste prijali režisérovu koncepciu?
Bohužiaľ, do tejto inscenácie som ako Pamina
vstúpila neskôr, tak, ako sa to stalo aj vo viacerých iných zahraničných inscenáciách, až po
premiére. Veľmi ma mrzí, že som sa pri tejto
práci nestretla s režisérom Davidom Radokom.
Videla som viacero jeho inscenácií a jedna
z nich je pre mňa najväčším inscenačným počinom, aký som kedy mala možnosť vidieť – jeho
Wozzeck v Národnom divadle v Prahe. Doteraz
môj zážitok z tejto produkcie nič neprekonalo.
Aj Čarovná flauta je v tomto zmysle vizuálne
pôsobivé, kompaktné, čo do inscenačných zložiek veľmi vyvážené dielo, ktoré ctí hudobnú
predlohu a nepotláča interpretačné výkony.
Načrtli sme problém opernej réžie. V päťdesiatych rokoch v Metropolitnej opere, v prvých rokoch
šéfovania Rudolfa Binga, bola réžia hrozbou pre
hudobné naštudovanie a postrachom dirigentov.
O polstoročie neskôr sa o opernú réžiu stále častejšie pokúšajú činoherní režiséri, mantinely opernej réžie sa rozširujú. Ak si vezmeme opäť príklad
z Národného divadla v Prahe, v tejto sezóne tam
režírujú Petr Forman (nie prvýkrát) a tandem originálnych divadelných tvorcov SKUTR (Martin
Kukučka a Lukáš Trpišovský), čo vypovedá o odvahe divadla tie pomyselné hranice stále posúvať. Ako
vnímate tento trend z pozície opernej speváčky?
Musím povedať, že som ešte nikdy nevstúpila s režisérom do nejakej tvrdej konfrontácie.
Isteže sa vyskytnú momenty, kedy režisér na
niečom trvá, čo spevákovi nemusí dávať logiku,
ale on to vníma v rámci celku inscenácie. Ak
to neohrozí vyznenie speváckeho partu, vždy
som prístupná na dohodu. Nezhody medzi
spevákmi a režisérmi, ktorí presadzujú svojské
koncepcie na úkor operného diela, partitúry,
spevu, našťastie poznám iba z rozprávania.
Som presvedčená, že hľadanie činohry v opere
a nerešpektovanie určitých osobitostí oboch
divadelných žánrov nie je cesta ozvláštňovania,
ale určitého, hlavne hudobného splošťovania.
Rozhodne to nebol prípad Krásky a zvieraťa
v Národnom divadle, ktoré považujem za zmysluplné rozšírenie operno-inscenačných možností. Režisérska imaginácia Petra Formana
dokázala plne rešpektovať hudobnú predlohu
a súčasne ju adaptovať do pôsobivého celku.
Nehovoriac o tom, že bratia Formanovci nerobia čistú činohru, ale divadlo na pomedzí žán-

rov. Nakoniec možno ani nejde o činoherné či
operné videnie, ale o prístup ako taký. Môžem
uviesť vlastný príklad – spoluprácu, ktorá ma
čaká koncom roka 2012 – premiéru Verdiho
La traviaty s významnou nemeckou činohernou režisérkou žijúcou v Rakúsku, Andreou

mám väčšinou dobré skúsenosti, až na jednu
výnimku, keď som skutočne zvažovala odchod
na začiatku turné. Pri koncertovaní neraz ani
nie je čas na vytváranie nejakých väzieb, preto je dôležité, aby každá strana pristupovala
k spolupráci maximálne profesionálne. Práca
s dirigentom sa zväčša začína na
skúškach pri klavíri a už vtedy sa
dá vytušiť, či sme si svojím cítením
Mozart ako autor je ideálny
hudby „sadli“. Niekedy si stačí
povedať iba pár viet a funguje to.
pre formovanie mladého hlasu
Je bežnou praxou, že si dirigenv určitej kontinuite, bez zbytočti vopred vyžiadajú konkrétnych
spevákov, s ktorými už majú poného forsírovania.
zitívne skúsenosti, ktorí vedia naplniť ich očakávania. Ak by som
mala povedať osvedčený recept
na dobrú spoluprácu medzi spevákom a diriBrethovou. Príprava inscenácie sa začala prgentom, prvou podmienkou je, aby bol spevák
vými stretnutiami už pred dvoma rokmi, čo
stopercentne pripravený a flexibilný.
v takom predstihu nebýva zvykom. Stretli sme
sa s dirigentom Ádámom Fischerom, skvelým
hudobníkom, s ktorým som už mala možnosť
Kritika často chváli aj vaše herecké výkony, celviackrát spolupracovať, a tiež s režisérkou, ktokové stvárnenie rolí. Napríklad nedávno v kreácii
rej som najskôr musela predhrávať nielen svoju
Lucie di Lammermoor, ktorá je vašou profilovou
predstavu o Violette, ale aj improvizácie na iné
postavou, v modernej inscenácii režiséra Matthewa
témy. Vďaka tomu som už teraz nadobudla poJocelyna na javisku Opery Frankfurt. Čo všetko
cit, že to bude obojstranne tvorivá práca. Teším
spoluvytvára prípravu na javisko, aby spevácky
sa o to viac, že poznám viaceré jej operné proa herecký výkon boli v symbióze?
dukcie, vždy sú predchnuté jej osobnostným
Za najdôležitejšie považujem zvládnuť spevácky
rukopisom, ale nikdy nepotláčajú hudobnú
part tak, aby som získala slobodu v tom zmysstránku diela.
le, že ma v ďalšej práci na postave nebude nič
Ako Konstanze v inscenácii opery Únos
zo serailu v ND Praha ưfoto: J. HoudaƲ

Čo podmieňuje dobrý vzťah operného speváka a dirigenta? Spolupracovali ste s Christophom
Eschenbachom, Sirom Nevillom Marrinerom, Ádámom Fischerom, Ivánom Fischerom, Christopherom Hogwoodom, Kentom Naganom, Helmuthom
Rillingom, Sylvainom Cambrelingom, Gennadijom
Roždestvenským a mnohými ďalšími.
Za ideál považujem možnosť viesť dialóg. Keď
môžem ponúknuť vlastnú predstavu a vytvorí sa priestor pre hľadanie porozumenia, vzájomnej spokojnosti a možno aj kompromisu,
na oboch stranách vyjasneného a odsúhlaseného. Aj v prípade vzťahu speváka a dirigenta

„technické“ obmedzovať. Priznám sa, hereckú
stránku postavy nevytváram vedome, odrazovým mostíkom je pre mňa vždy hudba v súčinnosti s textom. Potom herectvo prichádza akosi
už samo. Nemám potrebu pripravovať sa na postavu nejakými zvláštnymi hereckými cvičeniami. Pracujem hlavne na základe intuície, takže
by som ani nedokázala teoreticky pomenovať
proces, ktorý pri tvorbe prebieha. So vstupom
na javisko a s nástupom prvých akordov hudby
celkom prirodzene vstupuje do mňa aj postava.
Ak na javisku cítim, že je postava divákom prijímaná tak, ako ju vnímam ja, zažívam naozajstné
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pocity šťastia. S podobnými pocitmi sa ale stretávam aj na koncertoch, preto hovorím, že tým
zásadným kľúčom je pre mňa hudba. Naposledy
som niečo podobné zažila na open air festivale v Granade s Christophom Eschenbachom,
kde sme spolu už po niekoľký raz interpretovali Mahlerovu Symfóniu č. 2 „Vzkriesenie“.
Paradoxne tam nemám až taký veľký spevácky
priestor, ale je to emočne silné dielo, ktoré speváka vyburcuje až k mimozemského zážitku.
Vo vašom opernom repertoári celkovo dominujú klasici – Bellini, Donizetti, Mozart, Rossini –, čo
pochopiteľne vyplýva aj z vášho hlasového odboru.
V Národnom divadle v Prahe ste s veľkým úspechom spievali Ariadnu v rovnomennej jednoaktovke Bohuslava Martinů, čo z tohto pohľadu predstavuje tak trochu výnimku. Ale pražské ND má
v repertoári aj súčasného „klasika“ Philipa Glassa
a nový rok odštartovala svetová premiéra opery
predstaviteľa najmladšej skladateľskej generácie
Marka Ivanoviča. Tým všetkým sa ND výrazne odli-

chách existujú aj napriek možno väčšej odvahe
Chceli by ste naštudovať nejakú konkrétnu
uvádzať súčasných autorov. Ak by som to mohla
postavu?
porovnať so zahraničím, jednoznačne chýba
Veľmi by ma lákalo naštudovať postavu Lulu
osveta, výchova mladého diváka k väčšej otvorev rovnomennej opere Albana Berga, hoci aj to
nosti. Vývoj sa nedá zastaviť ani v hudbe. Možno
už dnes môžeme zaradiť do „klasiky“ 20. storopráve Martinů, Janáček by mohli byť tým prečia. Priznám sa, nielenže nezvyknem snívať, ale
mostením k súčasným operám, ale žiaľ, ani oni
na to pre množstvo inej práce ani nemám čas.
sa neuvádzajú často. Príklad
Leoša Janáčka je až zarážajúci,
pretože vo svete je stále žiadaDramaturgia je v zahraničí
ný a v Prahe býva občas problém vypredať hľadisko. Faktom
vnímaná ako základná a najdôleje, že súčasná hudba je oveľa
žitejšia zložka operných domov.
náročnejšia nielen na počúvanie, ale aj na naštudovanie.
Osobne sa s ňou, bohužiaľ,
stretávam málo, ale ak sa mi naskytne príležiAvšak príležitosti účinkovať v niektorej zo sútosť – naposledy to boli Pendereckého Lukášove
časných opier, ak by vyhovovala môjmu hlasu,
pašie – a dostatočne sa s tým popasujem, výsleby som sa určite nebránila. Už len preto, že ma
dok ma vždy nadchne a viem, že to stálo za to.
priťahujú náročné diela, rafinované až zdanlivo
Za dôležitý článok v tomto procese považujem
zradné, uhrančivé, ťažšie rozšifrovateľné, rada
dramaturgiu a jej ochotu meniť myslenie. Práve
sa nimi doslova „predieram“. To však nemusí
byť iba v prípade súčasnej hudby.

Ako Lucia di Lammermoor
v Oper Frankfurt ưfoto: W. RunkelƲ

šuje napríklad od Slovenského národného divadla,
ale rovnako výrazne zasa približuje k európskym
trendom. Aký máte vzťah k súčasnej opernej tvorbe, resp. k opere 20. storočia, ktorej uvádzanie,
povedzme to otvorene, neustále sprevádzajú určité
obavy o záujem publika? Je tomu tak aj v zahraničí? Nedávno ma prekvapilo, že napríklad súčasný
mladý a veľmi uznávaný nemecký dramatik Händl
Klaus je zároveň autorom asi piatich libriet k súčasným operám, ktoré boli aj uvedené...
Asi je na mieste povedať, že obavy o diváka v Če26

Popri opere sa možno ešte viac venujete interpretácii duchovnej hudby, oratórií a kantát. Vo
vašom repertoári sa objavujú Mozartovo či Lloyd
Webberovo Requiem, Dvořákovo, Szymanowského, Haydnovo či Rossiniho Stabat Mater. Najčastejšie opäť Mozart, Bach, ale aj Rybova Česká mše
vánoční. Výnimočnosť vášho prejavu v tejto časti
repertoáru potvrdzuje aj názor Kena Wintersa (The
Globe and Mail, 2006), ktorý hovorí o „krištáľovom
hlase“ schopnom obsiahnuť „duchovný rozmer –
nielen hudby, ale aj jej posvätnej podstaty“. Výber
repertoáru nie je zrejme podmienený iba hlasovými
dispozíciami. Hudba a význam sú vo vašom prípade
spojenými nádobami?
Neuvažujem o mojom repertoári ako o niečom
„širokom“, čo dokáže zahrnúť komickú operu aj duchovnú hudbu. Nevnímam potrebu
takéhoto delenia či kategorizovania. Všetko
je súčasťou mňa a ku všetkému pristupujem
rovnako. Opäť musím zdôrazniť, že hlavným
navigátorom je u mňa hudba, ktorej sa zhosťujem, podriaďujem, nechávam sa ňou viesť.
Napríklad v oratoriálnych dielach alebo omšiach sa texty viac-menej opakujú, ale hudba je
vždy iná a tá je pre mňa alfou a omegou. Hudba
je zdrojom významov, ktoré z nej prirodzene
pramenia. Mozartova Omša c mol, Mahlerova
Symfónia č. 2, Beethovenova Missa solemnis,
to všetko sú diela, vďaka ktorým zažívam naozaj niečo transcendentálne.

dramaturg je ten, v ktorého rukách je estetický
vkus publika, a od neho musia vychádzať zásadné impulzy. Dramaturgia je v zahraničí vnímaná
ako základná a najdôležitejšia zložka operných
domov. Zmena v myslení a v následnom vnímaní diváka však nie je záležitosťou jedného roka,
ani v Nemecku sa neustlalo súčasnej opere na
ružiach zo dňa na deň. Je to sústredená práca
viacerých zainteresovaných strán vyžadujúca
dlhšie obdobie, kým sa dostavia viditeľné výsledky.

Termín na rozhovor sme hľadali takmer tri
mesiace. Niekedy ste sa v jedinom týždni ocitli aj
v troch európskych metropolách. Keď ste sa po tom
všetkom vrátili, a to dokonca z iného kontinentu,
z Japonska, pôsobili ste neunaveným, vyrovnaným
dojmom. Čo je zdrojom vašej vnútornej harmónie?
Snažím sa byť v každej situácii skôr optimista.
A tiež sa snažím nachádzať rovnováhu medzi kariérou a normálnym životom. Mojím
veľkým šťastím je rodinné zázemie a keď to
spojím s prácou, ktorá ma baví čím ďalej tým
viac, tak by som sa rúhala, keby som nebola
spokojná.
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Vlastimil Horák

(17. 6. 1926 – 29. 7. 2011)
Pripravila Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Vlastimil Horák sa od 50. rokov 20. storočia stal neodmysliteľnou súčasťou bratislavských koncertných podujatí. Pre jeho umelecký rast a pôsobenie sa stalo rozhodujúcim práve domáce prostredie. Narodil sa v Moravanoch
u Kyjova v okrese Hodonín. Jeho otec Václav Horák bol prvým hráčom na lesnom rohu v Moravskej filharmónii
v Olomouci. Stal sa preto pochopiteľne jeho prvým učiteľom a ovplyvnil i neskoršie kontakty so Slovenskom. Václav Horák pôsobil totiž v Košickom rozhlase, v rokoch 1932–1938 účinkoval tiež v kúpeľnom orchestri v Piešťanoch,
ktorý v tom čase získal pod vedením Jozefa Obruča značnú popularitu.
iného, no rovnako podnetného – Jána Cikkera. Študoval tiež v dirigentskej triede Kornela Schimpla, kde si prehĺbil zmysel pre detailné vypracovanie skladby, výrazné dirigentské gesto, ľudský takt i korektnosť.
Ďalším dôvodom zotrvania Horáka
v Bratislave bola prítomnosť mimoriadnej dirigentskej osobnosti
Václava Talicha. Ten mu umožnil
zúčastňovať sa na jeho skúškach.
Natrvalo však spojil svoj život so
Slovenskom i vďaka svadbe. V roku
1949 sa oženil s Teréziou Kyselovou. Staršia generácia spevákov
dodnes spomína na pani Terku,
prvú klaviristku, ktorá absolvovala
vo Viedni klavírnu hru so špecializáciou na korepetíciu a spoluprácu
so spevákmi.
Od roku 1950 pôsobil Horák v rôznych funkciách v Československom
rozhlase v Bratislave, kde jeho umelecké ambície nadobudli rozličné
podoby. Realizoval sa najmä ako
redaktor a dirigent. V roku 1950
mu do života vstúpil dnes takmer
zabudnutý skladateľ František Babušek. Kontakt s rozhľadeným človekom a znalcom súčasnej hudby
priaznivo ovplyvnil Horákov umelecký vývoj, prerástol do priateľstva
a Babušek napokon odkázal HoráV. Horák ưfoto: archívƲ
kovi aj svoj archív. Okrem redaktorskej a dirigentskej činnosti zastával Horák i posty dramaturga, hudobného
niteľnú prax orchestrálneho hráča. Pod vplyrežiséra, vedúceho Redakcie symfonickej hudvom týchto okolností sa voľba štúdia hry na
by a od roku 1981 bol tiež vedúcim dramaturlesnom rohu u Josefa Kohouta na brnianskom
gom umeleckej výroby. Vo všetkých prípadoch
konzervatóriu (1941–1946) javila ako priroišlo o dôležité a znalosti vyžadujúce pôsobiská,
dzená. Štúdium však musel zo zdravotných dôktoré prispievali k formovaniu kultúrneho povodov prerušiť a následne prestúpil do triedy
vedomia.
bicích nástrojov. Hudba tak zostala jeho snom
Okrem týchto zdanlivo „skrytých“ funkcií sa
i naďalej.
Vlastimil Horák prezentoval výrazným spôRozhodnutie pokračovať od roku 1947 v husobom aj na verejnosti ako dirigent-organidobnom vzdelávaní na Štátnom konzervatózátor. Keď v roku 1951 z Bratislavy odišiel
riu v Bratislave nebolo náhodné. Motiváciou
Václav Talich, Horák po ňom prebral Komorbolo tamojšie pôsobenie, tvorba a osobnosť
né združenie zložené z vybraných členov SloEugena Suchoňa. Suchoňovu hudbu poznal
venskej filharmónie, ktoré dirigoval nasleduHorák už dlhšie. Vzbudila jeho záujem a stála
júcich tridsaťpäť rokov. S podporou Františka
aj za jeho rozhodnutím študovať kompozíciu.
Babušeka vytýčil pre Komorné združenie dva
Po odchode Suchoňa na Pedagogickú fakulciele: podporovať tvorbu slovenských skladatu Horák pokračoval v triede skladateľa úplne

Už ako jedenásťročný sa Vlastimil Horák stal
členom amatérskeho symfonického orchestra
Prvej českej sklárne v Kyjove. Tu získal prehľad
o rôznej, najmä symfonickej literatúre a neoce-

teľov a dať priestor tzv. starej hudbe. Zhodou
okolností bola táto myšlienka súbežná s podobnými snahami v zahraničí, kde sa v 50. rokoch 20. storočia začala časť hudobníkov intenzívnejšie zaoberať starou hudbou. Vlastimil Horák v tomto smere urobil kus skutočne
priekopníckej práce. K významným produkciám, spojeným s nahrávaním pre rozhlas,
patria uvedenia Symfónie H dur Hob. I č. 46
Josepha Haydna, Variácií pre klavír a orchester Ariette favorite Johanna Nepomuka Hummela, Symfónie C dur Carla Dittersa von Dittersdorfa, Symfónie Juraja Zlatníka a takzvanej Košickej symfónie neznámeho autora.
Predviedol tiež Mozartovu spevohru Operný
riaditeľ a melodrámu Androméda a Perzeus
Antona Zimmermanna (1969). Príležitostné články o Vlastimilovi Horákovi uvádzajú
v súvislosti s jeho koncertmi mená skladateľov ako Jan Křtitel Vaňhal, Jan Václav Stamic,
František Václav Míča, Jan Jiří Benda, František Kramář, Josef Mysliveček, Antonín Filc,
František Xaver Dušek, Václav Pichl, František Xaver Brixi. Jeho zásluhou sme u nás
týchto dovtedy menej známych českých autorov spoznali dôkladnejšie a v kompetentnejšej interpretácii.
Horák premiéroval aj viacero skladieb súčasných skladateľov. V roku 1958 dirigoval
československú premiéru Čembalového koncertu Bohuslava Martinů, systematicky presadzoval tiež slovenských skladateľov, ktorí
prejavovali v tvorbe aj iné estetické a ideové
zámery ako schvaľoval oficiálny kultúrny establishment. Pre televíziu realizoval operu
Cisárove nové šaty Juraja Beneša. Na verejnosti predviedol tiež diela Romana Bergera,
Jozefa Malovca, Ivana Paríka, Ilju Zeljenku,
Mira Bázlika, Jozefa Sixtu, Miroslava Hlaváča alebo Júliusa Kowalského. V spolupráci so Spoločnosťou pre súčasnú hudbu v Rakúsku nahral s Komorným združením pre
rozhlas vo Viedni približne stopäťdesiat diel
rakúskych, slovenských i českých súčasných
skladateľov. V Rakúsku jeho nahrávky vydal
Preiser Records, v Československu Supraphon, Panton a Opus. Jeho celoživotná pozornosť okrem propagácie skladateľov minulosti
a súčasnosti patrila i mládeži, v ktorej videl
záruku kultúrnej spoločnosti so záujmom
o klasickú hudbu.
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Terry Riley

In C (1964)
Robert KOLÁŘ

„Je veľmi dôležité, aby sa hráči navzájom veľmi pozorne počúvali, čo znamená občas prestať hrať
a počúvať,“ uvádza Terry Riley v inštrukciách k predvedeniu In C, svojej najslávnejšej skladby. Tá
za takmer polstoročie od svojho vzniku prešla nespočetným množstvom tých najrozmanitejších
podôb interpretácie a vyslúžila si rovnako velebenie ako zatracovanie. Málokto by však mohol
spochybniť, že tomuto listu, na ktorom je zaznamenaných 53 kratších aj dlhších motívov, patrí
v histórii hudby 20. storočia mimoriadne miesto.
T. Riley [foto: archív]

C  I C
Terry Riley sa narodil v meste Colfax v Kalifornii a tento fakt sa významnou mierou podpísal na jeho hudobnom formovaní. Vzdialenosť
od Európe nakloneného a pomerne konzervatívneho východného pobrežia Spojených štátov zrejme zabezpečila, že nemusel príliš zásadne
riešiť dobovo aktuálnu dilemu, či sa začlení medzi serialistov alebo
neoklasicistov. Jeho nástrojom bol klavír, no myšlienky o dráhe koncertného klaviristu sa rýchlo vzdal a venoval sa prednostne komponovaniu. Po absolvovaní konzervatória v San Franciscu prišiel na University of California v Berkeley už ako skladateľ. Hru na klavíri však
nezanechal a venoval sa jej ďalej, hoci jeho záujem sa sústredil hlavne
na jazz a improvizovanú hudbu.
V Rileyho prvých kompozíciách cítiť vplyv európskeho serializmu,
zvlášť Stockhausena. Bol tu aj nepriamy vplyv Johna Cagea, no zásadný význam mal osobný kontakt s inou, azda ešte výstrednejšou osobnosťou – La Monte Youngom, dnes považovaným (spolu s Rileym,
Stevom Reichom a Philipom Glassom) za jedného z otcov štýlu paušálne označovaného ako „minimal music“. Young bol provokujúcim
excentrikom nielen vďaka netradičnému výzoru a spôsobu obliekania,
ale najmä hudbou, ktorú tvoril. Terry Riley sa rýchlo stal jedným z jeho
nasledovníkov: „Akosi som sa ocitol v jeho gravitačnom poli. Už predtým
pracoval s dlhými tónmi a bol tiež jazzovým hudobníkom. La Monte a ja
sme boli skrátka neoddeliteľní. (...) Zaujímal ho Coltrane, raný Coltrane, keď ešte nikto nevedel, kto je John Coltrane. Už vtedy, ešte skôr než ja,
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mal skúsenosti s počúvaním ázijskej hudby, zoznámil ma s gagaku [typ
japonskej klasickej hudby, pozn. aut.] a dokonca s indickou hudbou. To
všetko sa dostalo do centra môjho záujmu a značne ovplyvnilo spôsob
môjho komponovania.“1
S Youngom začal spolupracovať aj ako performer. Pamätné boli spoločné predstavenia s tanečnou skupinou Anny Halprinovej, kde boli
všetky zložky – hudobná, pohybová, svetelná a občas aj textová – takmer výhradne improvizované a väčšinou vzájomne celkom nezávislé.
Young a Riley produkovali zvuky, hluky a ruchy všetkými možnými
spôsobmi, pomocou akýchkoľvek objektov, pričom ich činnosť mala
neraz nádych deštruktívnosti. Takto vzniknutý chaos prirodzene časť
publika fascinoval, časť odpudzoval či rovno vyhnal zo sály. Im samotným dával pocit slobody a vzdoru voči akademickému prostrediu
Berkeley.
Napriek vplyvom Younga a Cagea však Riley vo svojej vlastnej tvorbe
postupoval inak. Namiesto nehybných a len nepatrne sa meniacich
burdonových tónov začal pracovať s takpovediac bazálnym hudobným
materiálom – s niekoľkými tónmi tvoriacimi jednoduché motívy a ich
mnohonásobným opakovaním. Riley v tom čase začal používať tiež
nový prostriedok – magnetofóny, ktoré mu umožnili vrstviť nahrané
sekvencie na seba pomocou viacstopového záznamu a takisto ich nastrihať a vytvoriť z nich opakujúce sa slučky. Ideu opakovania sekvencií a ich vzájomného prekrývania potom aplikoval aj na komponované
skladby. Výsledkom tohto postupného procesu bolo aj In C, ktorému
prischol status prvej minimalistickej kompozície, t. j. minimal music
v „klasickom“, repetitívnom zmysle.

N  „”
In C je dielom plným paradoxov. Ten najväčší je zrejme to, že skladba
trvajúca približne 45 minút až hodinu je zachytená na jedinej strane,
pričom nejde o verbálnu ani grafickú partitúru, ale o zápis využívajúci tradičnú európsku notáciu. Skladba je určená pre ľubovoľný počet
hráčov (ideálne okolo 35, ale môže ich byť aj menej alebo viac) hrajúcich na ľubovoľných nástrojoch alebo vokalistov spievajúcich na
ľubovoľnú samohlásku. Pozostáva z 53 modelov a každý z nich hráči
opakujú ľubovoľný počet krát po dobu asi 45 sekúnd, potom prejdú
na ďalší až kým sa postupne nedostanú k číslu 53. Všetko sa riadi podľa stabilného osminového pulzu, najčastejšie v podobe opakovaného
tónu c v najvyšších oktávach klavíra, zvonkohry, xylofónu alebo iného
rytmického nástroja. Hudobníci nastupujú postupne a v ľubovoľnom
okamihu môžu prestať hrať, aby sa neskôr opäť zapojili s nasledujúcim modelom. Platí pravidlo, že nikto by nemal byť príliš vpredu ani
príliš zaostávať, takže nikdy neznie viac ako 5 rôznych modelov súčasne. V tom tkvie ďalší paradox – In C je „demokratickou“ skladbou, kde
je každý hráč rovnako dôležitý a neexistuje medzi nimi nijaká hierarchia, poskytuje im nebývalú slobodu, no o to viac od nich žiada, aby
rešpektovali predpísané pravidlá.
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Jednotlivé modely majú veľmi rôzne časové rozmery (niektoré možno
zadeliť do tradične ponímaného metra, iné majú „iracionálne“ dĺžky),
čo pri ich opakovaní a prekrývaní vytvára nesmiernu rytmickú pestrosť. Vzniká tak nekonečné množstvo rytmicko-melodických kombinácií, ktoré sú v každom okamihu jedinečné.
Názov diela naznačuje vzťah k tonalite. In C je skutočne priliehavý názov
– všetok tónový materiál skladby pochádza zo stupnice C dur a je postupne obohatený tónmi fis a b prislúchajúcimi k príbuzným tóninám. Ide tu
však skôr o tonalitu danú do úvodzoviek, ako to robí Roger Scruton, keď
hovorí o postmodernom návrate k tonalite u skladateľov ako Arvo Pärt,
John Adams alebo Henryk Górecki, hoci toto ešte nie je ten typ tonality.

U Rileyho je tónina C dur prakticky iluzórna, nie je podopretá kadenčnými postupmi ani nijakou harmóniou, ktorá by aspoň naznačovala funkčný priebeh. Podobne iluzórne sú „modulácie“ do e mol medzi modelmi
18 až 28 či do g mol (alebo B dur?) počnúc modelom 49. Cudzí tón fis,
ktorý sa objavuje prvýkrát v modeli 14, možno ešte vnímať ako disonanciu,2 od modelu 18 je už takmer jasne 2. stupňom v rámci e mol. No nie
je to čistý a jednoznačný e mol; stále je tu prítomný pulz (hoci v tejto fáze
skladby ho ľudský sluch obvykle vníma už oveľa menej intenzívne) zväzu-

júci hudbu s východiskovou „tóninou“. Niečo podobné možno povedať
o závere, ktorý inklinuje ku g mol, ale len vďaka tercii g – b, takže identita
novej „tóniny“ je ešte menej jasná. Ide teda skôr o modalitu v zmysle výberu tónov z vopred stanoveného radu. Tak možno chápať skladbu ako
celok, čo sa pekne prejavuje na modeli č. 35. Je zo všetkých najdlhší a rytmicky najčlenitejší (tvorí viac-menej súvislú melódiu) a obsahuje obe alternatívy „nestabilného“ 4. aj 7. stupňa v rámci základnej „tóniny“, teda
tóny f a fis, ako aj b a h, presne, ako to býva v modálnej hudbe.
S tým súvisí aj tektonika. Na prvý pohľad In C nemá formu v tradičnom
zmysle – „modulačný priebeh“ je iba naznačený a skladbu nemožno
striktne rozdeliť na diskrétne úseky. Notový zápis neobsahuje žiadne dynamické ani artikulačné znamienka, takže dynamické narastanie a ubúdanie, jav značne zvýrazňujúci formové členenie, tu vzniká spontánne,
intuitívne, podľa vôle interpretov, prípadne – pri nedostatku vzájomnej
empatie medzi spoluhráčmi, na ktorú apeluje skladateľ v inštrukciách –
nemusí vzniknúť vôbec. A predsa tu vidno náznak tektonického usporiadania aspoň vzdialene odkazujúceho k tradícii. Nie je tu rozvíjanie, aké
pozná európska kompozičná prax, no postupnosť úvodných modelov
(1 – 5) jasne ukazuje, že sú odvodené z toho istého jadra a skladateľ nimi
opatrne a veľmi pozvoľna roztvára tektonický oblúk. Na vrchole tohto
oblúka, približne v jeho zlatom reze, prichádza model 35, spomínaná
melódia, ktorá sa tu zjavuje ako akási „epifánia“ výrazne vystupujúca do
popredia. Sú tu aj náznaky reprízovosti – modely 18 a 28 sú identické,
rovnako ako modely 11 a 36 a s nimi takmer identický model 49. Je však
veľmi otázne, nakoľko sú ako momenty „reprízy“ identifikovateľné pri
posluchovej skúsenosti. Je skôr pravdepodobné, že bude pretrvávať dojem otvorenosti, akéhosi „výseku z večnosti“, v ktorom sa odohrá nejaký
proces. Zdanlivo bez začiatku a bez konca, vedúci odnikiaľ nikam...

V : D, C, M
Koncepcia In C sa často porovnáva s myslením priekopníkov modálneho
jazzu nastupujúceho po odznení bebopovej éry koncom 50. rokov. Exemplárnym prípadom často spomínaným v tejto súvislosti je So What, úvodná skladba legendárneho albumu Kind of Blue (1959) Milesa Davisa. Jej

tému tvoria jednoduchá basová figúra a dva akordy v dórskej d mol, nič
viac. Tie sa počas celého chorusu dokola opakujú, na chvíľu sa „presťahujú“ do es mol, aby sa zasa vrátili späť. Zjednodušene povedané, namiesto opisovania sledu harmónií sa sólista pohybuje po stupňoch určitého
módu, čo mu pri improvizácii značne rozväzuje ruky. Davisov spoluhráč
John Coltrane zašiel ešte ďalej. V skladbách ako My Favorite Things, Afro
Blue či Olé Coltrane dokázal rozbiť ohraničenie opakujúceho sa chorusu
tým, že po odznení témy improvizoval už len na dvoch striedajúcich sa
akordoch alebo dokonca len so sprievodom bicích. Ich časové dimenzie
vďaka tomu neraz prekročili 20 minút a svojím hypnoticky opakovaným
trojštvrťovým pulzom pripomínajúcim rytmus valiaceho sa vlaku evokovali stavy podobné tranzu. Okrem toho
znamenali práve tieto skladby ešte jednu
významnú vec v súvislosti s In C. Coltrane svojou dravou a mimoriadne expresívnou hrou na sopránsaxofóne inšpiroval ďalších hudobníkov – vrátane Younga a Rileyho –, aby siahli po tomto, od
čias Sidneyho Becheta takmer zabudnutom nástroji. Zvuk sopránsaxofónu sa v tom období stáva súčasťou zvukového ideálu „minimal music“
a počuť ho (v Rileyho podaní) aj na prvej nahrávke In C.
Spomenúť treba aj Charlesa Mingusa, ktorý roku 1959 nahral album
Blues and Roots. Koncepcii In C má veľmi blízko tým, že väčšina jeho
tém je vytvorená postupným vrstvením mnohokrát opakovaných motívov. Toto vrstvenie a opakovanie tu má podobnú šamanskú a rituálnu
príchuť, čo veľmi farbisto dokumentujú Mingusove extatické výkriky.
Napriek tomu, že modálny jazz mal na
Rileyho nepopierateľný vplyv a spomínaných hudobníkov uvádza medzi
svojimi najvýznamnejšími vzormi, In C
zďaleka nie je jazzová skladba a neplatí
tradovaný názor, že by ju mali hrať interpreti s jazzovým feelingom. Medzi
Rileyho skladbou a jazzom existujú zásadné odlišnosti. V prvom rade
nie je založená na improvizácii. In C tiež nepracuje s harmonickým podkladom a basovou linkou ako jazz. Je to hudba úplne bez harmonického
konceptu, jej základom je (opäť v úvodzovkách) „kontrapunkt“ opakovaných modelov, čo ju približuje viac k africkej xylofónovej hudbe alebo
indonézskemu gamelanu. Druhým zásadným rozdielom je, že kým jazz
akcentuje individualitu sólistu, pri predvedení In C sa každý hráč svojej
individuality vzdáva, aby sa stal súčasťou celku; neexistuje tu žiadne
sólo, vždy len „tutti“. In C od hudobníka nevyžaduje nijaké vyhranené
štýlové zaradenie, je to hudba, ktorej štýl je v istom zmysle „globálny“.
Okrem dobre vypestovaného citu pre rytmus od zúčastnených žiada predovšetkým pokoru, empatiu a schopnosť načúvať spoluhráčom.

A   
Partitúra In C vznikla veľmi rýchlo, pravdepodobne za jediný deň
v marci 1964. Nápad prišiel náhle, počas cesty autobusom z predstavenia v Gold Street Saloon. Terry Riley na udalosť spomína takto:
„Bolo to ako hudba v sne... keď som ju počul, hneď som vedel, ako ju
zapísať. Mám silný pocit, že na druhý deň bola na papieri. Prvé modely
vzišli z inšpirácie, ktorú sa mi podarilo uchovať, kým som prišiel domov... Možno to bolo v priebehu jediného sedenia, viac si nepamätám.“3
Partitúra zaujala hudobníkov z okruhu myšlienkovo blízkeho Rileymu
– medzi nimi boli napríklad Pauline Oliveros alebo Steve Reich – a keď
prišla objednávka na usporiadanie koncertu v San Francisco Tape Music Center, rozhodli sa premiérovať ju tam.
Skúšobný proces bol zo začiatku chaotický jednak pre fluktuáciu
hráčov, no najmä preto, že to, čo na papieri vyzeralo jednoducho, nebolo také ľahké premietnuť do hudobnej skutočnosti – len čo hudobníci prešli k rytmicky členitejším modelom, súhra začala kolabovať
a skladba pôsobila nesúdržne. S riešením prišiel Steve Reich, ktorý
navrhol, aby niektorí hráči vzali na seba funkciu akéhosi živého metronómu a udávali stabilný osminový pulz. Tak sa zrodil pulz – jedna
z neodmysliteľných charakteristík In C, ktorá paradoxne nepochádza
od autora skladby, ale od jeho porovnateľne slávneho kolegu.
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Prvé verejné predvedenie sa konalo 4. novembra 1964 na pôde spomenutej inštitúcie a malo multimediálny charakter, keďže ho sprevádzala
vizuálna projekcia Anthonyho Martina reagujúca na hudobný priebeh
v reálnom čase.4 Obsadenie tvorili dve trúbky, sopraninová zobcová
flauta, akordeón (Pauline Oliveros), klarinet (Morton Subotnick, skladateľ elektronickej hudby a multimediálny umelec), sopránsaxofón
(Jon Gibson, člen Reichovho ansámblu a Rileyho spoluhráč z ďalších

zoskupení), tenorsaxofón, dva klavíry štvorručne (vrátane Rileyho
a Jeannie Brechanovej, ktorá udávala pulz), Wurlitzer piano (Steve
Reich) a Chamberlin organ. Posledné dva menované nástroje sú elektronické; Chamberlin organ dokázal stláčaním klávesov reprodukovať vopred nahratý materiál, takže pri predvádzaní In C od začiatku
figurovali tak akustické, ako aj elektronické nástroje. Hráči boli voľne
rozsadení po sále tak, aby na seba videli, a obecenstvo z kapacitných
dôvodov sedelo na zemi. V uvoľnenej atmosfére skladba zaznamenala

úspech, ktorý sa opakoval aj o dva dni neskôr. Na druhom koncerte bol
prítomný Al Frankenstein, kritik San Francisco Chronicle, ktorého pozitívna recenzia ohlasujúca majstrovské dielo v novom, dovtedy nepočutom štýle skladbe nepochybne pomohla na ceste k ďalším úspechom.

N
Za „druhú premiéru“ In C sa oprávnene pokladá jeho prvá nahrávka
pre spoločnosť Columbia Records z roku 1968. Zúčastnili sa na nej výhradne profesionálni hudobníci a nahrávaniu predchádzalo 6 mesiacov skúšania. Technickým problémom bolo vyťukávanie pulzu, ktoré
spôsobovalo trhanie strún klavíra a tiež značnú fyzickú aj psychickú
námahu pre dotyčného hráča. Klaviristka Katrina Krimsky sa to snažila zmierniť pomocou rukavíc vystlaných vatou. Pre prípad prasknutia
strún boli aj klávesy tónu h vyladené na c. Struny praskali aj počas na-

zvukovou podobou skladby, dostal zároveň návod na jej predvedenie
fakticky aj s autorskými právami. Dávno pred érou internetového sťahovania a bezprecedentného kroku kapely Radiohead v prípade albumu In Rainbows...
Tu prichádzame k ďalšiemu paradoxu: dielo, ktorého zmysel a hodnota spočvajú v jeho konceptuálnosti a otvorenosti voči výslednému zneniu a ktoré sa nechce fixovať na nejaký konkrétny tvar či zvukový ideál,
ostáva dodnes silno determinované
legendárnou premiérovou nahrávkou.
Prevaha dychových a bicích nástrojov
nad sláčikovými, prítomnosť vibrafónu
a marimby, celková absencia hlbších
registrov – v tejto podobe je In C zakorenené v širšom povedomí asi najsilnejšie.
Samozrejme, existuje množstvo nahrávok pre rozličné (a niekedy veľmi
kuriózne) obsadenia6 s rôznou dĺžkou trvania a frekvenciou základného
pulzu, ale predsa len platí, že „originál je originál“.
Uvádzanie In C má svoju tradíciu aj na Slovensku. Dodnes je súčasťou
kmeňového repertoáru VENI ensemble, ktorý sa ňou prezentoval od
začiatku svojej existencie (prvé uvedenie bolo v júni 1988 v Bratislave,
no ešte predtým tu In C uviedol pražský súbor Agon) a rovnako ňou
vyplnil aj jeden z koncertov záverečného ročníka Večerov novej hudby.
Na toto predvedenie bol pozvaný aj Terry Riley, no zo zdravotných dôvodov odriekol. V tradícii pokračuje súbor mladých hudobníkov VENI
ACADEMY; In C v ich podaní zaznelo v máji minulého roku v priestoroch jedného košického nákupného centra.
V tejto súvislosti možno spomenúť úvahu Richarda Taruskina, ktorý v texte o Rileyho skladbe hovorí doslova o kontradikcii pojmov
– dielo vychádzajúce z avantgardných pozícií (a Rileyho, Younga či
Reicha v polovici 60. rokov možno pokladať za avantgardistov, hoci
nie v „našom“ európskom zmysle) nachádza odozvu u „populárneho“
poslucháča. Táto „populárnosť“ už dlhšie dráždi ješitnosť nejedného
intelektuála. Nečudo, americká „minimal music“ dávno stratila svoj
nádych životodarnej sviežosti a pomaly sa stáva uzavretou kapitolou
histórie hudby 20. storočia. Rileyho In C, snáď vďaka tomu, že bolo
priekopníckym dielom, alebo vďaka svojej schopnosti neustále sa obnovovať, zatiaľ, zdá sa, tomuto osudu úspešne uniká.

V   D
Relácia Classica nuova 4. marca o 19:00. Shanghai Film Orchestra, dirigent Wang Yongji. Celestial Harmonies 1989.
Poznámky:

Predná strana obálky
nahrávky pre Columbia
Records

Obálka jubilejnej nahrávky
k 25. výročiu pre New
Albion Records

1. CARL, str. 18
2. Richard Taruskin celý tento model – zostupný rad tónov c-h-g-fis – prirovnáva k pelogu, jednej z indonézskych gamelanových stupníc. TARUSKIN
(dostupné cez: http://www.oxfordwesternmusic.com/view/Volume5/actrade-9780195384857-div1-008005.xml). Možno tu vidieť istý súvis so skladbou
Music for Marcel Duchamp pre preparovaný klavír (1947) Johna Cagea, ktorá
okrem iného výrazne pracuje s repetíciami krátkych motívov a evokáciou gamelanového zvuku.
3. CARL, str. 41
4. Pozostávala z postupne sa meniaceho obrazu premietaného na strop miestnosti s použitím svetla rozptýleného prostredníctvom odrazov cez pohybujúci
sa tanier naplnený vodou; detailný opis performancie In: CARL, str. 47
5. Najprv bola zaznamenaná skladba vcelku a neskôr sa k nej (už s vynechaním
pulzu) pridala druhá a následne (tentoraz bez klarinetu, fagotu a marimby) tretia vrstva. CARL, str. 82, 83.
6. Pre prehľad verzií pozri napr. http://en.wikipedia.org/wiki/In_C
Literatúra:

hrávky, takže pulz je neskôr počuť slabšie ako na začiatku.
Ansámbel tvorili 11 hudobníci a požadovanú hustotu znenia sa podarilo dosiahnuť nahrávaním na tri stopy.5 Vďaka tomu záznam pôsobí
do istej miery „umelo“, no drobné nepresnosti a nepatrné „fázové posuny“ mu na druhej strane dodávajú akýsi ľudský rozmer. Vydanie In C
na LP bolo novátorským počinom ešte z jedného dôvodu – súčasťou
obálky bola aj reprodukcia partitúry, takže každý, kto si kúpil nosič so
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P. Norbertus Schreier a S. Bernardo SchP (1749–1811)
– slovenský skladateľ a vzdelanec
Ladislav KAČIC

Životné osudy

K minuloročným významným jubilantom patrí na
Slovensku aj celkovo málo známy hudobník, skladateľ a vzdelanec – piarista P. Norbertus Schreier
a Sancto Bernardo, ktorý zomrel pred 200 rokmi.
Schreier je dodnes nedocenenou osobnosťou slovenských hudobných dejín, čo určite nespôsobila
iba skutočnosť, že jeho hudobné dielo sa zachovalo
iba torzovito. Ako člen rehole piaristov nebol, samozrejme, výlučne hudobníkom, ale predovšetkým
pedagógom, vedcom a zrejme aj jedným z najvzdelanejších ľudí na Slovensku v 2. polovici 18. storočia. Životné osudy Schreiera sa prepletajú s jeho
mnohostrannými aktivitami, pričom hudba v nich
hrala najdôležitejšiu úlohu azda iba v mladosti.
To však bolo pre piaristov ako rehoľných klerikov,
ktorí pôsobili vo svojich školách, typické: na prvom
mieste boli pedagógmi a až potom kazateľmi, misionármi či, napríklad, hudobníkmi. Tým viac udivuje,
koľko vynikajúcich hudobníkov a skladateľov sa
v tejto hudbymilovnej reholi najmä v 17. a 18. storočí objavuje. Schreier patrí nepochybne k najvýznamnejším z nich.

Narodil sa 29. 4. 1749 v rodine kantora Josefa Schreiera (1718–?)
v Bíloviciach na Morave a pri krste dostal meno Ján. Jeho otec bol
známym hudobníkom a skladateľom, ktorý pôsobil okrem iného
aj u grófa Rottala v Holešove, kde sa pestovala kvalitná talianska
opera. Hudba Josefa Schreiera bola známa prakticky v celej strednej Európe (okrem Moravy aj v Čechách, na Slovensku, v Poľsku
i v Maďarsku). Schreierovský rod mal však korene na západnom
Slovensku, v Modre. Dobré základy hudobného vzdelania teda získal náš neskorší piarista určite v rodine. Ako 18-ročný vstúpil roku
1767 do rehole piaristov a prijal rehoľné meno Norbertus a Sancto Bernardo. Obliečku do rádového habitu mal v Kecskeméte, kde
absolvoval aj dvojročný noviciát. Už tu bol v druhom roku noviciátu učiteľom hudby (institutor musicae). Rovnakú funkciu zastával
Schreier aj v Nitre, kde začal v roku 1769 študovať filozofiu (logiku,
metafyziku, matematiku). Ako uvidíme ďalej, v tomto čase sa najintenzívnejšie venoval hudbe i vlastnej kompozičnej činnosti. V roku
1772 začal v Nitre študovať teológiu a kanonické právo a 21. 6. 1773
ho nitriansky biskup Ján Gustíni vysvätil za kňaza. Počas štúdia teológie zastával Schreier v Nitre nielen funkciu učiteľa hudby, ale aj
regenschoriho. V rokoch 1768–1773 obohatil podstatným spôsobom chór nitrianskeho piaristického kostola predovšetkým o vlastné skladby, a to cirkevnú hudbu, ale aj symfónie, hudbu k školským
hrám a pod.
P. Norbert Schreier bol však nielen talentovaným hudobníkom a skladateľom, ale svoje kvality dokazoval aj ako rehoľník a kňaz; preto si ho
biskup Gustíni v roku 1775 vybral za kaplána na svojom dvore („capellanus domesticus in Aula Excellentissimi Nitriensi Episcopi Joannis Gusztini“). Už v nasledujúcom roku ho však piaristi preložili do
Kluže (dnes Cluj-Napoca v Rumunsku), kde zastával funkciu profesora logiky, metafyziky a filozofie na Kráľovskej akadémii. Teda už
v mladom veku urobil Schreier vynikajúcu „kariéru“ (ak u rehoľníka
o niečom takom vôbec možno hovoriť...). To však znamenalo nielen
podstatnú zmenu v jeho živote, ale aj zásadný obrat v hudobníckych
aktivitách. V Kluži zostal Schreier šestnásť rokov, v rokoch 1777–
1780 bol síce okrem iného pomocníkom regenschoriho P. Basilia
Lutzmayera a S. Caecilia, no jeho priority boli už celkom inde. Venoval sa naplno filozofii, teológii a ako vynikajúci biblista aj orientálnym jazykom, najmä hebrejčine. Jeho práce vychádzali knižne v renomovaných vydavateľstvách vo Viedni, Budíne a inde. Napríklad už
v roku 1778 vydal u T. Trattnera vo Viedni svoju dizertačnú prácu (De
sensu communi Dissertatio Logico-Metaphysica) a v roku 1804 u toho
istého vydavateľa vynikajúcu učebnicu hebrejčiny (Methodica Grammaticae Hebraeicae Institutio). Príležitostne však Schreier komponoval aj v Kluži, napr. hudbu k divadelným hrám (Idylia cum concentu
musico na počesť gubernátora Sedmohradska G. Bánffyho, 1791 –
zachovalo sa, žiaľ, iba tlačené libreto).
V roku 1794 sa Schreier vrátil do Nitry. Až do roku 1799 tu bol predovšetkým profesorom cirkevných dejín, teológie, orientálnych jazykov, hebrejčiny a gréčtiny. V roku 1800 sa stal rektorom piaristického
kolégia v Banskej Štiavnici, no už po dvoch rokoch sa vrátil do Nitry, opäť ako profesor teológie (Starého a Nového zákona), vicerektor
piaristického kolégia a poradca provinciála. V roku 1811 bol Schreier emeritovaný, zaslúžený dôchodok si však neužíval v pokoji vedeckej práce, ale v čase napoleonských vojen sa musel spolu s ostatnými
piaristami uchýliť najprv do nitrianskeho františkánskeho kláštora,
neskôr ku grófovi Žigmundovi Berényimu a nakoniec k vdove Šipekyovej v Nýrovciach (dedinka blízko Želiezoviec), kde 24. 10. 1811
zomrel.
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P. Norbert Schreier bol mimoriadne významnou postavou našich kultúrnych dejín. V literatúre sa spomína síce aj ako „bernolákovec“,
členom Bernolákovho Slovenského učeného tovarišstva sa však nikdy nestal, bol iba jeho sympatizantom, priaznivcom, a to najmä na
základe dobrých kontaktov s nitrianskym biskupom (a neskôr jágerským arcibiskupom) Františkom Xaverom Fuchsom (1787–1804),
jedným z najvýznamnejších mecénov bernolákovcov.
Literárna tvorba Schreiera je dosť rozsiahla: okrem vedeckých prác
obsahuje aj množstvo príležitostných slávnostných rečí (sermones)
a latinských básní, ktoré sa zachovali nielen v rukopisnej, ale aj v tlačenej podobe. Schreier bol totiž naozaj vynikajúcim, veľmi žiadaným rečníkom a latinským básnikom. Najviac básní venoval
práve Františkovi Xaverovi Fuchsovi, vrátane jeho menovania
za jágerského arcibiskupa v roku 1804 (niektoré básne dokonca
zhudobnil), ale rečnil i pri inštalácii Josepha Erdödyho za hlavného nitrianskeho župana (1798), pri inštalácii nitrianskeho kanonika Jána Brestenského (1797), pri menovaní nitrianskeho
kanonika Ladislava Kamanházyho za petrovaradínskeho opáta
(1799), pri vysviacke kostola v Drážovciach (1803), ba v roku
1797 dokonca z príležitosti insurekcie v Nitrianskej župe a v roku
1798 zasa pri posviacke nového organa u piaristov vo Váci. Nielen
posledne menovaná slávnostná reč, ale viaceré Schreierove básne
sú „prešpikované“ narážkami na hudbu, ani v čase, keď už nebol
aktívnym hudobníkom, určite v sebe nezaprel skladateľa a výborného hudobníka. Toto je rovnako dôležitá súčasť tvorby tohto významného slovenského vzdelanca ako hudba. Schreier mal okrem
toho obrovskú knižnicu obsahujúcu stovky latinských, gréckych,
hebrejských, nemeckých, francúzskych, ba dokonca i anglických
kníh a encyklopédií z oblasti histórie, filozofie, rôznych teologických disciplín, filológie, lingvistiky a pod. V tomto zmysle bol naozaj typickým osvietenským kňazom európskeho rozmeru.

nom autora, nachádzame tak skladby jeho otca (ária Wstante Ucžedlnici mogi), ako napr. aj pražského skladateľa Josefa Antonína Sehlinga
(vianočné ofertórium Nova dum Pastor vigilo). Na druhej strane tvorba
piaristu P. Norberta Schreiera nebola určite známa iba na Slovensku,
ale prinajmenšom aj v Maďarsku. Vo Veszpréme sa napríklad zachoval pod Schreierovým celým menom rukopis Offertoria Tempore dierum Rogationum (Quis vestrum habebit). Autorom tejto skladby je však
s najväčšou pravdepodobnosťou juhonemecký skladateľ P. Lambertus
Kraus OSB (ďalšie – i anonymné – odpisy sa nachádzajú v českých
a slovinských archívoch).

Hudobná tvorba
Hudbe sa Schreier venoval intenzívne len v určitých etapách života,
najmä v mladosti. Napriek tomu vytvoril rozsiahle dielo, z ktorého
však, žiaľ, poznáme iba torzo. Väčšina skladieb, ktoré sám zaznamenal v inventári nitrianskych piaristov v rokoch 1768–1773, nie
je dnes známa, pritom ide o úctyhodný počet skladieb: v roku 1768
skomponoval šesť Rorate coeli desuper a dve rekviem, v roku 1769
9
spolu dvadsaťsedem skladieb – mariánske antifóny, litánie, ofertóriá,,
tri veľké Missae solemnes na výročie kanonizácie zakladateľa reholee
piaristov sv. Jána Kalazanského, vianočnú omšu, árie a ďalšiu cir-kevnú hudbu, ale aj šesť symfónií pre veľké, klasicistické orchestrál-ne obsadenie, v rokoch 1770–1772 to bolo už menej skladieb (4–5
5
ročne), a to omša, ofertóriá a árie. V roku 1773 zapísal do inventára Schreierov nástupca na poste regenschoriho Fr. Aloisius Schliszter a S. Georgio, SchP (1746–1823) opäť väčší počet Schreierových skladieb: 2 Missae solemnes, Missu pastoritiu, Offertorium de
S. Patre Nostro (k sv. Jánovi Kalazanskému), 4 Stationes Theophoricae na sviatok Božieho tela, hudbu k dvom školským hrám (Musica pro Comoedia Germanica a Musica pro Comoedia Latina), ba dokonca aj dve triá pre 2 huslí a violončelo a dve triá pre priečnu flautu,
husle a violončelo, čo len potvrdzuje, že u piaristov sa pestovalo aj
veľa komornej hudby. Zo všetkých týchto skladieb sa však zachovalo
v odpise svätojurských piaristov iba ofertórium na sviatok sv. Jána
Kalazanského Justum deduxit Dominus.
Prvý seriózny pokus o vymedzenie tvorby P. Norberta Schreiera urobila D. Múdra (1993): uvádza šesť skladieb istého autorstva a šestnásť
skladieb označených iba priezviskom skladateľa (Schreier, Schreyer,
Srejer). Vymedzenie Schreierovej hudobnej tvorby je však zložité, a to
nielen z hľadiska stavu zachovania prameňov, ale aj z hľadiska možnej zámeny mena skladateľa s jeho otcom, ako aj ďalšími nositeľmi
priezviska Schreier (Schreyer), napr. známym bavorským skladateľom
P. Gregorom Schreyerom OSB (1719–1767), bližšie neznámym Josephom Marianom Schreierom, Augustom Franzom Schreierom a pod.
Tak napríklad medzi skladbami, ktoré sa zachovali na Slovensku len
s autorským údajom „Schreier“, resp. „Schreyer“, a nie s plným me32

Praecepta Salomonis ad
Juventutem – titulný list
vydania z Banskej Štiavnice
(1801) ưfoto: archívƲ

Viaceré Schreierove hudobné skladby
(niektoré vyšli dokonca tlačou) sme
však až donedávna vôbec nepoznali. Je to napríklad Aria Honori, et
Venerationi Excellentissimi, Illustrissimi ac Reverendissimi Domini
Francisci Xaverii Fuchs, ktorá vyšla dokonca tlačou u Alojza Belnaya
v Prešporku v roku 1804. Je to príležitostná skladba na latinský text
(O stellae! O luna!) – hudobne vlastne strofická pieseň – v mozartovskom štýle, ktorá dokazuje, ako dobre ovládal Schreier hudobný
jazyk vrcholného klasicizmu. Štylizácia partu kladivkového klavíra je
naozaj výborná, podobne ako v ďalších doteraz neznámych Schreierových dielach. K väčším kompozíciám spomedzi nich patrí rozsiahlejšia skladba na text významného maďarského osvietenského básnika Józsefa Rajnisa Bútsú-Vétel Anacreon Rendi Szerént pre tenor
a kladivkový klavír, resp. komorné inštrumentálne obsadenie (2 huslí, 2 violy, 2 priečne flauty a 2 prirodzené rohy), ktorá vyšla tlačou
pravdepodobne v Kluži (skladba je z 90. rokov 18. storočia, teda z obdobia Schreierovho pôsobenia v tomto meste). Ide o veľkú prekomponovanú koncertnú áriu s recitatívnymi úsekmi, ariózami a pod.,
aké písali na prelome 18.–19. storočia najvýznamnejší skladatelia
(Mozart), ako aj dnes takmer neznámi autori (napr. J. Fusz).
Mimoriadne populárnou Schreierovou kompozíciou boli Praecepta Salomonis, ktoré vyšli tlačou vďaka finančnej podpore biskupa
F. X. Fuchsa dokonca v dvoch vydaniach a zachovali sa aj vo viace1-2 | 2012
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rých odpisoch: v roku 1801 vyšla táto skladba tlačou v Banskej Štiavnici a v roku 1802 vo Viedni. Prvé vydanie malo náklad 1000 ks, druhé dokonca 2000 ks, celkový náklad publikácie bol teda v dobových
reláciách veľmi slušný. Skladba pre spev so sprievodom kladivkového
klavíra (alebo čembala) má 30 strof, každá strofa je voľným básnickým spracovaním určitého úryvku zo Starého zákona (Kniha múdrosti, Kniha prísloví, Kniha Kazateľ) s morálnym, etickým obsahom,
ako aj s konkrétnymi radami pre študentov piaristických škôl, ako
správne žiť a konať.

Nugae canorae
Najzaujímavejším Schreierovým hudobným dielom je však nepochybne 20 zábavných hudobných kánonov Nugae canorae sive XX
canones musici pre tri hlasy so sprievodom klavíra (čembala). Tieto
vtipné skladbičky vznikli pravdepodobne ešte v 70. rokoch 18. storočia v Nitre a zachovali sa v mnohých odpisoch pedagógov aj žia-

nificum organum in Templo Scholarum Piarum exstrueret). Po obede
predviedol Schreier – podľa historie domus vynikajúci hudobník („musicae peritissimus“) – so žiakmi „za veľkého aplauzu všetkých prítomných svoje vtipné hudobné kánony“.

Schreier v dejinách slovenskej kultúry
Celková charakteristika hudobnej tvorby P. Norberta Schreiera nemôže byť na základe súčasných poznatkov, samozrejme, vyčerpávajúca; no pokiaľ nedôjde k nejakému významnému objavu neznámych
prameňov, tak sa ani v najbližšej budúcnosti pravdepodobne nijako
podstatne nezmení. No už v súčasnosti možno načrtnúť miesto a význam tohto skladateľa v slovenských hudobných dejinách. Schreierova tvorba nebola známa len v prostredí piaristickej rehole, ako to
bolo u väčšiny jeho kolegov skladateľov-piaristov, ale aj mimo nej
(farské kostoly a pod.), a to napríklad aj na Spiši, kde Schreier nikdy
nepôsobil.
Dnes možno na základe Schreierových známych skladieb tvrdiť, že skladateľ bol výrazným reprezentantom hudobného klasicizmu na Slovensku, a to nielen jeho ranej, ale aj vrcholnej fázy. Páter Norbert si veľmi
skoro osvojil mozartovský štýl, ktorý uplatňoval tvorivým spôsobom tak
v skladbách väčšieho rozsahu i obsadenia (omšiach, áriách), ako aj v početných menších skladbách (piesne, kánony a pod.). Žiaľ, nepoznáme
jeho symfonickú a komornú tvorbu, ktorá by podstatne obohatila obraz
o tomto skladateľovi. No vo väčších cirkevných skladbách Schreier využíval kompletný aparát klasicistického orchestra s exponovanými dychovými nástrojmi. Na druhej strane, Schreiera treba hodnotiť kom-

Nugae canorae sive XX
canones musici – ukážka z odkov piaristických škôl, dokonca dva
pisu P. Chyrzostoma Turečka
odpisy sú z prostredia františkánov
OFM ưfoto: archívƲ
– od P. Chryzostoma Turečka OFM
v Malackách. Celkove dnes poznáme 11 rôznych odpisov týchto kánonov, tri z nich vytvoril známy
trenčiansky piarista P. Augustinus Šmehlík a S. Josepho Calasantio
(1765–1844), ktorý študoval teológiu u Norberta Schreiera v Nitre
a začal tam aj svoju pedagogickú dráhu. Šmehlík dokonca vytvoril
k štyrom z týchto kánonov inštrumentáciu pre flautu, husle, violu
a violončelo.
Texty trojhlasných skladbičiek, určených buď pre žiakov nižších tried
(chlapci), alebo vyšších ročníkov piaristických škôl (dospelí muži po
mutácii), sú nielen vtipné, zábavné, ale aj veľmi poučné. Schreier čerpal tak z biblických citátov (žalm č. 132 v kánone č. 12 Vera fraternitas), ako aj z antických autorov (napríklad kánon č. 8 Coaxatio ranarum podľa Ezopovej bájky Žaby a Jupiter). V textoch sa vyskytujú početné citoslovcia a zvukomalebné prvky: nielen obyčajný smiech „haha-ha“ či zvuky strašidiel („uhu“ a pod.) alebo napodobovanie zvukov
hudobných nástrojov či zvierat, ale aj slová ako „brekeke“, „quax“
(kvákanie žiab) alebo „ephi“ (napodobenie kýchania pri šňupaní tabaku). Spevné hlasy Schreier výdatne podporuje klavírnym sprievodom. Majstrovským kúskom je najmä kánon č. 17 Laus vini Zoboriensis („chvála zoborského vína“) s plnovýznamovým využitím echa v texte aj hudbe, ale aj kánon č. 16 Ab elementis incipiendum, v ktorom pomocou solmizácie Schreier vlastne demonštruje kompozičný proces
„vzniku kánonu“. Štýlovo zodpovedajú tieto rozkošné skladbičky ranému klasicizmu, vplyv Mozarta v nich nie je ešte taký silný ako v neskorších Schreierových dielach. O tom, kde a kedy sa táto zaujímavá
hudba uplatnila, nachádzame jednoznačné svedectvo v historii domus
piaristického kolégia vo Váci. Dňa 7. 10. 1798 posvätil tamojší kanonik a arcidiakon Augustín Benedek nový organ v piaristickom kostole,
Schreier pri tej príležitosti predniesol aj vyššie spomínanú slávnostnú
reč (Carmen Reverendissimo Domino Augustino Benedek ... dum mag-

Aria Honori, et Venerationi
Excellentissimi, Illustrissimi
ac Reverendissimi Domini
Francisci Xaverii Fuchs
(A. Belnay 1804) ưfoto: archívƲ

plexne: hudobníkom a skladateľom
bol „naplno“ iba v niektorých fázach
života (najmä v mladosti). Rovnako dôležitá je i jeho literárna a vedecká
tvorba. A to je potrebné si uvedomiť, ak hľadáme jeho miesto v slovenskej kultúre a jej dejinách. Som presvedčený, že postavenie a význam tejto osobnosti boli dôležitejšie, než sa dnes možno zdá.
Literatúra:
HORÁNYI, P. Alexius SchP: Scriptores Scholarum Piarum. Tomus I, Budae
1809.
KAČIC, Ladislav: Piaristi – hudobníci medzi Čechmi, Moravou a Slovenskom
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MÚDRA, Darina: Piaristi ako hudobníci – P. Norbert Schreier SchP a Fr. Alojz
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HUDOBNÉ DIVADLO

Kalvária Mistra Scroogea
Ešte počas života Jána Cikkera (1911–1989)
uviedla Opera Slovenského národného divadla
všetky jeho operné opusy s výnimkou Coriolana.
Storočnica narodenia skladateľa priniesla jedinečnú príležitosť skompletizovať cikkerovskú
kolekciu. V súlade s opatrníckou politikou súčasného vedenia však prvá národná scéna siahla
po overenejšom Mistrovi Scroogeovi a v prípade
Coriolana prenechala riziká i slávu prvolezcov
banskobystrickej Štátnej opere. Ak sa povznesieme nad túto skutočnosť, je Mister Scrooge logickou voľbou – v súvislosti s ním môže Slovenské národné divadlo cítiť voči Cikkerovi istú morálnu podlžnosť.
V poradí tretia z deviatich opier Jána Cikkera
zohrala v živote skladateľa osudovú úlohu. Dielo
komponoval pod existenciálnym tlakom ťažkej
choroby, ktorá ho takmer pripravila o život. Zrušenie pripravovanej premiéry v Slovenskom národnom divadle straníckymi orgánmi a následný dvojročný dištanc ho hlboko zasiahli. Opera
sa síce čoskoro dočkala rehabilitácie v podobe
prvej slovenskej inscenácie v SND (1963), ktorá nasledovala pár týždňov po svetovej premiére
v nemeckom Kasseli, no vnútorná sloboda skladateľa dostala ťažkú ranu. Pri príležitosti jeho
nedožitých deväťdesiatin jeho žiak Igor Berger
v článku pre Hudobný život napísal: „Tak, ako
Cikker skrýval svoje väzby na druhú viedenskú
školu, tak skrýval i svoju vieru v infernálne sily.
V Scroogeovi ich ukázal naplno. Úder, ktorý potom nasledoval, ho navždy poznačil plachosťou,
bojazlivosťou a nedôverčivosťou.“
Argumentom pre zásah cenzúry nebol len filozofický rozpor diela s oficiálnym ateistickým
svetonázorom. Mister Scrooge sa avantgardnou hudobnou rečou a bohato chromatizovaným, expresívnym jazykom vzdialil od brehov
všeobecne rešpektovanej národnej hudby, z ktorých ešte vychádzali predchádzajúce dve Cikkerove opery, Juro Jánošík a Beg Bajazid. Náročná partitúra Mistra Scroogea si žiada rozmotanie zložitého tematického pradiva, dramaticky
účinné kreovanie nálad, emocionálne pôsobivú
prácu s farbami. Inak z nej ostane neprehľadná
a nekomunikatívna mätež zvukov, ktorá je strašiakom pre konzervatívnejších poslucháčov.
Žiaľ, garant hudobného naštudovania štvrtého
slovenského uvedenia Mistra Scroogea Dušan
Štefánek propagácii domácej hudobnej moderny príliš nepomohol. Orchester SND znel
pod jeho vedením výrazovo monotónne, zvukovo predimenzovane a rytmicky aj intonačne
približne. Hodnotu hudobnej koncepcie navyše diskvalifikovalo i technické ozvučenie postáv
z „onoho sveta“ – hlasov nebožtíkov, Scroogeovej nešťastnej snúbenice Mary či mŕtveho spoločníka v mamone Jacoba Marleyho. Umelým
zvukom mienila režisérka Andrea Hlinková
zrejme zdôrazniť ireálnosť postáv a odlíšiť ich
od charakterov skutočného príbehu. Škoda, že
k tomu nezvolila spôsob, ktorý by nepopieral
podstatu operného umenia.
Použitie mikroportov nebolo jedinou podo34

bou kolízie najnovšej bratislavskej inscenácie
s duchom Cikkerovho diela. Mister Scrooge
predstavoval na konci desaťročia politických
procesov mimoriadne odvážnu filozofickú výpoveď o ľútosti a pokání. Pod vplyvom transcendentálnych zážitkov sa bezcitný úžerník David Scrooge obráti a pred smrťou stihne odčiniť
viacero zlých skutkov spáchaných počas života.
Konečne sa v ňom prebudí láska k synovcovi
Fredovi, súcit s ťažkým osudom chudobného
pisára Boba otvorí jeho mešec, štedro sa zachová aj k chudobnému koledníkovi. Obráteniu
predchádzajú ťažké duševné muky spôsobené
zjaveniami mŕtvych hriešnikov, ktoré Scroogea
vyzývajú: Memento mori! Pamätaj na smrť! Javiskové zhmotnenie nočných môr a halucinácií
je výzvou, no vďaka vymoženostiam súčasnej
techniky ľahšie riešiteľnou než v dobe vzniku
diela. Režisérka však nielen nevyužila priestor
na iniciáciu divákovej imaginácie, ale navyše
– a to považujem za najväčší hendikep jej koncepcie – zničila katarzný duchovný moment,

keď on i jeho rodina chodia vyobliekaní v luxusne pôsobiacich červených šatách a na Štedrý
večer hodujú pri bohato prestretom stole v izbe
s obrovským vianočným stromčekom. Tu režisérka a výtvarníčka buď nepochopili (aj v hudbe zreteľný) ironický podtext slov o tučnej husi,
čo pisárova manželka upiekla na večeru, alebo
ho zámerne ignorovali a Bobovu rodinu chceli vykresliť ako pokryteckých klamárov. Hoci si
myslím (a chcem dúfať), že dôvod pomenúva
prvá časť predchádzajúcej vety, záver inscenácie akoby inscenátorky usvedčoval z cynizmu.
Za mŕtvym telom blaženého obráteného Davida Scroogea sa zavrie veľký poklop, na schodiskách po bokoch scény spieva zbor „zombíkov“
so sviecami v rukách a nad všetkým triumfuje
smrtka Marley s kosou v ruke. Bolo teda Scroogeovo obrátenie márnym omylom?
V hudobno-režijnej koncepcii bratislavskej inscenácie ťažko hodnotiť výkony jednotlivých
predstaviteľov, z ktorých prirodzene najväčší nápor musel ustáť Peter Mikuláš (David
Scrooge). Hoci jeho výkon možno ešte vždy
označiť ako kvalitný, chýbali mu dramatická intenzita a výrazová osudovosť. Aktuálnemu hla-

P. Mikuláš a M. Garajová ưfoto: C. BachratýƲ

podstatu Cikkerovho diela. Hlasy zo záhrobia,
pripomínajúce Davidovi Scroogeovi pominuteľnosť ľudskej existencie, dostali v Hlinkovej
inscenácii podobu zombie, oživených mŕtvol
vstávajúcich z hrobov. Jacob Marley evokoval
rozprávkovú smrtku s kosou v ruke, snúbenica
Mary, ktorá kedysi dávno spáchala kvôli Scroogeovi samovraždu, líčením i svadobnými šatami pripomínala Draculovu nevestu. Možno by
sa (až na Marleyho kreovaného značne naivne)
dalo vizuálne riešenie postáv zo záhrobia prijať
ako režisérska licencia, ak by Andrea Hlinková
nezotrela deliacu čiaru medzi skutočným a ireálnym svetom. No vo chvíľach, keď Marley fyzicky atakuje Scroogea, či keď sa Mary v živom
svetle horiaceho kozuba civilne usadí v Scroogeovej izbe, opadáva akýkoľvek náter tajomna
a scénické dianie skĺzava do banálnosti. Ťažko veriť, že by pod vplyvom takýchto vzruchov
tvrdošijný hriešnik pocítil nutnosť prehodnotiť
svoj život. A ešte ťažšie uveriť, že by ho k tomu
primäl bolestný údel chudobného pisára Boba,

sovému charakteru Jozefa Kundláka (Bob)
priestor hudby 20. storočia vyhovuje, rovnako
tak krištáľovo jasnému materiálu Miriam Garajovej (Mary) – zážitok z jej interpretácie však
limitovalo spomenuté nešťastné ozvučenie.
Spojenie náročného opusu s nevydareným hudobno-scénickým stvárnením zrejme odsúdi inscenáciu na krátky život. Škoda je o to väčšia, že
sa asi ďalšieho Cikkera na doskách Opery SND
tak skoro nedočkáme.
Michaela MOJŽIŠOVÁ

Ján Cikker: Mister Scrooge/hudobné naštudovanie: Dušan Štefánek/réžia: Andrea Hlinková/scéna a kostýmy: Miriam Struhárová/
zbormajstri: Koloman Kovács, Magdaléna
Rovňáková/Peter Mikuláš (David Scrooge),
Jozef Kundlák (Bob), Ján Galla (Marley),
Miriam Garajová (Mary) a i./Opera SND,
premiéra 18. 11. 2011
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Lesk Netopiera ostal na javisku
Klasickú operetu dostávalo Slovenské národné divadlo už v materskom mlieku, celé štvrťstoročie bola jeho pevnou súčasťou. Po vojne
jeho repertoár opustila a presídlila na špecializovanú Novú scénu. Keď ju z nej krátko pred
koncom minulého tisícročia (ne)zodpovední
vypudili, stala sa v metropole na Dunaji bezdomovkyňou.
Prvý pokus vrátiť operetu na plagáty SND sa
však datuje ešte skôr. V roku 1991, po 54-ročnej absencii, vzal Straussovho Netopiera „na
milosť“ vtedajší riaditeľ Juraj Hrubant. Jeho
druhý operetný krok (Noc v Benátkach, 2001)
už mal za úlohu suplovať chýbajúci žáner. Do
tretice, za éry Mariána Chudovského, vstúpil
do historickej budovy s odstupom šiestich decénií aj Franz Lehár. Veselá vdova sa z novodobých produkcií operiet dožila najväčšieho
počtu repríz.
Po dvadsiatich rokoch a pod novým direktorským žezlom nadišiel čas na návrat Netopiera. Voľbu ako takú ťažko spochybniť. Klenot

ale priam filigránsky charakterizuje situácie,
dotvára portréty postáv. Vari ešte vážnejšia
výčitka než k pointovaniu odtieňov smeruje
k nevýraznej farebnosti orchestrálneho zvuku a opakovanému nesúladu v súhre a rytme.
Predohra, vyšperkovaná motívmi celého diela,
dostala primálo kontrastov a znela bez trblietavého lesku a energie. Problémov v kontakte s javiskom – a nielen v ansámbloch – bolo pomerne
veľa. Či to pripísať krátkemu študijnému procesu (počas necelých štyroch mesiacov to bola už
tretia premiéra súboru), poľavujúcej disciplíne
alebo nejednoznačnej taktovke, nie je rozhodujúce. Zrejme išlo o súhru faktorov. Jednoducho,
po hudobnej stránke bol Netopier veľkým sklamaním. Neplatí to však pre zbor, ktorý sa svojho
partu zhostil úspešnejšie.
Nováčikom na doskách Opery SND bol tiež
režisér Miro Grisa. Veľa sme o ňom na Slovensku nevedeli (a ani sa z bulletinu či internetovej
stránky divadla nedozvedeli), takže sa uspokojme s informáciou, že 64-ročný umelec je absol-

A.Kohútková a M. Dvorský ưfoto: A. KlenkováƲ

Johanna Straussa ml. do operných domov
nesporne patrí. Okrem hudobných kvalít aj
preto, že je interpretačne po každej stránke
mimoriadne náročný. Dokonca si ho zvyknú
privlastniť šéfdirigenti. Čerstvý príklad zblízka: silvestrovské obnovenie vo Viedenskej
štátnej opere viedol generálny hudobný riaditeľ Franz Welser-Möst. V Bratislave tomu
predposledný deň roku 2011 bolo inak. Operný riaditeľ Peter Dvorský pridelil autorstvo
hudobného naštudovania v SND debutujúcemu Rudolfovi Gerimu. Vychádzal zrejme
z logickej premisy, že s operetným žánrom
má tento 55-ročný dirigent, skladateľ a producent najviac skúseností. Aj to je pravda. Hoci
k Netopierovi sa dostal po prvý raz. Prax má
Geri dlhú, nie však s kompletným operným orchestrom. Ten bol Achillovou pätou premiéry.
K základným tempám v zásade niet vážnejších
výhrad, agogika by však zniesla viac vzruchu
a dynamika výraznejšie crescendá a nuansy.
Straussovská partitúra nielen podmaľúva,

ventom spevu a herectva na brnianskej JAMU
a dlhodobo sa venuje réžii operiet. Z jeho vyjadrení vyplynulo, že je zarytým tradicionalistom,
takže v tandeme so scénografom Milanom
Ferenčíkom určite na žiadne nezhody v otázkach poetiky nenarazil. Nemal ambíciu čokoľvek časovo a priestorovo posúvať, čím sa vyhol
chúlostivým polemikám o „konzervatívnosti“
operetného druhu. Jeden zásah však Miro Grisa
pripustil. Týkal sa revízie textu, najmä odprášenia nánosov dobového klišé. V tom bol pomerne úspešný, hoci na spáde triapolhodinového
predstavenia (pri spojených prvých dvoch dejstvách) sa to až tak nepodpísalo. Možno mohol
byť v škrtaní prózy ešte striktnejší. Hodno oceniť, že sa úspešne vyhol nevkusu a lacnej fraške,
že väčšinou problematický činoherný výstup
dozorcu väznice Froscha, s minimom improvizácie alternujúcich predstaviteľov (Ivan Krúpa a Peter Marcin), príliš neretardoval dej.
Folklórnu baletnú vložku v plesovom obraze si
mohli tvorcovia pokojne odpustiť.

Grisa s Ferenčíkom a maďarskou kostýmovou
výtvarníčkou Erzsébet Rátkaiovou sa bez servítky vyznali z ambície rešpektovať kolorit monarchie a nemeniť ani tri hlavné dejové priestory. Nezačali najlepšie, projekcie svetiel a farieb
na spustenú oponu a do hľadiska nanajvýš odpútavali pozornosť od zle zahranej predohry.
Zatiaľ čo prvý obraz (interiér vily Eisensteinovcov) ešte ničím zvláštnym neohúril, vizuálnym
šokom bola odhalená premena scény na impozantnú, do šírky i hĺbky javiska využitú, rozsvietenú a noblesou oplývajúcu Orlofského plesovú
sálu. Divadelná točňa po rokoch problémov
zrazu splnila funkciu a za pár sekúnd totálne
zmenila dejisko. Šikovne bola využitá aj v rámci
dejstva, pri „hodinovom“ duete Rosalindy a Eisensteina, keď pootočením a zmenou svietenia
vznikla nová atmosféra.
Práca režiséra s hercami určite priniesla ovocie,
aj keď v obsadení s dlhoročnou opernou praxou
(pre sólistov je nesmierne náročný opakovaný
prechod z prózy do spevu) sa istého klišé celkom
zbaviť nepodarilo. O to príjemnejšie pôsobilo
mladé obsadenie z verejnej generálky (vzhľadom
na fakt, že druhú premiéru nahradilo silvestrovské predstavenie, sa recenzia viaže na
generálku a 1. premiéru), ktoré bolo
herecky spontánnejšie. Sympatickým
a duchu monarchie svedčiacim prvkom
bola dvojjazyčnosť manželského páru
Eisensteinovcov (v próze po česky hovoriaci Jakub Pustina a po slovensky
v Česku pôsobiaca Petra Perla-Nôtová), pričom všetky hudobné čísla sa
spievajú v nemeckom origináli. Grisovu koncepciu možno akceptovať ako
nekonfliktnú, nepriečiacu sa predlohe
a odolávajúcu potenciálnemu gýču.
Mimo témy visí otázka, kedy sa Opera
SND odhodlá k počinu korešpondujúcemu s divadlom 21. storočia...
V dvoch dostupných nekompletných
obsadeniach nenájdeme hviezdy, no
ani vyslovene slabé výkony. Premiérová Rosalinde Adriana Kohútková ide
z premiéry do premiéry (čo určite neprospieva
jej ani publiku), pričom vokálne má k partu
blízko aj mladodramatickou farbou, aj pružnosťou tónu v koloratúrach. Občas znela síce
trocha matne, no cez technické úskalia úlohy
sa preniesla s rutinou. Petra Perla-Nôtová
sa po čase vrátila na dosky SND v role, ktorá
je v súčasnosti pre ňu skôr hraničnou. Vložila
do nej farebne príjemný, striebristý lyrický soprán, avšak objemom tónu a prieraznosťou vysokej polohy narazila na isté limity. Sympaticky pôsobila jej herecká prirodzenosť. Miroslav
Dvorský je ostrieľaným operným matadorom
so skúsenosťami aj na poli klasickej operety (v drážďanskej Semperovej opere stvárnil
v Netopierovi Alfreda). Part Eisensteina stojaci
na pomedzí tenoru a barytónu mu rozsahom
vyhovoval, zdolával ho spoľahlivo a pokúšal sa
naplniť aj herecko-tanečné nároky réžie. Príjemne prekvapil debutujúci Jakub Pustina,
ktorý sa po javisku pohyboval suverénne, sršal
temperamentom i humorom a dokonca bol aj
35
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akrobaticky zdatný (predviedol stojku). Jeho
lyrický barytón s tenorovou farbou znel vyvážene a intonačne čisto.
Z dvoch predstaviteliek Adele upútala jasavejším tónom a zvučnými výškami Andrea Vizvári, ktorej chýba len o kúsok viac virtuozity v koloratúre. Premiérová Jana Bernáthová odspievala prvú áriu ešte dosť matným a útlym tónom,
v 3. dejstve však potvrdila, že ozdobný spev
a trojčiarkovaná oktáva sú jej prednosťou. Veľmi dobrý dojem zanechal na generálke Ondrej
Šaling (Alfred), hral uvoľnene, s humorným
nadhľadom a spieval s výrazom i suverénnou
vysokou polohou. Pohybovo ťažkopádnejší, no

vokálne kultivovaný bol Alfred Tomáša Juhása. Monika Fabianová sa s chuťou popasovala s bizarným Orlofským, hlasovo, až na isté
manko v hĺbkach, znela dobre. V oboch obsadeniach zaujal okrúhlym lyrickým barytónom
Daniel Čapkovič (Dr. Falke) a Ivan Ožvát bol
skvelo vyprofilovaným Dr. Blindom. Ako Frank
sa striedal Ján Galla s Jurajom Petrom.
Zaplnené 900-miestne hľadisko novej budovy
SND vidno len zriedka. Že Netopier diváka priťahuje, je dobrým signálom o šanciach operety
v slovenskej metropole.
Pavel UNGER

Košický Nabucco

filovaná monumentálnym schodiskom a abstrahujúcimi lesklými kvádrami bola funkčne prepojená na jednotlivé inscenačné postupy a v takomto širšom kontexte bola výstižnou informačnou bázou pre dramatickú nadstavbu. Sugestívne vedela dotvoriť veľkolepé
vstupy sebavedomých uzurpátorov Nabucca či Abigail, agresívny dynamizmus vpádu
Babylončanov do Šalamúnovho chrámu, ich
brutalitu a dešpekt voči pokoreným, alebo tiež
preduchovnené obrazy Zachariáša povzbudzujúceho svoj ľud silou
viery. Nadrozmerná Davidova hviezda, ktorá sa
objavovala na horizonte
ako symbol i metafora,
bola ďalším prvkom dopĺňajúcim mozaiku výkladu diela v jeho zlomových myšlienkových momentoch. Viaceré dramatické scény umocnil
režisér prácou so svetlom, resp. rôznymi svetelnými efektmi. Napríklad v bojovej scéne Babylončanov a Izraelitov
v Šalamúnovom chráme, kde frekvenčným fázovaním zdôraznil dynamiku pohybu. Svetelným
efektom ilustroval režisér tiež zničenie dravého vtáka – podobenstva božstva Baála v scéne
Nabuccovho obrátenia sa na vieru. Kostýmy
Danice Hanákovej – biele izraelitské habity,
sivočierne oblečenie babylonských bojovníkov a purpurové plášte uzurpátorov Nabucca
a Abigail i modrasté habity veľkňaza a družiny kňazov boli poňaté historizujúco a zároveň
súvzťažne.
O hudobné naštudovanie opery sa postaral Jakub Žídek, ktorý dirigoval i navštívené predstavenie 15. 11. V ďalšom predstavení 22. 11. prebral potom taktovku Igor Dohovič. Po oba večery vyburcovali dirigenti
orchester ku kvalitnému výkonu. V niektorých úsekoch opery bolo najmä tempové ponímanie oboch odlišné, čo však nič nemenilo
na skutočnosti plne znejúceho a dobre sprevádzajúceho orchestra. V dvoch predstaveniach som videla až na rolu Abigail, ktorá
mala jedinú interpretku, dve obsadenia. Ako

Najnovšia inscenácia Verdiho opery Nabucco
v Opere Štátneho divadla v Košiciach je svedectvom, aké rôznorodé možnosti ponúka súčasná interpretácia operných diel. Ak má realizačný tím presvedčivú umeleckú víziu, ako
to bolo aj v prípade tejto inscenácie, nemusí
poškuľovať po módnej vlne byť za každú cenu
originálny, pričom to neznamená, že nie je

L. Kendi foto: archív

schopný skutočného interpretačného výkladu diela. Režisér Václav Věžník reflektoval
nadčasové otázky, ktoré Verdiho opus prináša, prostriedkami klasickej opernej štylizácie.
Napriek tomu vytvoril nekonvenčnú, modernú inscenáciu s vnútorne bohato štruktúrovanou dramaturgiou.
Profil inscenácie vychádza z osobitej reflexie,
akou sa snažil zachytiť režisér podstatu filozoficko-estetického posolstva opery. Jej ťažiskové roviny sú obsiahnuté v pojmoch „vlastenectvo“, „dráma jednotlivca“ a „viera“. Z nich
napokon vyrastá i celá Verdiho hudba.
Náročnú a podstatnú zložku tvorí v opere
zbor, teda obraz ľudu. V inscenácii bol jedným
z hlavných aktérov, živo prítomným v dej posúvajúcich situáciách vďaka diferencovaným
a členitým aranžmánom, ale i kvalitnému hudobnému výkonu. Absolutórium treba v tomto ohľade vysloviť i zbormajstrovi Šimonovi
Marinčákovi. Scéna (Jaroslav Milfajt) pro36

Johann Strauss ml.: Netopier/hudobné naštudovanie: Rudolf Geri/réžia: Miro Grisa/scéna:
Milan Ferenčík/kostýmy: Erzsébet Rátkai/
zbormajster: Pavel Procházka/choreografia:
Jaroslav Moravčík/Jana Bernáthová, Andrea
Vizvári (Adele), Tomáš Juhás, Ondrej Šaling
(Alfred), Miroslav Dvorský, Jakub Pustina
(Eisenstein), Jitka Sapara-Fischerová,
Monika Fabianová (Orlofsky), Adriana
Kohútková, Petra Perla-Nôtová (Rosalinde),
Ivan Krúpa, Peter Marcin (Frosch) a i./
Opera SND, premiéra 30. 12. 2011

ústredná ženská predstaviteľka sa predstavila obdivuhodne hlasovo a výrazovo disponovaná Louise Hudson. Bravúrne zvládala ťažké intonačné skoky v árii v 1. dejstve,
svoj dramatický soprán vedela obdivuhodne zjemniť v lyrických úsekoch, majstrovsky ovládala mezza voce. Richard Haan
dal Nabuccovi potrebnú črtu povahovej tvrdosti. Bol nebezpečným vládcom, bojovníkom stupňujúcim dramatický ambitus príbehu. Ludovic Kendi, disponujúci príjemným, kvalitným hlasovým fondom, bol o niečo mäkším charakterom. V jeho prípade by
sa však žiadalo ešte viac vyprofilovať herecký prejav. Obaja predstavitelia Zachariáša,
Gustáv Beláček i Arpád Sándor, vdýchli postave hlbší rozmer. Beláček uchvátil lesklým, vo
všetkých polohách kovovo znejúcim basom.
Árpád Sándor zaujal farebnou sýtosťou vokálneho nástroja. V role Izmaela sa prezentoval sviežim tenorom i mladícky oduševnenou interpretáciou Ján Babjak, ktorý alternuje postavu s Jaroslavom Dvorským. Impozantný hlasový volúmen preukázal v postave Veľkňaza Marek Gurbaľ. Dobre sa
v tejto úlohe cítil aj József Havasi. Viera
Kállayová a Ilona Kaplová boli presvedčivými predstaviteľkami Feneny. Kaplová vokálne tmavšia, sonórnejšia.
Sólistické výkony v novom košickom Nabuccovi svedčili vo viacerých prípadoch o vysokej
interpretačnej úrovni, dôležitejšia je však skutočnosť, že inscenácia ako celok, vo všetkých
svojich zložkách, ponúkla prostredníctvom
príkladnej tímovej spolupráce nespochybniteľnú opernú kvalitu.
Dita MARENČINOVÁ
Giuseppe Verdi: Nabucco/hudobné naštudovanie: Jakub Žídek/dirigenti: Jakub
Žídek, Igor Dohovič/réžia: Václav Věžník/
scéna: Jaroslav Milfajt/kostýmy: Danica
Hanáková/zbormajster: Šimon Marinčák/
Richard Haan, Ludovic Kendi (Nabucco),
Ján Babjak, Jaroslav Dvorský (Ismael),
Gustáv Beláček, Arpád Sándor (Zachariáš),
Louise Hudson (Abigail), Viera Kállayová,
Ilona Kaplová (Fenena) a i./Opera Štátneho
divadla Košice, navštívené predstavenia
15. a 22. 11. 2011
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Osobnosť v zrkadle historických kontextov

K storočnici Anny Hrušovskej

Don Giovanni, 1956
A. Hrušovská ako Zerlina
ưfoto: archív SNDƲ

(7. 1. 1912 – 4. 2. 2006)

Anna Hrušovská patrila k prvej generácii slovenských profesionálnych
operných spevákov. V rokoch 1937–1945 pôsobila v nemeckom divadelnom súbore v Ústí nad Labem, vo viedenskej Volksoper a v Opere Graz. Sólistkou Opery Slovenského národného divadla bola v rokoch 1945–1963.
Predstavovala typ lyrického koloratúrneho sopránu striebristej farebnosti s bezpečnou technikou, schopnosťou ozdobnej bravúry, lyrickej
hudobnej tvárnosti i kultivovaného hudobnodramatického výrazu. Už
z týchto predností vyplýva, že jej najvlastnejšou parketou bol Mozart. Popri Kráľovnej noci, Konstanzi, Zuzanke, Zerline a Beethovenovej Marcelline
spievala v SND aj Rossiniho Rosinu, Donizettiho Norinu, Verdiho Gildu
a Violettu, Pucciniho Mussettu, Oﬀenbachovu Olympiu (a pohostinsky na
začiatku kariéry aj Antoniu), Zerlinu v Auberovej komickej opere Fra Diavolo, Korsakovovu Snehulienku, Janáčkovu Líšku Bystroušku a niekoľko
menších postáv lyrického a subretného charakteru. V posledných rokoch
pôsobenia na našej národnej scéne a niekoľko desaťročí potom sa venovala pedagogickej činnosti na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
a na viedenskej Hudobnej akadémii. Z Hrušovskej žiakov je jej exkluzívnou vizitkou Lucia Poppová, ale aj celý rad ďalších sólistov a najmä pedagogičiek nesúcich úspešne štafetu svojej profesorky až do súčasnosti.

Okrúhle jubileum je príležitosťou zamyslieť sa
nad krivkou umeleckej biografie Anny Hrušovskej v zrkadle dobových kontextov. Ešte skôr,
ako sa dostaneme k pokusu zodpovedať aspoň
čiastočne niekoľko otáznikov jej umeleckej kariéry, pripomeňme, že nebola prvou slovenskou
„koloratúrkou“, ako sa to často na rôznych
miestach uvádza, tou bola Nelly Bakošová debutujúca v SND s Kráľovnou noci v čase, keď

ưfoto: archív SNDƲ

Hrušovská ešte len začínala svoje súkromné
štúdiá u prof. Egema (1929). Otázkou je, prečo
po absolvovaní Nového viedenského konzervatória (1936) Karel Nedbal otáľal s angažovaním
talentovanej koloratúrnej sopranistky do SND.
Mal skutočne rezervovaný vzťah k domácim vokálnym talentom? Súhlasná odpoveď na druhú
otázku sa zdanlivo logicky núka v uvedomení si
skutočnosti, že z hŕby Egemových absolventiek
zo začiatku 30. rokov vzal do trvalého pracov-

ného pomeru iba Napravilovú a Česányiovú.
Prvá po troch sezónach odišla do Prahy a Česányiovú až do svojho odchodu zo SND na jeseň
1938 navyše držal len v operetnom repertoári.
Zámerom pragmatického Karla Nedbala však
nebolo budovať slovenský operný profesionalizmus, ale konkurencieschopný súbor vo
vtedajšom pomerne silnom československom
opernom kontexte. Ak začiatkom 30. rokov
20. storočia bol osou jeho dramaturgie Mozart
(cyklus piatich majstrových opier), budúca
doména Anny Hrušovskej, v druhej polovici dekády mal už iné programové priority.
Po odmlčaní sa Bakošovej uprednostnil pred
Hrušovskou Miladu Jiráskovú, ktorú okrem
koloratúrnych úloh mohol obsadiť aj do takých
postáv ako Bizetova Micaela, Gounodova Margaréta či Smetanova Mařenka. A na tých zopár
predstavení Barbiera zo Sevilly či Rigoletta
pozýval hviezdy z neďalekej Viedne – Gerhardtovú, Kernovú, Novotnú alebo atraktívnu „leggiero“ Tatianu Menottiovú.
Prečo však neviedla Hrušovskej cesta do bratislavského súboru ani v rokoch 1938 až 1945?
Slovenskí sólisti dostali po 15. marci 1939 na
jednej strane väčší priestor, ale odchodmi skúsených českých opôr najmä v prvých dvoch
sezónach výrazne poklesla kvalita produkcií.
Opera SND sa v roku 1940 nemohla umeleckou úrovňou merať ani s Grazom, ani s Volksoper, ktorá sa v tom období mohla pýšiť celkom
inou úrovňou a renomé ako dnes. Okrem toho,
na rozdiel od Bratislavy, ktorá musela budovať svoj dramaturgický plán na čo najširšom
priestore svetovej klasiky, uvádzanej v tých časoch v prvých slovenských prekladoch, rakúske
scény pestovali hudobný kult, ktorý bol Hrušovskej doménou – Mozarta a Richarda Straussa.
Navyše na vysokej úrovni, ktorá bola pre mladú
speváčku veľkou školou i príležitosťou. Naivná

slovenská „vlastenecká“ tlač sa síce pohoršovala nad tým, že Hrušovská nie je v SND, v skutočnosti by však pre ňu prestup znamenal prechod z prvej ligy do provincie!
A potom už prichádza povojnová éra SND
a s ňou sa vynára posledná otázka: dostala
umelkyňa za nových okolností a pomerov na
národnej scéne dostatok príležitostí, bol využitý jej veľký potenciál a neodišla privčas?
Myslím, že prvých desať rokov kvalitu svojho
talentu i majstrovstva plne obhájila. Predovšetkým štyrmi mozartovskými kreáciami, ale aj
Marcellinou či Gildou, ktorú spievala prakticky sama až do prelomu 50. a 60. rokov. Nikdy
sa nepovažovala za hviezdu, veď mala rakúske
občianstvo, za manžela etnického Rakúšana,
bola poznačená buržoáznym pôvodom. Bola
dámou a polohy pestovanej publicity či maniere primadony jej boli cudzie. Nevynikala
širokými lakťami, nemala vplyvných patrónov.
Keď sa vek približoval k päťdesiatke, strácala
pozíciu. Nebol pre ňu repertoár a o jedinú príležitosť – Sophie v Gavalierovi s ružou – prišla preto, že v obsadení bez alternácií dostala
prednosť o desať rokov mladšia, inak veľmi
kvalitná, kolegyňa.
Hrušovská až do konca svojej umeleckej dráhy
zostala koloratúrnym sopránom. Limitovaná
volúmenom, farebným spektrom materiálu,
aj istou výrazovou zdržanlivosťou, sa „neprespievala“ do polôh sýtejšieho lyrického sopránu, do odboru, v ktorom bola navyše v inkriminovanom čase pomerne silná konkurencia
mladých talentov. Napokon dôstojne uvoľnila
post, aby nové vrcholy dosiahla v oblasti vokálnej pedagogiky. Jej výnimočné miesto na
oboch póloch slovenskej vokálnej kultúry – ako
interpretky a zároveň úspešnej pedagogičky –
je nespochybniteľné.
Jaroslav BLAHO
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Theater an der Wien v polčase
The Turn of the Screw
Aktuálnu sezónu progresívneho viedenského
operného domu Theater an der Wien otvorila
v septembri pôvodná domáca inscenácia jedného z ťažiskových diel hudobno-dramatickej
spisby 20. storočia The Turn of the Screw (Zakrúcanie skrutky) Benjamina Brittena. Po minuloročnom Zneuctení Lucretie, raného diela toho
istého autora, prišiel takto na rad zrelý a brilantne napísaný opus, ktorý formuloval svojho času
(premiéra v Benátkach v r. 1954) nový, originálny pohľad na komorný operný druh. Jeho špecifikom sa stali postupy blízke filmovému žánru:
istá skratkovitosť a početnosť uzavretých obrazov, ktoré hudba radí rýchlo za sebou, a tiež
samotný obsah týchto výjavov, ktorý priam nabáda k viacdimenzionálnej projekcii. Ako nanajvýš šťastný sa práve z tohto pohľadu ukázal
výber režiséra titulu, medzinárodne renomovaného tvorcu Roberta Carsena. Vo svojich inscenačných východiskách sa totiž neusiloval o
akúkoľvek „seba prezentujúcu“ paralelnú interpretačnú líniu, ale o maximálne koncentrované
a komplexné stvárnenie diela s jeho základnými
estetickými a obsahovými odkazmi. Šťastnou
okolnosťou sa tiež ukázalo spojenie režiséra so
scénickým výtvarníkom v jednej osobe. V prípade Carsena sa tak stalo po prvý raz. Jeho javisková výpoveď dostala tým jednotný a integrovaný
rukopis, pričom treba vyzdvihnúť prekvapujúco vyspelý výtvarný cit, vkus a intuíciu režiséra.
Na jeho scéne dominuje šedá farba odzrkadľujúca absenciu jednoznačnosti, tak charakteristickej pre zobrazovaný príbeh. Hracím priestorom sú neustále sa meniace interiéry rozľahlého vidieckeho domu, ktoré vždy v rozličných
veľkostiach a tvaroch vystupujú z tmy, aby sa
v nej v záveroch krátkych obrazov opäť stratili.
Reálny pohyb postáv významne dopĺňajú projekcie a filmové „dokrútky“ vo svojej čiernobielej retroverzii logicky vychádzajúce zo šedého
scénografického základu. Ako nositeľ nadreálnej dimenzie kontrapunkticky stupňujú napätie v príbehu až po strhujúce momenty konfrontačnej superpozície so skutočnosťou, ako napr.
v záverečnom 8. obraze 1. dejstva, kde vidí zmätená guvernantka po prvý raz rukolapný dôkaz
prepojenia svojich malých zverencov s duchmi
mŕtveho sluhu Quinta a jeho milenky, bývalej
guvernantky, slečny Jessel. Podstatou Carsenovej výpovede boli hlboké morálno-psychologické otázky nesúce v diele zrejmú autobiografickú pečať skladateľa. Odkaz na túto skutočnosť
by divák mohol odčítať i z podobnosti postavy
v prológu s Brittenom, postavy, ktorá bola interpretačne zlúčená s postavou zvodcu Quinta. Silnou stránkou režijného rukopisu bola dôsledná
prepracovanosť charakterov, ich detailného pohybu a výrazu v súčinnosti s premysleným svetelným plánom jednotlivých sekvencií.
Odtiaľ sa ďalej odvíjali skvelé komplexné výkony jednotlivých predstaviteľov: hudobne i herecky lyricky presvedčivej Sally Matthewsovej
ako Guvernantky, charakterovo výraznej Ann
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Murrayovej v úlohe Pani Grosseovej (v jej aktuálnej vokálnej dispozícii by človek dnes už
ťažko hľadal stopy po niekdajšej svetovej mezzohviezde), do epizodickej úlohy Slečny Jessel luxusne obsadenej elektrizujúcej Jennifer
Larmoreovej, ale hlavne herecky sugestívneho a vokálne impozantného Nikolaia Schukoffa alias predstaviteľa prológu a Quinta. Pri
detských interpretoch, ktorí boli obsadení dvojito, zaujali okrem výrazného talentu precízne
dimenzované a nenásilné režijné vedenie a pri-

teľ vyspelú, sofistikovanú štruktúru (napríklad
majstrovské variovanie ústrednej témy v medzihrách, z ktorých potom vyrastajú jednotlivé
obrazy opery), a tiež jeho funkcii hudobného tlmočníka, resp. komentátora drámy. Brittenovský večer bol po všetkých stránkach výnimočným umeleckým zážitkom.

Serse
S nemenej intenzívnymi dojmami odchádzalo
publikum i z nasledujúcej, druhej premiéry sezóny v Theater an der Wien. Ak by som mal hierarchizovať dôvody svojho mimoriadneho zážitku
z tohto večera, na prvom mieste by som musel
The Turn of the Screw. J. Storm
a S. Leadbeater ưfoto: W. HöslƲ

L´Orfeo. K. Dragojevic a J. Mark
Ainsley ưfoto: M. RittershausƲ

rodzene využité spevácke dispozície (bez zbytočného a rušivého ozvučovania).
Osobitný komentár si zaslúži hudobné naštudovanie titulu. Brittenovej majstrovskej inštrumentácie diela sa ujalo trinásť hudobníkov z Rozhlasového symfonického orchestra
ORF pod vedením svojho šéfa Cornelia Meistera. Nanajvýš kompetentne, so stopercentnou
angažovanosťou, skvelou tónovou kultúrou
a citom pre vzájomný súzvuk.
Meister vdýchol rovnako presvedčivú podobu obom významom hudobného tvaru – jeho
imanentne hudobnej forme, ktorej dal sklada-

menovať dirigenta Jeana-Christopha Spinosiho, a to v bytostnej spätosti s titulom, ktorým bol
Händlov kultový Xerxes. Opäť som si raz uvedomil, že i na teréne historicky poučenej interpretácie starej hudby, so všetkými predpokladmi vzdelanosti a hudobno-vedeckej rozhľadenosti interpretov, rozhodujú napokon o umeleckej hodnote a zážitku kreativita, invencia a umelecká sugestivita výpovede. Spinosi jednoducho vdýchol
Händlovej hudbe súčasný život, zmocnil sa jej
spôsobom, ktorý v mene zmyslu a presvedčivého výrazu podriaďuje tejto základnej paradigme
všetko ostatné. Prirodzene, znalosť kánonov in1-2 | 2012
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terpretácie starej hudby je pri takom renomovanom interpretovi a s ohľadom na dnešnú vyspelú
interpretačnú scénu tejto hudby samozrejmým
východiskom. Navyše, za partnerov mal Spinosi svoj vynikajúci súbor Matheus, ktorý naplnil
akusticky žičlivý priestor Theater an der Wien farebnou plnosťou, brilantnosťou, ale i vypätým výrazovým „drajvom“. V trojhodinovom predstavení nebolo prázdneho momentu, ani na chvíľu
neprestávala hudba nadchýnať, dojímať, rozosmievať, indiskrétne informovať o skrytých veciach medzi riadkami libreta, prinášať originálne
kompozičné riešenia, svedčiť o fascinujúcom géniovi skladateľa. Z predstavenia som odchádzal
s pocitom aktualizovaného, veľmi výstižného a
komplexného pohľadu na Händla, obohatený navyše o novú kvalitu historických kontextov, napríklad vo vzťahu Händlovej opery k Mozartovmu hudobno-dramatickému žánrovému syntetizmu a jeho voľnosti v narábaní s konvenciami.
Hrejivým pocitom pre našinca bola slovenská
účasť v tomto exkluzívnom interpretačnom tíme.
Adriana Kučerová, na doskách Theater an der
Wien nie neznáme meno, sa zaskvela v postave
jednej z dvoch rivalizujúcich dcér Xerxovho vojvodu Ariodata, Romildy. Jej protihráčkou bola
v úlohe Atalanty herecky i muzikantsky nadmieru temperamentná Danielle de Niese, ktorá si vo
svojej ariette No, no, se tu mi sprezzi, samozrejme
v rámci režijného konceptu, vtipne zaflirtovala
dokonca i s dirigentom. Charakterovo skvelo kreovaná bola postava nešťastnej Amastry v podaní
Luciany Manciniovej, svetoznámy kontratenorista Bejun Mehta bol napriek ohlásenej indispozícii fascinujúcim a sugestívnym Arsamenom
a Malena Ernman ako ústredná predstaviteľka
Xerxa sa prezentovala tak brilantným a štýlovo
vyspelým výkonom, že by som ho aj v tejto „live“
podobe hneď vymenil za akúkoľvek štúdiovú podobu postavy, trebárs aj z nahrávky Williama
Christieho s Les Arts Florissants.
Režijné uchopenie Adriana Nobleho sa akoby odvíjalo od princípu barokovej „simile arie“,
ktorá spájala emocionálny stav hrdinu s obrazmi prírody. V tomto prípade to bola záhrada s oným legendárnym Xerxovým platanom
ukrytá vo vnútri pohyblivej rotundy, ktorá sa
otvárala na rôznych miestach a ponúkala podoby vegetácie v rôznych ročných obdobiach –
vždy v istej nadväznosti na odvíjajúci sa príbeh
hľadania novej lásky perzského vládcu.
Ťažiskom konceptu boli do detailu prepracované dejové situácie, kde prejavil Noble okrem
brilantného zmyslu pre humor a jeho adekvátneho dávkovania v „semiseriovej“ zmesi aj
schopnosť citlivo načúvať a vykladať subtílne
obsahové nuansy Händlovej partitúry.
Bol to demytologizovaný Xerxes, ktorý prekvapil vitalitou a civilnou aktuálnosťou, a v spojení
s hudobným temperamentom skvelého Spinosiho vylúčil akékoľvek pochybnosti o životnosti barokovej opery v súčasnom modernom hudobnom divadle.

L´Orfeo
Priam šachovými rošádami začalo predposledné predstavenie decembrového titulu v Theater an der Wien, ranobarokového Montever-

diho Orfea. Predstaviteľ titulnej postavy John
Mark Ainsley mal totiž pre náhle ochorenie
od lekárov dovolené predviesť len nemú, hereckú kreáciu svojej úlohy. Prvé štyri dejstvá teda
prevzal za neho hudobný part predstaviteľ postavy Apolla Mirko Guadagnini, ktorý spieval
z nôt v orchestrálnej jame. V piatom dejstve
však, keď už divadlo nemalo ďalšieho Apolla, sa
musel vrátiť k svojej role a titulný Orfeo dostal
tretieho vokálneho interpreta, pre zmenu predstaviteľa postáv Pastiera a Ducha z predošlých
dejstiev, Jeroena De Vaala. Zhodou okolností
sú to všetko tenorové postavy, ale i tak klobúk
dolu pred pohotovosťou, operatívnosťou i profesionalitou všetkých zúčastnených!

prevrátenom stolíku na zemi, z ktorej vzápätí vstáva a ako v opačnom filmovom pohybe
kráča dozadu hore po schodoch svojho domu.
Celý nasledujúci dej je potom rekonštrukciou
udalostí adresovanou divákovi (kým u Trelińského ide o obsedantné spomienky a vízie,
ktoré sa aktuálne odohrávajú v Orfeovej hlave). I Guthovho Orfea prenasledujú po smrti
milovanej Eurydiky halucinácie, v rámci ktorých prežíva márnu snahu o jej prinavrátenie
k životu. V oboch prípadoch je kulisou udalostí jasne a kompletne artikulovaný súčasný
priestor, u Trelińského moderný apartmán
niekde v New Yorku, u Gutha vstupná hala luxusnej klasickej vily, s oboma iluzívne poňaSerse. A. Kučerová a B. Mehta
ưfoto: A. BardelƲ

Zaujímavým poznatkom bolo, keďže nepredpokladám, že by režisér Claus Guth videl nášho bratislavského Gluckovho Orfea v réžii
Mariusza Trelińskeho, a už vôbec nie, že by si
z neho vedome niečo „vypožičal“, že obaja divadelní tvorcovia došli vo svojej snahe zosúčasniť mytologický príbeh k určitej podobnosti postupov. Tak ako Treliński prerozprával
i Guth Orfeov príbeh vo virtuálnej rovine jeho
vnútorného sveta, jeho predstáv, vízií, spomienok, s výrazným zástojom retrospekcie.
Po úvodných fanfárach a intráde nachádzame
Guthovho bájneho speváka ležať mŕtveho pri

tými priestormi kontrastuje nadreálna línia
projektovaných spomienok, vízií a predstáv
hlavného hrdinu. Na rozdiel od Trelińského
inscenácie však viedenský Orfeo plne rešpektuje pôvodnú partitúru diela. Mýtické dimenzie príbehu necháva režisér ako Orfeov vnútorný svet, zlyhávajúci v integrovanom vnímaní skutočnosti a posúvajúci postavy jeho
blízkych do virtuálnych kontextov, odznieť
v kompletnom tvare. Kruh jeho výkladu sa napokon uzatvára Orfeovou zúfalou samovraždou ako verziou mýtického nanebovstúpenia
Orfea za Apollom. V oboch prípadoch sa stre39
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távame s problémom akceptovať smrť blízkeho človeka ako definitívny a jednoznačný moment. V oboch sa v psychickom vnímaní rozkladá tragická vertikála udalosti do horizontálnej postupnosti, ktorej zmierlivý účinok
však nie je vždy garanciou akceptácie smrti.
V tomto momente bol Guthov Orfeo tragickejším a bezvýchodiskovejším.
V každom prípade opäť skvelý inscenačný počin na doskách Theater an der Wien. Vynikajúce herecké, ale i vyspelé hudobné výkony.
Z pohľadu hudobného, a to nielen pre spomenuté spevácke záskoky, vystupovali do popredia skôr štýlová vyspelosť, výrazová prepracovanosť a duchovný prienik kompletného hudobného tvaru než individuálne výkony vokálnych protagonistov. Zvuková nádhera a poézia však zaliali celé auditórium z orchestrálnej
jamy. Ivor Bolton doslova kúzlil so skvelými
Freiburger Barockorchester a Monteverdi

Continuo Ensemble. Javisko i orchestrisko
mal pod absolútnou kontrolou a vokálnym líniám vedel vždy podložiť adekvátny komentujúci či dopĺňajúci inštrumentálny fundament.
Bola to poučená interpretácia na tej najvyššej
úrovni. Dominovali krása, oduševnenie, inšpirácia, inštrumentálne majstrovstvo; nie limity,
ale originalita a nevšedný pôvab starých nástrojov.
Slavomír JAKUBEK

Benjamin Britten: The Turn of the Screw/ hudobné naštudovanie: Cornelius Meister/réžia, scéna
a kostýmy: Robert Carsen/výtvarná spolupráca:
Luis Carvalho/Nikolai Schukoff (Prológ, Quint),
Sally Matthews (Guvernantka), Ann Murray
(Pani Grose), Jennifer Larmore (Slečna Jessel)
a i./ORF Radio-Symphonieorchester Wien/
Theater an der Wien, premiéra 14. 9. 2011

Thielemannov Bach v Drážďanoch
V predvianočnom období sú Drážďany plné
je však nepredstaviteľné, že by sa vzdelaný umehudby tematicky súvisiacej s nadchádzajúlec typu Thielemanna nezaoberal v priebehu
cimi sviatkami, pričom Bachovo Vianočné
svojej umeleckej kariéry Bachovou hudbou a jej
oratórium BWV 248 zaznieva už desaťročia
interpretačnými praktikami. A je rovnako neaj paralelne vo viacerých chrámoch v naštupravdepodobné, aby sa pre naštudovanie a uvedovaní rôznych orchestrov, sólistov,
zborov i dirigentov. Uvádzanie tohto
ưfoto: M. CreutzigerƲ
Bachovho cyklu šiestich kantát prebiehalo doposiaľ vždy bez nejakého
zvláštneho rozruchu, ako živá tradícia, ktorá prinášala predovšetkým
špičkovú kvalitu na pôde aktuálneho
interpretačného názoru na skladateľa. V poslednom období to bol predovšetkým zvukový ideál dobových nástrojov, koncepčné poňatie výrazne
predznačili Harnoncourt či Gardiner, z väčších orchestrov hrala dlhé
roky prím vynikajúca Drážďanská
filharmónia s chlapčenským zborom
z Kreuzkirche. Pred sviatkami 2011
sa dočkalo majstrovské dielo až desiatich rôznych interpretácií, pričom
jednu z nich podrobili médiá priam
krížovému výsluchu ešte predtým,
než zaznela. Dôvodom veľkého rozruchu sa stal na jednej strane orchester Staatskapelle Dresden, teleso,
ktorého doménou bola vždy hudba
Richarda Straussa a ktoré uviedlo
Bachovo Vianočné oratórium naposledy v roku 1986 pod taktovkou
Petra Schreiera. Na druhej strane spôsobil
denie Vianočného oratória rozhodol bez zrelej
vzrušenie aj dirigent, designovaný šéf tohto
úvahy. Napokon išlo spolu o štyri predvedenia
orchestra Christian Thielemann, ktorý je
(po dva večery odzneli kantáty č. 1 až 3, v ďalších
už roky vnímaný predovšetkým ako špeciadvoch kantáty č. 4 až 6) v nádhernej, nanovo vylista na hudbu Richarda Wagnera, Antona
stavanej katedrále Frauenkirche, z ktorej priaBrucknera a Richarda Straussa. Vo svojej
mym prenosom vysielali koncerty početné rozoblasti teda špičkové autority, no vo vzťahu
hlasové stanice Európy, Austrálie a USA. Bola
k veľdielu Johanna Sebastiana Bacha interto teda veľká medzinárodná hudobno-mediálna
preti vyvolávajúci prinajmenšom pochybudalosť. Predvedenie diela v uvedenom chráme
nosti o kompetentnosti ich zástoja. Pritom
malo aj historický kontext. Samotný Bach práve
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Georg Friedrich Händel: Serse/hudobné naštudovanie: Jean-Christophe Spinosi/réžia: Adrian Noble/scéna a kostýmy: Tobias Hoheisel/Bejun Mehta
(Arsamene), Malena Ernman (Serse), Luciana
Mancini (Amastre), Adriana Kučerová (Romilda), Danielle de Niese (Atalanta) a i./Ensemble
Matheus, Arnold Schoenberg Chor/Theater an
der Wien, navštívené predstavenie 25. 10. 2011

Claudio Monteverdi: L´Orfeo/hudobné naštudovanie: Ivor Bolton/réžia: Claus Guth/Scéna
a kostýmy: Christian Schmidt/John Mark Ainsley
(Orfeo), Mari Eriksmoen (Euridice), Katija Dragojevic (Hudba/ Posol/ Nádej), Phillip Ens (Caronte/ Plutone), Suzana Ograjenšek (Proserpina/
Nymfa),Mirko Guadagnini (Orfeo/Apollo) a i./
Freiburger Barockorchester, Monteverdi Continuo
Ensemble, Arnold Schoenberg Chor/Theater an
der Wien, navštívené predstavenie 22. 12. 2011

v ňom pokrstil svojho času Silbermannov organ, bol okrem toho v Drážďanoch viackrát
hosťom a bol i v živom kontakte s vtedajšími
členmi dvornej kapely.
V prípade Vianočného oratória, vychádzajúceho po textovej stránke z Lukášových a Matúšových evanjelií, nie je jeho kompletné
uvedenie za Bachovho života historicky doložené. I čo sa týka autorských poznámok či
usmernení v otázke interpretácie, resp. adekvátnej zvukovej podoby diela, sú historické
pramene veľmi sporé. Viac než 250 rokov sa
teda interpreti usilujú o verné stvárnenie diela a súčasne hľadajú vlastnú, originálnu líniu
jeho uchopenia; všetci sú pritom odkázaní
na pochopenie a akceptáciu dobového publika. Thielemann vyrozprával vianočnú históriu svojsky, jednoducho, rozoznievajúc však
všetky možné epické, lyrické a dramatické
aspekty textu i partitúry. Dal priestor prirodzenej a vitálnej muzikalite v sólových inštrumentálnych vstupoch (trúbka, flauta, husle),
v tutti pasážach netlmil umelo väčšie technické možnosti novodobých nástrojov, ale nechal ich kultivovane zaznieť v ich optimálnej
kvalite a kráse. Výrazovú intenzitu hudobného procesu stupňovali diferencované tempá a pôsobivá dynamika výrazne členených,
vedľa seba stojacich segmentov. Zbor (Komorný zbor Frauenkirche) a sólistov (Sibylla Rubens, Christa Mayer, Daniel Behle, Florian Boesch alternujúci s Hannom
Müllerom-Brachmannom) viedol Thielemann v rovnakých intenciách a celkom prirodzene, vychádzajúc z logiky bachovského
frázovania, vystaval obdivuhodný hudobný
monument, ktorý znel objavne a moderne.
Prvé verejné stretnutie Christiana Thielemanna s hudbou Johanna Sebastiana Bacha
bolo teda prekvapujúco úspešným počinom.
Možno to bol prvý krok jeho novej, dlhšej
cesty. Definitívne riešenia neexistujú. Jeho
koncepcia však oslovila.
Agata SCHINDLER
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Grófka zomrela pri sexe
Piková dáma a Otello v Opere Graz
Hlavné mesto Štajerska nemá ani 300-tisíc
obyvateľov, no jeho operný dom, projektovaný
rovnako ako bratislavský dvojicou architektov Fellner a Helmer, má parametre vyspelých
európskych scén. Hľadisko pojme vyše 1200
divákov, ponúka miesta na státie a podľa oficiálnych informácií je návštevnosť približne
83-percentná. Operný súbor v Grazi vedie od
septembra 2009 intendantka Elisabeth Sobotka, rodená Viedenčanka, s bohatou praxou na
vedúcich administratívnych pozíciách v európskych divadlách.

A. Grigorian (Lisa) a A. Amonov
(Herman) ưfoto: W. KmetitschƲ

Prevádzkový model sa diametrálne líši od nášho a je založený na blokovom systéme. V aktuálnej ponuke sa väčšinou striedajú dva operné
tituly (tretím býva operetné či muzikálové spestrenie), každý má okolo dvanásť repríz. Bežné
ceny vstupeniek sa pohybujú od 8 do 49 eur,
postojačky možno absolvovať predstavenie za
3 eurá. Každá naštudovaná inscenácia má najmenej dva nedeľné dopoludňajšie termíny.
Nielen čísla svedčia o vyspelosti Opery v Grazi.
Závideniahodné sú aj kvalitatívne ukazovatele.
Počas krátkeho pobytu som navštívil reprízy dvoch nových naštudovaní – Čajkovského
Pikovej dámy a Verdiho Otella. Okrem nich
sú v dramaturgickom pláne sezóny napríklad
Elektra Richarda Straussa, Donizettiho Maria
Stuarda či Bizetova Carmen, pričom divadlo je
v čiastočnej rekonštrukcii. Piková dáma vznikla ako koprodukcia s Lipskou operou a v Grazi
sa jej premiéra uskutočnila v novembri. Magnetom inscenačného tímu je meno režiséra

Petra Konwitschného. Ten neostal nič dlžný
povesti umelecky a ideologicky vyhraneného
tvorcu, nebojaceho sa nekompromisne preorať
akýkoľvek materiál. Tentoraz spolupracoval s
výtvarníkom Alexandrom J. Mudlagkom. Od
prvého po posledný takt pulzuje javisko priam
detektívnou atmosférou. Divák má nad čím
premýšľať, môže polemizovať. V Grazi sú však
na podobné režijné počiny zvyknutí.
Počas predohry sa opitý Herman s tvárou bezdomovca vytacká pred oponu a na lavičke zaspí.
Zatrávnené pódium sa začiatkom dejstva zaplní
rodinami s kočíkmi, nasleduje kolektívna vojenská rozcvička a už sa objavujú podgurážení dôstojníci (Tomskij,
Čekalinskij, Surin), močiaci pod stožiarom. Na lavičke sa odohrá aj osudové stretnutie s Grófkou a Lízou. Za
búrky, vyzlečený do pol pása, Herman
prisahá, že buď Lízu dostane, alebo
zomrie. V druhom obraze sa z prepadliska vynorí biely klavír so stoličkami
a na scénu vchádza kľúčová postava
– Máša. Inak protagonistka prehliadnuteľnej epizódy sa v Konwitschného výklade stáva všadeprítomným
komplicom i pokušiteľom. Na javisku
leží panel s nemecky napísaným filozofickým mottom „Jestvuje život po
smrti?“. Do Lízinej komnaty sa Herman šplhá z orchestrálnej jamy. Pri
predstieranom úmysle samovraždy
sa mu Líza vrhne k nohám (ľúbostný duet). Scéna maškarného plesu
sa tiež dvíha spod javiska a poňatá je
parodicky. Zbor so zajačími hlavami, gýčová neónová mrkva, Herman
ovešaný metálmi a Jeleckij adresujúci omylom záver svojho milostného
vyznania svojmu sokovi, ktorý nenápadne nahradil odchádzajúcu Lízu.
Pastorál je škrtnutý, balet je na špičkách. Tancuje aj Herman. V istej chvíli strhne masku a do
vysvieteného hľadiska expresívne prednesie vložený nemecký text. Druhý obraz mení dve slová
z tézy o zmysle života. Pýta sa, či existuje život
pred smrťou. Máša si na Grófkinej posteli poťahuje z cigaretky, prichádzajúci Herman si od
nej odpáli a čaká na Grófku. Niekdajšia „moskovská Venuša“ pritúli dôstojníka, vyzlieka ho
a zvedie. Tajomstvo troch kariet sa Herman nedozvie a Grófka pri sexe zomiera. Aj bez hrozby
pištoľou. Do izby vbehne Líza a podobná scéna
sa opakuje na lôžku s mŕtvou Grófkou, ktorá
sa počas divokých ľúbostných hier skotúľa na
zem. Obraz sa končí zosunutím celého javiska
do prepadliska. V kasárni obklopia Hermana
do bieleho zahalené prízraky mŕtvol (spod jednej plachty sa vynorí Máša), ktoré sa ku koncu
rozostúpia, aby zjavenie Grófky vzalo hriešnika
do smrteľného náručia. „Nevskú“ scénu naprieč
javiskom pretína most, z ktorého chce sklamaná

Líza skočiť do rieky. V poslednej chvíli ju pribiehajúci Herman strhne zo zábradlia. Zjaví sa mu
Grófkin duch a prezradí tajomné karty. Prichádza loď a dobiela odetý námorník (Máša), s červeným karafiátom v ruke, odnáša Lízu. V kasíne
s krupierkou Mášou dominuje obrovský zelený
stôl, na ktorom sa dráma napĺňa. Po Hermanovej prehre sa všetci ako supy vrhnú na peniaze.
Mamon drieme v každom.
Škoda, že hudobné naštudovanie novozélandského dirigenta Tecwyna Evansa bolo trocha
jednostranne dramatické a v tempách najmä
spočiatku prirýchle. Ladilo síce s expresivitou
Konwitschného jazyka, no potlačilo Čajkovského
lyriku i pátos. Kazanský tenorista Avgust Amonov (Herman) prešiel už veľkými javiskami, má
slovansky sfarbený, objemný a prierazný materiál.
Svoju rolu účinne výrazovo vygradoval. Dramatický soprán z Vilniusu pochádzajúcej Asmik
Grigorianovej (Líza) znel farebne a emotívne.
Objavom bol mladý rakúsky barytonista Andrè
Schuen, ušľachtilo, vo výškach uvoľnene spievajúci a zjavom ideálny Jeleckij. Herecky strhujúcou
Grófkou bola Fran Lubahn, v roli Máše sa zablysla Nazanin Ezazi. Malú rolu Čaplinského stvárnil slovenský tenorista Juraj Hurný, ktorý po 34
rokoch angažmánu v Grazi úspešne prechádza
z hlavných do charakterových, epizódnych úloh.
Inscenácia Verdiho Otella až toľko podnetov
Piková dáma – scéna v kasárni
ưfoto: W. KmetitschƲ

pre diváka nepriniesla, hoci tiež nepochádza
z priečinka ilustrovanej klasiky. Pod réžiu sa
podpísal Angličan Stephen Lawless, ktorého výtvarnými partnermi boli Nemec Frank
Philipp Schlößmann (scéna) a Čiľan Jorge
Jara (kostýmy). Dirigentom reprízy bol Talian
Gaetano d'Espinosa a medzinárodné bolo aj
obsadenie. Holanďan Frank van Aken stvárnil Otella, Desdemonou bola Izraelčanka Gal
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James, Jagom Angličan James Rutherford,
Cassiom Turek Taylan Reinhard, Montanom
Grék Konstantin Sfiris a narýchlo zaskakujúcim Roderigom opäť Juraj Hurný.
Dominantou navštíveného Otella bolo strhujúce hudobné naštudovanie, ktorého autorom je
šéfdirigent Johannes Fritzsch. Gaetano d'Espinosa dirigoval predstavenie s mimoriadne
silným citom pre dramatický tep partitúry. Bezprostredne po bratislavskej inscenácii na mňa
obzvlášť zapôsobili agogické nuansy, kontrasty
v tempách a orchestrálne dotváranie nálad. Réžia a výtvarný vzhľad Otella neprovokovali, ale
nemožno tiež hovoriť o koncerte v kostýmoch.
Hoci tie boli najtradičnejšou zložkou. Úmyslom
inscenátorov bolo vniesť stopy ironicko-tragického podtónu predlohy (tak vníma Lawless
viaceré Verdiho opery), pracovať so symbolmi
a posunúť ďalej aj vžitý portrét Jaga. Ten spriada intrigy pod maskou klauna, akéhosi dvojčaťa
Rigoletta. Pod ňou sú skryté vnútorné pohnútky
jeho činov. Nad sporo vybavenou scénou, v zmenách obrazov hojne využívajúcou ťahy, dvojradové závesy či deliacu oponu, sa viackrát zjaví
kovová plastika Ukrižovaného. Či ide o prepojenie s vyššou mocou, znak dominantnosti
nad pozemským zlom, alebo symbol prekliatia,
si musí zodpovedať divák sám. Profily postáv
boli výrazné, nezabudnuteľný ostáva výjav
Jaga hladkajúceho po tvári bezmocného Otella
(„Ecco il Leone!“). Zaujala tiež práca so svetlom.
Frank van Aken je naslovovzatým dramatickým tenorom s neuveriteľne objemným tónom
a barytónovým timbrom. Spieva s obrovským
nasadením a expresívnym výrazom, takže divák mu pokojne odpustí, že nie každá výška
zažiari v plnom lesku. Bayreuthským festivalom je podobne ako predstaviteľ titulnej roly
opuncovaný aj James Rutherford (Jago). Voluminózny dramatický barytón mladého speváka
v plnej miere napĺňal režisérom vyšpecifikovaný portrét postavy. Kultivovanou Desdemonou
bola Gal James, ktorej chýbalo len trocha viac
„italianity“ vo farbe hlasu. Kvalitne obsadené
boli i ostatné postavy.
Skrátka, Opera Graz si vystavila inšpiratívnu
vizitku. V mnohom môže aj hrdému Slovenskému národnému divadlu slúžiť ako vzor.
Pavel UNGER

Pjotr Iľjič Čajkovskij: Piková dáma/dirigent:
Tecwyn Evans/réžia: Peter Konwitschny/
scéna a kostýmy: Alexander Mudlagk/Avgust
Amonov (Herman), David McShane (Tomskij), Andrè Schuen (Jeleckij), Asmik Grigorian (Líza) a i./Opernhaus Graz, navštívené
predstavenie 19. 11. 2011

Giuseppe Verdi: Otello/dirigent: Gaetano
d'Espinosa/réžia: Stephen Lawless/scéna:
Frank Philipp Schlößmann/kostýmy: Jorge
Jara/Frank van Aken (Otello), James Rutherford (Jago), Gal James (Desdemona) a i./
Opernhaus Graz, navštívené predstavenie 20. 11. 2011
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Muzikologická konferencia v Lipsku
V dňoch 10. – 12. 11. 2011 sa v Lipsku konala
muzikologická konferencia na tému „Kompozícia v Nemeckej demokratickej republike
– teória a prax“. Organizátorom a gestorom
podujatia, na ktorom sa popri niekoľkých zahraničných hosťoch zúčastnili predovšetkým
významní muzikológovia z bývalého východu
a západu krajiny, bol Hudobnovedný inštitút
Lipskej univerzity. Historické odborné pracovisko, nepochybne jedno z najprestížnejších
v nemeckej oblasti, založil v roku 1908 legendárny Hugo Riemann a na jeho čele sa postupne vystriedali renomovaní domáci muzikológovia (mnohí sa, žiaľ, neskôr skompromitovali
otvorenou či skrytou spoluprácou s národnými
socialistami). Svoj význam ústav nestratil ani
v časoch NDR, keď ho viedli také osobnosti
ako Walter Serauky či Heinrich Besseler. Dnes
je ordináriom inštitútu, sídliaceho v budove,
kde svoje posledné roky prežil s rodinou Felix
Mendelssohn Bartholdy (objekt bol nedávno
zreštaurovaný a v skladateľovom bývalom byte
je zriadené malé, no pôsobivé múzeum), prof.
Dr. Helmut Loos, šarmantný a činorodý muž
s mimoriadnymi organizačnými dispozíciami a priam encyklopedickými vedomosťami
v oblasti historickej muzikológie. A navyše,
priaznivec a systematický pozorovateľ nášho
hudobného diania. Saská metropola, rodisko či
sídlo najvýznamnejších nemeckých skladateľov
18. a 19. storočia (Bach, Schumann, Mendelssohn, Wagner), prešla za posledných dvadsaťdva rokov slobodného vývoja obrovskými zmenami a je dnes na nepoznanie. Nádherne zrenovované centrum mesta s pešou zónou, rozsiahle
zelené plochy, vkusne zvonka i zvnútra vynovené architektonické pamiatky, bezchybne fungujúca dopravná sieť, bohatá ponuka kultúrnych
podujatí – to všetko činí z Lipska miesto, ktoré
sa skutočne oplatí navštíviť. Skutočnosť, že
Lipsko bolo na sklonku roku 1989 zároveň centrom občianskeho odporu voči zhasínajúcemu
totalitnému režimu (trasa pochodu masových
protestov od Mikulášskeho kostola po nenávidené sídlo komunistickej štátnej bezpečnosti je
dnes vyhľadávanou turistickou atrakciou), len
podčiarkuje nadštandardnú historickú i spoločenskú ponuku tejto dynamicky sa rozvíjajúcej
aglomerácie.
Trojdňovú konferenciu tvorilo niekoľko ťažiskových tematických blokov a záverečná diskusia. V tematickej časti „Kontrolné mechanizmy – bezpečnostný štátny a stranícky aparát“
sa mladý lipský muzikológ Lars Klingberg
za asistencie disidentského skladateľa Jörga
Hercheta podujal analýzou materiálov Stasi
popísať zločinný systém udaní, prenasledovaní
a celkovej negácie akýchkoľvek ľudských práv
nepohodlných osôb v oblasti hudobnej kultúry.
Kým v bývalom Československu za normalizácie ideologický tlak iba kamufloval cynizmus
nadvlády a brutálnej mocenskej reglementácie
domácej komunistickej nomenklatúry, v Ne-

meckej demokratickej republike sa kritériá
ideologickej čistoty v umení uplatňovali „smrteľne“ vážne a ich aplikácie mali pre rebelantov
zničujúce dôsledky. V bloku „Ekonomické tlaky, resp. existenčné možnosti profesionálneho
hudobníka v kontexte pôsobenia vo Zväze skladateľov“ hovorili Tatjana Böhme-Mehner a Tilman Jäcklin so skladateľom Thomasom Hertelom o podmienkach života a tvorby v NDR
a o dôvodoch jeho rozhodnutia vysťahovať sa
do Spolkovej republiky. Na okrúhlom stole
s názvom „Komunikačné možnosti dialógu
východných a západných muzikológov“, ktorý
moderoval Helmut Loos, sa zúčastnili hudobní
vedci staršej generácie z oboch bývalých nemeckých štátov: prof. Gerd Rienäcker (jeden
z najvýznamnejších domácich znalcov Wagnerovej opernej tvorby a autor obsiahlej monografie skladateľa), prof. Peter Andraschke
(pravidelný účastník bratislavských muzikologických sympózií v rámci festivalu Melos-Étos), Dr. Wolfgang Ruf, Eggebrechtov žiak
a neskôr asistent z hudobnovedného inštitútu
vo Freiburgu, a Frank Schneider, emeritovaný
profesor Humboldtovej univerzity v Berlíne.
Konfrontácia životných osudov i osobných
postojov ľudí z rozličných spoločenských systémov je vždy problematická a traumatizácia
starších kolegov z východonemeckej oblasti,
len s námahou sa vyrovnávajúcich s novou situáciou, je evidentná aj po dvoch desaťročiach,
ktoré uplynuli od politických zmien. Zaujímavým zistením však bola skutočnosť, že prakticky jediným miestom stretnutí nemeckých muzikológov z východu i západu boli každoročné
hudobnovedné kolokviá v sedemdesiatych
a osemdesiatych rokoch minulého storočia
v Brne, ktoré záslužne organizovali Jiří Fukač,
Rudolf Pečman a Jiří Vysloužil. Na lipskej konferencii vystúpili s prezentáciami vlastnej tvorby tiež dvaja prominentní skladateľskí predstavitelia bývalej východonemeckej hudobnej scény. Siegfried Matthus v dialógu s prof. Klausom
Mehnerom hovoril o princípoch tzv. socialistického realizmu a o teórii odrazu, ktorým sa vo
svojej opernej tvorbe dokázal úspešne vyhnúť.
Paul-Heinz Dittrich, azda najznámejší a v Spolkovej republike najčastejšie uvádzaný autor
NDR, hovoril o situácii hudobnej avantgardy
a o experimentátorských možnostiach skladateľa v totalitnom systéme. V záverečnom bloku
Dr. Hartmut Krones z Viedne najprv prezentoval svoj pohľad na hudobnú scénu NDR zvonku a po ňom moderoval okrúhly stôl s názvom
„Hudobnoteoretický diskurz a hudobná prax
v ostatných socialistických štátoch Európy“,
kde diskusné vstupy predniesli Grazina Daunoravicienne z Vilniusu, prof. Luba Kyanowska
z univerzity vo Ľvove a Ewa Schreiber z Poznane. Mojím príspevkom bol pohľad na situáciu
v Československu pred rokom 1989.
Ivan MARTON
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Martin Ciel
filmový teoretik

[foto: archív]

H

udba vyväzuje tóny z ich obvyklých významov.
A kontextom im udeľuje významy nové. Možností je nekonečné množstvo. Fascinujúce.
Na rozdiel od literatúry či výtvarného umenia
je hudba úžasne uchvacujúco neobmedzená.
Nikdy som celkom nepochopil, prečo sa také množstvo
muzikantov uspokojí s používanými klišé. Teda, nepochopil... Jasné, že chcú zarobiť peniaze a vytvárajú tú páčivo
banálnu muziku, čo najviac priťahuje pozornosť bulvárnych médií a podobne. Ale robiť by sa to nemalo. Množstvo hudobného smogu existujúceho okolo našich uší je
desivé. Hrôzostrašné. Pop a dychovka – dve rovnocenne
obludné veci. Postupne už zdevastovali hudobný intelekt
väčšiny ľudstva a pracujú na tom stále ďalej. Moja priateľka dokonca v prestávkach medzi hovoreným slovom vypína spravodajské rádiá, aby nemusela tie hudobné výplne
počúvať. Šetrí sa. A má pravdu. Pritom je toľko dobrej hudby. Nemyslím tým len
hudbu „klasickú“. Jasné, že nie každý si pustí vo voľnej chvíľke Mahlera, Griega,
Hindemitha alebo Berlioza. Ak, tak Vivaldiho Ročné obdobia na Smetanovej Vltave. Myslím aj hudbu, ktorej sa hovorí experimentálna. Alternatívna. Ale hovorí sa
nesprávne. To ten stredný prúd, hudba „populárna“ je akousi trápnou alternatívou
ku skutočnej hudbe. Ešte pred rokom 1989 som počul akéhosi idiota, ktorý tvrdil,
že on robí „vyšší populár“. Vyšší populár!
O hudbe sa vlastne ani nedá písať. Ani o filme by sa nemalo. Jedna z veľkých hviezd
filmovej teórie, profesorka Alicja Helman raz povedala, že film a slovo sú natoľko
odlišné semiotické systémy, že keď chcete niečo povedať o filme, mali by ste o tom
filme nakrútiť film. Nuž, ale čo už. Nejako to skúsim opísať. Takže, čo počúvam:
väčšinou jazz. Aj keď idem občas na koncert, tak je to vlastne vždy jazzový koncert.
Niekedy je veľká výhoda mať staršiu sestru. Vďaka nej som v detstve spoznal
Rolling Stones, The Velvet Underground a hlavne brilantného Toma Waitsa. Dodnes si to s veľkou chuťou občas pustím. Potom sme s kamarátmi objavili hudbu
Mariána Vargu, The Doors a Led Zeppelin, v prvom rade ich fantastický dvojalbum (pamätáte sa na veľké čierne vinylové kotúče, ktorým sa hovorilo dlhohrajúca
gramoplatňa?) s názvom Physical Graﬃti. Spolu s krátkym pubertálnym punkovým obdobím s The Clash a Sex Pistols, za ktoré sa vôbec nehanbím, ma táto

cesta viac-menej logicky doviedla
k jazzu. Nahrávka Friday Night
in San Francisco (Al Di Meola,
John McLaughlin a Paco de Lucía) ma úplne ohúrila. Iste, bolo
to dávno-pradávno. Približne
vtedy som začal kupovať jazzové
platne a chodiť na jazzové koncerty. Alebo v jednom období na
jazzrockové, to bol kedysi taký
zvláštny hudobný smer...
Jazz je podľa môjho názoru filozofiou hudby. Dnes som už akosi
zhlúpol a stávam sa čoraz jednoduchším, takže sa často pristihnem, ako znovu a zase počúvam
Coltrana, Ellingtona alebo Sarah Vaughanovú. Či dokonca Glenna Millera. Ale
rozhodne nedám ani za nič na svete dopustiť na prekrásne vystavané chrámy tónov
špekulatívneho Herbieho Hancocka, komplikovaných Art Ensemble of Chicago,
sústredeného Milesa Davisa či Chicka Coreu. Na jeho bratislavských vystúpeniach
som bol a mal som pocit, že to posledné, vraj málo zrozumiteľné, sa páčilo iba mne.
Ale to je jedno, pretože ja hudbe vôbec nerozumiem. Naozaj. Nepíšem o nej. Nemusím ju analyzovať. Neviem ani na čom hrať a spievať už vôbec nie. Môžem si
o hudbe myslieť čokoľvek. Len tak sa z nej tešiť.

Martin CIEL (doc. PhDr., PhD.) sa zaoberá filmovou teóriou. Pôsobil
v SAV, neskôr v Slovenskom filmovom ústave a v súčasnosti je pedagógom
Katedry audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Prednášal v New Yorku, Prahe, Brne, Minsku, Tel Avive. Publikoval texty v rôznych
odborných časopisoch či zborníkoch. Je autorom publikácií Film. Ilúzia
a akcia, Odborná reflexia filmu na území Slovenska, Pohyblivé obrázky,
y
Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu. Od svojich sedemnástich
rokov navštevuje Bratislavské jazzové dni.
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Sisin svet

nejazzová
a nevážna
alternatíva

Flautistka Sisa Michalidesová prišla vlani
s dvojprojektom – knihou a CD Sisa a sivý holub,
ktoré ma od prvého počúvania provokovalo viac
ako čokoľvek v poslednej dobe.

Pripravil Gabriel BIANCHI, foto Patrick ŠPANKO
Hudbu skladala Sisa najmä v dobe, keď jej bolo
veľmi ťažko, a prezentovaná je tak, ako ju sediac pri klavíri vymýšľala. Svojou virtuozitou
projekt empaticky dotvára klavirista Miki Skuta. V niektorých skladbách sa zrazu ozve akordeón Borisa Lenka a Sisa ako klaun dvakrát
„vystrčí nos spoza rohu“ – z toho raz si zaspieva so svojou píšťalkou a raz „zapíšťalkuje“
s Mikim Skutom. Všetko ostatné sú Miki Skuta
a čiastočne Boris Lenko a cesta do vnútra Sisiných náčrtov. Žiadna mapa, žiadne smerovky
ani orientačné osvetlenie. Neurčitosť od začiatku do konca.

Sisa Michalidesová
Pre koho je určená nahrávka Sisa a sivý holub?
Je to špecifický album. Táto hudba sa dá počúvať
v tichu, možno keď má človek nejaké svoje nálady... (Smiech.) Sú to moje skladby, ktoré majú
dušu, niektoré z nich boli aj na iných albumoch
a teraz vyšli tak, ako boli pôvodne myslené – keď
som sedela sama za klavírom, keď som si hrala
v nejakých „mojich stavoch“. Niektoré vznikli
v ťažkom období, niektoré nie. A Miki tam pridal
svoj improvizačný talent. Miki aj Boris – obaja
majú šialený cit, takže to „vycítili“ tak, ako som
to vymyslela. To je zvláštne.
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Čo je to za hudbu?
Je to niečo medzi klasikou a jazzom. Niektoré
skladby sú klasické... Asi je to viac do klasiky...
Je to v prvom rade album pre poslucháčov vážnej hudby? Myslíš, že to niekto, kto má rád jazz,
vydrží počúvať do konca?
To neviem. Na jazzmanoch som ešte nerobila
test. Musím sa ich opýtať. (Smiech.)
Niektoré skladby sú „očistou“ tvojich hudobných nápadov z hrania s kapelou.
Dalo by sa to tak povedať. Sú také, ako vznikli
pôvodne, ako som ich myslela. Tu je ich pravá
duša. Lebo hneď ako je to v kapele, už niečo
také zmizne.
Kombinácia skladieb, na ktorých opakovane
znie sólový klavír a potom sa zrazu ozve sólový
akordeón, na mňa pôsobí šokujúco.
(Smiech.) Vidíš, možno ten kontrast nie je zlý.
Tak som to aj myslela – aby sa poslucháč neumáral stále v jednom duševnom rozpoložení.
Ako interpretka sa na albume vyskytneš iba
akoby náhodou...
Píšťalu som tam dala preto, lebo aj príbeh
knihy je o píšťale a možno aj o ľudskom
hlase. Chcela som tam dať niečo, čo by CD

ozvláštnilo. Stále sú tam len muži, chýbal
tam ženský prvok. (Smiech.)

Miki Skuta
Kto je v tvojej predstave adresátom albumu
Sisa a sivý holub?
Ani by som nepovedal, že je to skupina ľudí,
napríklad tí, ktorí počúvajú (Keitha) Jarretta
alebo (Ornetta) Colemana, ale je to pre ľudí,
ktorí sa vedia vžiť do atmosféry. Táto muzika,
táto atmosféra je taká, v akej bola Sisa, keď to
písala, keď bola chorá.
Sama hovorí, že len niektoré pesničky písala
ako chorá.
To mi nepovedala. Ale to znamená, že ona je
asi niekde vnútri, vo svojej schovanej duši
stále taká. Keby som to chcel prirovnať, tak
k Erikovi Satiemu. Pri väčšine skladieb, keď
som ich študoval, mi napadol Satie. Veľmi jednoduchá faktúra, nie dlhé skladby – podobne
ako Gymnopédie.
Mám tomu rozumieť tak, že je to hudba pre
ľudí, ktorí sa trápia? Alebo hľadajú?
Nie, vôbec sa nemusia trápiť. Keď počúvaš
Satieho Gymnopédie, tak sa vôbec netrápiš.
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mi, bicími a kontrabasom. Jazz je štýl a pocit,
ktorý pri tejto hudbe nemám. Je síce pravdou,
že na albume je aj jedna bossanova (Ja a ty)
a v nej určite sú jazzové prvky, potom dve rýchle skladby Tance a Feritto, kde sa improvizácia
podobá jazzovému hraniu, a posledná skladba
(Biele záclony) mi zase svojou monumentálnou časťou pripomína Vangelisa a jeho filmové
hudby. Ale tých úplne nejazzových je veľa...
Aké boli tvoje reakcie, keď si od Sisy dostával skladby v notách?
Prvé skladby boli pomalé – tie najkratšie, kde
zväčša nie sú improvizácie, boli napísané od
začiatku do konca. Tie som nacvičil a zahral.
Snažil som sa do nich vcítiť a nacvičiť ich tak,
aby som sa už pri nahrávaní nemusel pozerať
do nôt a mohol do toho dať ten jej svet, ktorý
mi bol veľmi blízky. Potom prišli ďalšie, s väčšími úsekmi pre improvizácie. Niektoré z nich
vyzerali jazzovo – melódia a akordy – a v niektorých boli len úryvky, ktoré som musel „riešiť“. Veľmi ma to inšpirovalo. Ale aj v tých
jednoduchých veciach, ktoré boli napísané,
som hneď našiel náladu a snažil som sa ju prezentovať. Pri iných skladbách bolo treba urobiť
aranžmány – vymyslieť sprievody, medzihlasy,
basovú líniu, harmónie, rytmy...

Zo smútku a samoty tam musí byť aj láska, lebo
vtedy pochopíš, aspoň pocítiš, čo je láska. Do
toho sa vedia vžiť ľudia, ktorí na to majú „antény“, a pre tých to je. Skutočne jazzového, takzvaného „veselého hrania“ tam je veľmi málo.
Satie je vážna hudba; je tento album vážnou
hudbou?
Nie je. Asi by sme mali definovať, prečo je
vážna hudba „vážnou“. Jasnú definíciu som
nikde nenašiel. Skladateľov vážnej hudby spája spôsob spracovania hudobného materiálu.
Nápad môže byť aj banálny, no vážnou hudbou
sa stane vtedy, keď je spracovaný na umeleckej úrovni. Najlepším príkladom je Beethoven – prakticky celá jeho tvorba je postavená
na banálnych motívoch: jednoduché stupnice,
rozložené akordy, sled niekoľkých tónov. Motív
piatej „osudovej“ symfónie je zo štyroch tónov,
z toho sú tri rovnaké, ale on z toho poskladal
snáď najznámejšiu skladbu v dejinách hudby. Bach skomponoval asi najzložitejší cyklus
Umenie fúgy na báze témy zo šiestich tónov.
Vážnu hudbu tvorí teoretické poznanie hudby
ako „systému“, jej architektúr, histórie, a potom remeslo – práca s formou.
Keď si pustí toto CD jazzman, uspokojí ho to?
Určite ho prekvapí. Pokiaľ pozná Sisu a jej

hudbu s kapelou, kde hrávajú s basgitarou,
bicími a klávesmi, tak bude veľmi prekvapený, pretože je to o niečom úplne inom. Sisini
priatelia, ktorí dobre poznajú kapelové verzie
skladieb zo Sivého holuba, mi povedali, že boli
prekvapení, ale páčilo sa im to. Ja by som to
vôbec nenazval jazzovou nahrávkou. Dokonca
aj dlhšie improvizácie na akordy a chorusy by
som málokedy nazval jazzovými. Dlho som ich
robil, aby dostali nejakú formu, aby boli skôr
súčasťou kompozície. V duchu tých skladieb
som sa snažil nájsť improvizácie, ktoré nevytŕčajú zo skladby.
Moje vnímanie tvojich improvizácií je rozpačité – viaceré sú nejazzové, nepoužívajú jazzové
frázovanie, v iných zasa cítiť opak. Balansoval si
na krehkej hranici jazzového a nejazzového frázovania?
Asi je ťažké odpovedať aj preto, že slovo jazz
používame v širokom význame a vtedy môžeme konštatovať: „Áno, je to jazzové CD.“ Ale
ozajstný jazz je pre mňa napríklad Wynton
Marsalis. Nie sú to blue notes a pentatoniky,
je to svet sám osebe s „jazzovými“ životmi
poväčšine čiernych muzikantov; bieli málokedy pochopia ten úplne čistý jazz. Keď sa na
to pozeráme takto, nie je to jazz. Slovo jazz by
sme nemali hádzať na všetko s improvizácia-

Kto prišiel s nápadom vrstvenia klavírov prostredníctvom playbacku?
Pri jednej alebo dvoch skladbách to navrhla
Sisa s Petrom (Preložníkom) – to boli tie rýchle skladby, ktoré hrávajú s kapelou (Feritto
alebo Ja a ty, ktoré už zazneli na projektoch
3+1 a Zimní kúzelníci), kde chceli mať hustejší
sprievod, prípadne dvojhlas v melódii. Sprievody boli starostlivo vymyslené, nie v zmysle
„máme rytmus, nahádžme tam akordy“. To
tiež podporuje moje vnímanie, že to celé nie je
jazz. Keby som to nahrával ešte raz, stiahol by
som to, čo je nahraté na CD, a zahral to znova.
Keď som počul „nezmastrovanú“ verziu, uvedomil som si, že farebný kontrast medzi akordeónom a klavírom je príliš veľký. Som rád, že
som to nahrával doma, lebo môj klavír, farba
jeho zvuku a to, ako rád nahrávam, podľa mňa
vyhovuje atmosfére a Sisinmu svetu, jemnej,
matnej, mäkkej, „duševnej“ farbe. Bavili sme
sa o tom s Petrom a môj názor bol ubrať z akordeónu výšky alebo pridať nejaký filter, aby to
neznelo úplne ako akordeón. Viem, že Boris
má úžasný nástroj, takže v rámci akordeónov
je farba jeho zvuku vynikajúca. Ale takto tie
akordeónové skladby z nahrávky trochu trčia,
chýba mi tam intimita.
Máš spätnú väzbu od poslucháčov?
Dvaja, traja povedali, že to je pekné. Ale mňa
veľmi prekvapilo, že som nedostal veľkolepé
odpovede typu: „Toto je vynikajúce, fantastické!“ Lebo pre mňa predstavuje jej hudba citovo a duševne veľkú hodnotu. A to zase vlastne
hovorí proti tomu, že by to bola „vážna“ hudba; v nej je to zväčša tak, že skladateľ prinesie
noty a má dokonalú predstavu o tom, ako to
má znieť. Vo vážnej hudbe prosto nemáš tú
voľnosť.
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Jazz a Európa XXIII.
Jazz a totalita.
Sovětský svaz – 30. a 40. léta
Jestliže Nová ekonomická politika přinesla alespoň
dočasně jisté zlepšení životního standardu revolucí
ožebračeného a občanskou válkou i různými epidemiemi vyčerpaného ruského národa, provázela ji
současně nenávistná kampaň ortodoxních straníků,
kteří v NEP-u spatřovali ústup od radikálních komunistických idejí a novou vrstvu nepmanů považovali
za „třídní nepřátele”. Tato tendence zesílila po Leninově smrti, kdy Stalin postupně upouštěl od hospodářských reforem, znovu zavedl centrální plánování,
zahájil novou éru kolektivizace zemědělství a v průmyslu vyhlásil první pětiletku. V ideové sféře šlo
potlačení prvků ekonomického liberalismu NEP-u
ruku v ruce s narůstáním politického monopolu
bolševiků a represemi proti stoupencům relativně
tolerantního ducha bývalého Proletkultu, připouštějícího spojení umění pro široké masy s avantgardními tendencemi. Tyto útoky vyústily ve Stalinově proklamaci za „rekonstrukci literárních a uměleckých
organizací” v kampani za socialistický realismus,
přijaté ÚV KSSS v roce 1934 za oficiální direktivu
pro literaturu, výtvarné umění a hudbu.
Antonín MATZNER

Šostakovič a jazz
Přes narůstající politický tlak a různá omezení
nezmizel jazz z pódií ani v tomto období. Ve
víru dočasného okouzlení populární hudbou
a jazzem se v tehdejším Sovětském svazu ocitl
také mladičký Dmitrij Šostakovič. Přišel s nimi
do kontaktu ještě jako konzervatorista, když si
po otcově smrti přivydělával hraním v leningradském kině Světlá stuha: „Měl jsem za úkol
hudebně ilustrovat lidské utrpení odehrávající
se na plátně. Bylo to protivné a hrozně únavné.
Těžká práce za nepatrný plat.“ Přesto vytrval a postupně vystřídal další známé biografy
Splendid a Picadilly. Namáhavě získanou zkušenost zúročil později ve vlastní filmové hudbě.
Vlivy jazzu se promítly i v obou prvních Šostakovičových jevištních dílech: satirické opeře
Nos podle Gogola a zejména v baletu Zlatý věk.
Námět A. V. Ivanovského o zájezdu sovětského
fotbalového týmu do jakéhosi západoevropského města posloužil teprve třiadvacetiletému
skladateli, aby se zúčastnil soutěže na nový balet o sovětské skutečnosti. Využil ho jako vítané
záminky k uplatnění rytmů nových společenských tanců včetně foxtrotu. Na zvláštní přání
dirigenta premiérové inscenace baletu Alexandra Gauka v něm jako meziaktní hudba zazněl
také fragment z Šostakovičovy dřívější vděčně
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Dusivá atmosféra poloviny 30. let s prvními
přijaté orchestrální transkripce známého foxvykonstruovanými politickými procesy, jejichž
trotu Tea for Two z operetního muzikálu No,
oběťmi se stali blízcí Leninovi spolupracovníci,
No, Nanette amerického skladatele Vincenta
kteří mu pomohli k moci včetně Grigorije ZinoYoumanse. Tento – jeho vlastními slovy „kejvjeva a Lva Kameněva, maršálové a několik čleklířský kousek“ – vznikl během návštěvy v bytě
nů politického byra Ústředního výboru KSSS,
tehdejšího šéfdirigenta Leningradské filharpřinutila ovšem zřejmě pod vlivem oficiální
monie a Šostakovičova učitele Nikolaje Malka,
propagandy i Šostakoviče k obezřetnějšímu pokterý předtím premiéroval jeho první symfonii:
stoji. V článku v Leningradské pravdě nabádal:
„Natočili jsme gramofon a pustili nějaký foxtrot.
„Vítězný nástup jazzu přerůstá v poslední době
Líbil se mi, ale nezdálo se mi zpracování. Řekl
jsem to nahlas a hostitel odpověděl: ‚Nelíbí se ti, jak to zahráli? Tak to napiš znovu
po paměti a zinstrumentuj to jinak. Ale
ne jen tak, pěkně na čas. Máš na to hodinu´.‘1 Malko prý vsadil 100 rublů a neuběhlo ani 45 minut, když se Šostakovič
vrátil z vedlejšího pokoje s partiturou
Youmansova foxtrotu, označenou jako
Tahiti Trot s opusovým číslem 16. Malko
uvedl úsměvné dílko začínajícího skladatele na veřejném koncertu v listopadu
1928 ve Velkém sále Moskevské konzervatoře. Vedle zmíněných jevištních prací
byla provedena v roce 1935 ještě další
Šostakovičova podobná skladba s jazzovými idomy pro komorní ansámbl se
D. Šostakovič ưfoto: archívƲ
saxofony Suita č. 1 pro jazzový orchestr
op. 38 s finální bluesovou větou.
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do jakési ‚jazzománie‘. Výsledkem je povrchní
a těžko stravitelná směs ‚francouzského s nižněnovgorodským‘. Nejsem proti jazzu. Psal jsem
a budu psát pro jazzový orchestr. Jde však o něco
vážnějšího: leckde pozvedají hlavu vulgárnost
a měšťáctví. Soubory, které dosud existovaly v kinech, zpravidla s velmi kvalitním repertoárem,
byly v poslední době obětovány jazzu. Tady se
zjevně přestřelilo.“2

Gorkého „hudba tlustých”
a její první oběti
K výhradám a otevřeným útokům proti jazzu
v SSSR se už dříve připojil nikdo menší než
samotný původce názvu a průkopník socialistického realismu, spisovatel Maxim Gorkij.
Jeho román Matka byl považován za vzorové
dílo nového směru, který se ve skutečnosti stal
nástrojem mocenského útlaku. Ačkoli pravděpodobně přišel do kontaktu s touto hudbou
jen zprostředkovaným podáním druhořadých
kavárenských a barových kapel, které slyšel bě-

postoje se ještě vyostřily v období tzv. velkého teroru a čistek, které ze Stalinova podnětu osobně
řídil náčelník všemocné NKVD Nikolaj Ježov.
Odtajněné sovětské archivy vydávají svědectví,
že v letech 1937–1938 bylo zatčeno 1 548 367
osob, z nichž asi 681 692 bylo zastřeleno.5 Mezi
prvními oběťmi byl někdejší Leninův druh a sympatizant s jazzem Karel Radek, obžalovaný v druhém moskevském procesu ze zrady a zavražděný
při pokusu o útěk z gulagu. Stejný osud následně
potkal leningradského náčelníka tajné policie a
sběratele jazzových desek Sergeje Kolbaseva či
regionálního stranického tajemníka a protektora jazzmanů ve Sverdlovsku Ivana Kabakova,
kteří beze stopy zmizeli a zřejmě byli zastřeleni.6
Kromě funkcionářů strany a vysoce postavených
představitelů armády včetně maršála Tuchačevského se oběťmi čistek stali i samotní jazzoví
hudebníci. Ještě před jejich spuštěním byl o dva
roky dříve obžalován ze sabotáže a odsouzen
k deseti letům pobytu v pracovním táboře někdejší zakladatel Prvního koncertního džaz-bandu
v Leningradě Leopold Teplickij. Po roce 1937
se ve vězení ocitli ruský jazzový apoštol Parnach,
trumpetista Andrej Gorin, dirigent jazzového orchestru leningradského rozhlasu Georgij Landsberg, zpěvačka a vedoucí souboru Ženskij džaz
z moskevského restaurantu Metropol Vera Dněprova. Půvabná blonďatá kráska byla odsouzena
k deseti letům nucených prací a propuštěna až po
uplynutí poloviny trestu, který strávila kácením
lesů na Kolském poloostrově v Murmansku. Do
vyhnanství v dolech v blízkosti čínských hranic
byl kvůli „nevhodným politickým narážkám během koncertu“ poslán kyjevský houslista a pianista Alexandr Sotnikov.

vstupu do orchestru víceméně přinuceni alespoň někteří z jeho nejlepších jazzmanů. Jiní dva
hudebníci byli dokonce kvůli tomu propuštěni
z vězení včetně zmíněného trumpetisty Gorina. Výsledek byl tak či onak žalostný a halasně
propagované těleso Stalinových vzorových jazzmanů zašlo brzy na úbytě. Stejně nepřesvědčivě
skončily pozdější pokusy o zřízení podobných
orchestrů v jiných svazových republikách v Arménii, Ázerbájdžánu nebo Gruzii.

Parnachovi pokračovatelé
K prvním průkopníkům sovětského jazzu Parnachovi, Uťosovovi či Cfasmanovi přesto přibývali
i v průběhu třicátých let noví. V roce 1930 založil
vokální kvartet Pervokse Alexander Vladimirovič Varlamov (1904–1990), vnuk skladatele
slavného romansu Rudý sarafán. Sám studoval
zprvu herectví, ale pod dojmem Parnachových
produkcí a hostování amerického jazzbandu
Jacka Wilterse přešel na známý hudební institut
Gněsiných, kde absolvoval dirigování. Nabyté vědomosti využil později při řízení vlastního instrumentálního ansámblu s tříčlennou sekcí saxofonů, dvěma trubkami, trombonem a rytmikou.
Po 14 měsících intenzivních příprav představil
orchestr veřejnosti v roce 1934 v Zeleném divadle v areálu moskevského Parku Rudé armády.
Ve stejném roce v červenci nahráli první desky
s vlastními skladbami, které anglicky nazpívala
v Sovětském svazu hostující americká barevná
zpěvačka Celestine Cool (waltz-boston Yellow
Rose a rumba Lullaby). Čtyři roky poté byl Varlamov pověřen vedením Jazzového orchestru
Všesvazového rozhlasu. Hned jejich první sním-

Stalinští jazzmani

M. Gorkij ưfoto: archívƲ

hem častých pobytů v západní Evropě, uveřejnil
v dubnu 1928 v oficiálním stranickém tiskovém
orgánu Pravda esej, kde označil jazz jako „hudbu tlustých“.3 V hotelu Maxhof (dnešní Maxim)
v Mariánských Lázních, kde strávil s rodinou
čtyři měsíce na přelomu let 1923–1924 a později obdobně v italském Sorrentu, kde svoji esej
pro Pravdu napsal, snad spisovatele údajně rušily hlavně hlasité noční produkce těchto souborů. Stejně tak není zcela jasné, proč si za symbol
milovníků jazzu vybral právě „tlusté“? Podle
některých pramenů byl Gorkij ovlivněn patrně
dobovými karikaturami tlustého strýčka Sama
a vůbec amerických boháčů v sovětském satirickém týdeníku Krokodýl. V každém případě
posloužila tato Gorkého charakteristika jazzu
jako vhodná záminka všem, kteří v něm spatřovali útok na sovětskou kulturu a duchu ruského
národa cizorodý projev.
Od Gorkého výpadu se v průběhu 30. let odvíjely
na stránkách obou ústředních stranických orgánů Pravda a Izvestija i svazového časopisu Sovětskaja muzyka nekončící diskuse o jazzu a jeho
místu v sovětské kultuře.4 Převažující negativní

Značně kuriózně působil v této atmosféře stranickými a vládními kruhy iniciovaný pokus
o usměrnění nekoordinovaných jazzových aktivit, když byl v polovině roku 1938 zřízen Gosudarstvennyj džaz-orkestr Sojuza SSR. Došlo
k němu zřejmě v duchu podobných snah o založení modelových jazzových a tanečních orchestrů v Říši (v našem seriálu už zmínění kapelníci
Oskar Joost nebo Willi Stech). Do jeho čela
byli postaveni známý skladatel Matvej Blantěr
a klasicky školený dirigent s pramalým jazzovým cítěním Viktor Knuševickij. Dějištěm prvního oficiálního koncertu pro pozvané soudruhy
byl 6. listopadu 1938 moskevský Bolšoj těatr.
Tři týdny poté se představil na veřejném večeru
ve Sloupovém sále a do třetice účinkoval před
vybraným publikem divadelníků a hudebníků.
Koncertní mistr Gos-džaza Jurij Jelagin ironicky toto vystoupení označil za „jediný opravdový
triumf v historii Státního jazzového orchestru“.7
Vláda přitom nešetřila výdaji na podporu svého
monstrózního tělesa, když přispěla dvěma miliony rublů na gáže členů, které byly údajně dvojnásobné než u hudebníků nejlepších symfonických orchestrů. U módního moskevského krejčího Žurkeviče byly objednány dvě sady obleků
– zvlášť na odpolední a večerní vystoupení. Protože se kýžený úspěch stále nedostavoval, snažili se oficiality nabídnout místo sólisty a druhého
pianisty Alexandru Cfasmanovi, nakonec byli ke

ky z ledna 1938, z nichž některé byly distribuovány také na deskách, obsahovaly klasické standardy amerických autorů Alexandra Hilla (Dixie Lee
označené na etiketě názvem Diksi-li), Richarda
Rodgerse (Blue Moon pod titulem Luna), Harryho Warrena (She's a Latin from Manhattan jako
Na karnevale) či Victora Younga (Sweet Sue ve
fonetickém přepisu Svit Su). Časem k nim přibyly i dva slavné Churchillovy songy z Disneyho
kreslené Sněhurky – ústřední valčík Someday My
Prince Will Come v ruské interpretaci Very Krasovické a instrumentální verze písně Whistle While
You Work. V rámci velkého orchestru průběžně
působily také malá comba, v nichž uplatnili své
sólistické ambice průkopníci sovětského improvizovaného jazzu, v hawkinsovském stylu hrající
tenorsaxofonista Alexandr Vasiljev, trumpetisté
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Petr Boriskin a Viktor Bykov, bubeník Oleg
Chvedkevič aj. Vedle kapelnické a autorské činnosti (kolem 400 vlastních skladeb) se Varlamov
věnoval výchově jazzového dorostu, když např.
v průběhu roku vyškolil studentský orchestr moskevské Baumanovy koleje a připravil ho k vystoupení v oblíbené kavárně National. Po vypuknutí
války následoval příkladu dalších ruských jazzmanů a se svým orchestrem Melodija (smyčcový
sextet, 2 klavíry a rytmická skupina) obětavě zajížděl na frontu za bojujícími vojáky. Přesto se na
jejím sklonku ocitl Varlamov nakrátko v gulagu,
nikoli ovšem kvůli jazzu nýbrž pro německý původ své manželky.
Přestože v sovětské společnosti této dekády byla
kultura včetně hudby vystavena stálému politickému dozoru a speciálně jazz byl kvůli svému
americkému původu terčem nedůvěry i vyložených útoků jako všechny zvenčí přicházející
projevy, někteří z jeho představitelů jako Uťosov
nebo klavírista Alexandr Cfasman jich byli ušetřeni díky osobním kontaktům s vedoucími politiky. Jmenovitě Uťosov tomu patrně zčásti vděčil
také opuštěním dřívější jazzové linie ve prospěch
nové sovětské estrádní hudby. O činnosti Cfasmana a jím vedených orchestrů (Moscow Boys
aj.) v první polovině 30. let máme jen zprostředkované informace. Pravidelně začal nahrávat až
na sklonku roku 1937. Vedle převážně vlastních

skladeb (zvláště populární bylo instrumentální
číslo Zvuky džaza, 1938) se občas vyskytovaly
tituly převzaté z americké populární hudby a výjimečně i jazzu, jakkoli překlady či transliterace
jejich původních anglických názvů do azbuky
i uvedení autoři zůstávají někdy sporní: O'Kay
Toots Waltera Donaldsona (1938), Some of
These Days Sheltona Brookse, By A Waterfall
Irvinga Kahala, Best Wishes Duka Ellingtona,
Stard Dust Hoagy Carmichaela (1939) aj. Od
roku 1939 převzal Cfasman po Varlamovovi řízení stálého orchestru Všesvazového rozhlasu.
Týden po vyuknutí Velké vlastenecké války oznámil časopis Sovětskoje iskusstvo, že brzy budou
vydány v jeho podání nové antifašistické písně
Alexandra Cfasmana a Dmitrije Kabalevského.8 Za pozoruhodné označují sovětské a ruské
prameny např. Cfasmanovy písně, označené
v reedicích anglickými názvy Victory Is Our War
Chant! (1941), It Makes No Difference, My Love,
Jolly Tankist (1943) interpretované různými
zpěváky (Abramov, Michajlov, Zacharov ad.).
Četnými písněmi s vlasteneckou tematikou při48

spěly do repertoáru orchestru také skladatelé
s vlastní sedmičlennu skupinou. Jejími členy
Matvej Isaakovič Blantěr nebo Jurij Miljutin, ale
byli i tři bývalí spoluhráči z Berlína: zpěvák Lopo otevření západní fronty se opětovně objevují
thar Lampel, klarinetista Harry Wohlfeiler a buamerické tituly: Berlinovy Alone Again, Always a
beník Georg „Joe“ Schwartzstein. V roce 1938
Blues Skies nebo Love Walked In bratří Gershwipodnikl Rosner dokonce odtamtud s početně
nových (1944). Po přemístění Radiokomitétu do
rozšířeným orchestrem velké turné po Francii
Kujbyševa zajížděl orchestr v plné sestavě
od podzimu 1942 za Rudou armádou na
Leningradský front, do Smolenska a dalších bojových destinací. Nezřídka hráli
jeho členové pro vojáky pod širým nebem
i v malých improvizovaných sestavách. Po
návratu do Moskvy se konala vystoupení
rozhlasovéh orchestru v továrních halách
a vojenských lazaretech.9 Bezprostředně
po ukončení vítězné války nahrál Cfasmanův orchestr pohotově ještě v květnu 1945
orchestrální čísla Cole Portera Begin The
Beguine a Lyrical Foxtrot Jerome Kerna
z amerického filmu The Song of Russia a
ruskými texty opatřené melodie Irvinga
Berlina a Harryho Warrena z válečných
filmových muzikálů (Be Careful, It‘s My
Heart, You Are in The Barrack Here, The
More I See You). Dlouhodobě se těšila
v SSSR mimořádné popularitě deska
Cfasmanových sólových klavírních kreací
s fantazií na témata z glennmillerovského
hudebního filmu Zasněžená romance, která zůstává reprezentativní ukázkou jeho
E. Rosner ưfoto: archívƲ
bravurní pianistické techniky a typického
rapsodického stylu. Z dalších instrumentálních sólistů zřetelně vynikali trumpetista Mipočínaje účinkováním na Riviéře a konče konchail Frumkin, tenorsaxofonista Emil Gejgněr
certem v pařížském Salle Pleyel, kde doprovázel
a oblíbený bubeník Laci Olach.
Maurice Chevaliera. Během pařížského pobytu
nahrál pro tamní filiálku Columbie pět desek,
mezi nimiž bylo i známé ellingtonovské číslo
„Bílý Armstrong” Eddie Rosner
Caravan Juana Tizola. Rok po návratu do VaršaNejpodivuhodnějšími zákrutami osudu provy tam Rosner potkal budoucí manželku, tehdy
šel trumpetista Eddie Rosner, přezdívaný
teprve devatenáctiletou zpěvačku Ruth Kamin„bílý Armstrong“ (1910–1976). Jednalo se
skou, dceru známé herečky Židovského divadla,
sice o berlínského rodáka z rodiny židovského
která ztělesnila hlavní roli v Oscarem vyznameobuvníka polského původu, který zažil první
naném slovenském filmu Obchod na korze.
konfrontaci s totalitní mocí po nástupu nacioKdyž do Polska vpadla 1. září 1939 německá
nálněsocialistického režimu ještě v Německu,
vojska, vydal se Rosner s oběma ženami a zbytale nebyl ušetřen pronásledování ani během
ky svého orchestru pěšky na východ na území
déle než třicetiletého působení v Sovětském svaobsazená Rudou armádou. Po strastiplné cestě
zu, kam ho zavály válečné události. Od raného
zakotvil ve Lvově, kde se s Kaminskou oženil
mládí provázela Rosnera pověst zázračného
a hrával s nově zformovanou jazzovou kapelou
dítěte. Studoval zprvu na Sternově konzervatoři v Berlíně a následně na tamní Hochschule
v místní kavárně Bagatelle navštěvované převážfür Musik u vyhlášeného houslového virtuosa
ně sovětskými důstojníky a jejich manželkami
Carla Flesche. Už v šestnácti přitom ještě hránavlečenými do nočních košil. Podle tvrzení Ruth
val na trubku v tanečních orchestrech Willyho
Kaminské v její autobiografii I Don't Want to Be
Rosé-Petösyho a Marka Webera. Když v devateBrave Any More je koupily od židovských uprchlínácti definitivně sběhl ze studií, stal se členem
ků v domnění, že jsou to večerní róby.10 Klíčovou
slavných Weintraubs Syncopators, s kterými
osobou pro Rosnerův raketový vzestup mezi venahrál mj. písně k filmu Modrý anděl s Marlene
ličiny sovětského hudebního nebe nebyl nikdo
Dietrich. Traduje se, že po Hitlerově příchodu
jiný než první tajemník ÚV Běloruské komunisk moci hrál Rosner nejprve v Belgii, kde se roce
tické strany a brzy také náčelník hlavního štábu
1934 setkal v Bruselu se samotným Armstronpartyzánských brigád Pantělejmon Kondraťjevič
gem. V soutěži trumpetistů se prý umístil na
Ponomarenko. Vyhlášený bonviván a jazzový
druhém místě za legendárním Satchmem, který
fanoušek Ponomarenko navštívil Rosnera po
mu údajně věnoval svoji fotografii s vlastoručvystoupení v Minsku v jeho šatně s nabídkou,
aby vedl právě zřizovaný Státní jazzový orchestr
ním věnováním: „To the white Louis Armstrong
Běloruské republiky. Rosner souhlasil s podmínfrom the black Ady Rosner.“ Podle jiných prakou, že hudebníky si vybere sám, bude mít dostamenů se tato historka odehrála sice ve stejném
tek prostředků na zakoupení nástrojů a nikdo mu
roce, ale v Itálii. Rosner se posléze dostal přes
nebude mluvit do repertoáru. Na Ponomarenkův
Curych a Prahu do Varšavy, kde poté působil
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návrh získal titul „zasloužilého umělce“ a z jeho
podnětu se na jaře 1941 uskutečnilo v partajním
komplexu v Soči i pamětihodné uzavřené vystoupení Rosnerova orchestru před samotným báťuškou Stalinem. Podle tvrzení Kaminské zavolal
nazítří odpoledne z Kremlu jeden ze Stalinových
pobočníků manažerovi Rosnera
a tlumočil maršálův vzkaz, že se
mu koncert líbil. Rosnerův orchestr
byl v tomto období nejlepším a také
nejlépe placeným jazzovým ansámblem v celém SSSR. Zatímco
dělníci vydělávali v průměru ročně
pouhých 1500 rublů, sám Rosner
dostával roční plat 100 tisíc rublů.
Nadto mu bylo přiděleno přepychové čtyřpokojové apartmá v hotelu Moskva přímo naproti Kremlu
a měl právo nakupovat ve zvláštních obchodech pro prominenty.
Přes tuto výsadní pozici netrvala přízeň vrtošivého diktátora déle než pět let. Po vyhrané válce
byl Rosner 27. listopadu 1946 ve Lvově zatčen
agenty KGB a po několika dnech byli odděleně
se ženou transportováni do nechvalně proslulého moskevského vězení Ljubjanka. Strávil tam
11 měsíců krutých výslechů a po obvinění z vlastizrady a špionáže byl deportován do jednoho
z bezpočtu Stalinových gulagů Dalstroj v Kolymě na Sibiři. Díky jeho veliteli, generálu Alexandru Děrevjenkovi, hrál v táborové „kulturní
brigádě“ a časem se uplatnil jako vedoucí vězeňského orchestru v divadle Maglag v Magadanu

na pobřeží Ochotského moře. Když byla po
Stalinově smrti vyhlášená amnestie, byl Rosner
koncem roku 1953 propuštěn, ale ještě další rok
si počkal na rehabilitaci. Není vyloučeno, že zásluhu na jeho propuštění a rehabilitaci měl někdejší Rosnerův obdivovatel z Běloruska Pono-

nímu příběhu s množstvím překvapivých peripetií je věnován hodinový dokumentární film
francouzského režiséra Pierre-Henry Salfatiho
Le jazzman du goulag (Jazzman z gulagu).
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Záber z filmu Jazzman
z gulagu ưfoto: archívƲ

marenko, který se mezitím stal sovětským ministrem kultury. Od roku 1956 řídil Eddie Rosner
Státní estrádní orchestr SSSR, s kterým ještě ve
stejném roce nahrál v typickém instrumentáři
se smyčci a nezbytnými akordeony hudbu Anatolije Lepina k výpravné filmové komedii Karnevalová noc. Na základě osobní intervence prezidenta Nixona během státní návštěvy v Moskvě
v roce 1972 bylo v lednu příštího roku umožněno třiapadesátiletému nemocnému Rosnerovi
s jeho druhou manželkou Gali vycestovat do
rodného Berlína, kde se o tři roky později jeho
pohnutá životní pouť uzavřela. Umělcově život-

Jozef „Boby” Novan

J. „Boby“ Novan
ưfoto: P. ŠpankoƲ

(9. 3. 1938–20. 12. 2011)
Vo veku 73 rokov zomrel vibrafonista, filmový a televízny režisér
Jozef „Boby“ Novan, ktorého meno bolo známe priaznivcom jazzu
prostredníctvom záznamov Slovenskej televízie z Bratislavských
jazzových dní. Režíroval ich nepretržite od roku 1978, kedy sa festival presťahoval z V-klubu do PKO.
Rodák z Brna študoval akordeón na bratislavskom Konzervatóriu
a hrával s amatérskymi kapelami. Inšpirovaný zoskupením Modern
Jazz Quartet a jeho vibrafonistom Miltom Jacksonom vymenil
akordeón za vibrafón a na prelome 60. rokov založil s klaviristom
Ladislavom Gerhardtom, kontrabasistom Gustávom Riškom
a bubeníkom Jánom Halászom Bratislavské jazzové kvarteto.
Kapela sa rozpadla v roku 1962 po víťazstve na 1. Medzinárodnom
jazzovom festivale v Karlových Varoch. (Zoskupeniu a spolupráci
s L. Gerhardtom sa venuje jeho kontrabasista Gustáv Riška
v rozhovore I. Wasserbergera Jazzman s filozofickým nadhľadom,
HŽ 12/2008). Jozef Novan sa potom venoval najmä réžii hudobných
programov v Slovenskej televízii. Od polovice 60. rokov realizoval
cyklus Jazzové pódium s domácimi i zahraničnými hudobníkmi,
Hudobné štúdio M, relácie Kaviareň „u Filipa“, Pódium pre Braňa
Hronca, Televízne návraty a záznamy (neskôr aj priame prenosy)
z festivalu Bratislavské jazzové dni – vrátane tých posledných
v októbri 2011…
(mot)
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David Sanborn Trio
Bratislavská jazzová scéna privítala počas večera 8. 11. dve hviezdy v jednej kapele: altsaxofonistu Davida Sanborna a organistu Joeyho
DeFrancesca. Pred rokmi boli obaja „headlinermi“ Bratislavských jazzových dní, tentoraz
sa prekvapujúco predstavili na koncerte mimo
dramaturgie hlavných festivalov. V NuSpirit

Clube zahrali v aktuálnej zostave s bubeníkom
Byronom Landhamom. Priestor situovaný
v Starom meste, pripomínajúci atómový kryt
alebo vínnu pivnicu, navracia jazzu prirodzenejší rozmer klubového života. Pódium neexistuje. Stojíte priamo pred hráčmi, ktorí sa
ledva zmestia na malú parcelu. Počuť saxofón

cez reproduktory alebo naživo v malej miestnosti je rozdiel. Blízkosť Sanborna dokazovala
prepracovanú artikuláciu a detailnosť výstavby
sól, i keď samotný Sanborn pristupoval k hraniu čoraz šetrnejšie, čo bol možno zámer. Bolo
zaujímavé sledovať jeho prerod od posledného
koncertu v Bratislave. Prekvapil otvorenejším
prístupom k improvizácii, drsnejším zvukom,
„multifonikmi“, častým využívaním alikvót
a nekomerčným vyznením.
Dominantou večera bolo blues. Formácia
predviedla skladby z posledného Sanbornovho albumu Only Everything, ktorý je poctou
Rayovi Charlesovi a altsaxofonistovi Hankovi Crawfordovi. Pokiaľ možno koncertu niečo vyčítať, tak zlé nazvučenie DeFrancesca.
Poslucháči v zadných radoch sotva počuli
niektoré registre, pretože zvuk organa sa
„topil“ v obkľúčení prierazných bicích nástrojov a saxofónu. DeFrancesco prevzal
tradíciu po Jimmym Smithovi, no dokázal si
vytvoriť osobitý štýl hry. Vyznenie Hammondu je široko diferencované, DeFrancesco je
žijúcou legendou už v štyridsiatke, a preto
škoda premárnenej príležitosti. Rovnako by
bolo príjemnejšie pri počúvaní tria sedieť,
ako vďaka 40-minútovému meškaniu „vystávať dieru“ a ešte pre dav natlačený pred
hviezdami nevidieť...

D. Sanborn foto: P. Španko

foto: archív

Miroslav TÓTH

5P
multiinštrumentalistu

Jiřího Stivína
Otázkou výberu kľúčových nahrávok, ktoré ho posunuli v umeleckom smerovaní, som po sólovom koncerte na trenčianskej Pohode zaskočil Jiřího Stivína.

V

ôbec prvou jazzovou
nahrávkou, akú som
kedy počul, bola hudba
z filmu Výťah na popravisko (Ascenseur pour
l‘échafaud, Fontana
1958), ktorú nahral Miles Davis s francúzskymi
hudobníkmi (saxofonista Barney Wilen, klavirista
René Urtreger, kontrabasista Pierre Michelot
a americký bubeník Kenny Clarke). Myslím, že to
bolo okolo roku 1962. Okrem skvelej nostalgickej
atmosféry ma prekvapila samotná hudba, pretože
dovtedy som sa s jazzom nestretával. Chvíľu nato
som sa dostal ku kvintetu Cannonballa Adderleyho
a k Davovi Brubeckovi s Paulom Desmondom.
Ťažko z tejto trojice zvoliť „jednotku“, ale predsa
asi Davis...
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otom som počul
kvarteto Ornetta
Colemana – už si presne
nespomínam, ktorý
album, ale bola to legendárna zostava s trubkárom Donom Cherrym,
bubeníkom Edom
Blackwellom a kontrabasistom Charliem Hadenom.
Hrali známu tému (Stivín spieva ťažko identifikovateľný motív), ktorú sme od nich neskôr prebrali
v Čechách. Bolo to dosť uvoľnené a „free“, Colemanovci hrali „falešně jak prasata“, čo sa mi ohromne
páčilo, pretože vtedy som hral na saxofóne asi tak
týždeň, takúto hudbu som s nimi dokázal zahrať a
hneď som sa k nim pridal. (Smiech.) Colemanovi raz
poslucháči rozšliapali jeho plastový saxofón, pretože
ich hnevalo, ako hrá. Pri ňom som si prvýkrát uvedomil, že človek nemusí až toľko vedieť a zvládať – niekedy stačí byť drzý a ísť strmhlavo. Tým ale nechcem
povedať, že bol „neumětel“. Jeho štýl bol na svoju
dobu skutočne novátorský a jeho hranie niekedy
tak zlé, až to bolo dobré. (Smiech.) Hovorím tomu
moment najvyššej naliehavosti, pretože tým dokáže
presvedčiť publikum.
usím spomenúť
kvarteto vedené
dvoma saxofonistami bez
harmonického nástroja –
Gerry Mulligan & Paul
Desmond Quartet (Verve
1957). Z dvojice albumov si

M

spomínam na ten, kde hrajú Mulliganovu Line for Lyons.
Túto skladbu som „oprášil“ na albume Koncert na Hradě
pred niekoľkými rokmi. Bola to retrospektíva, vytiahol
som na ňom dokonca barytónsaxofón. (Na moje počudovanie, že tento nástroj uňho vidieť zriedka, dodal lakonicky: „Kdo by prosím vás pořád tahal takovou tíhu!?“)
klasike ma oslovili
Goldbergove variácie
(CBS 1956) a Temperovaný klavír (CBS 1965)
Johanna Sebastiana
Bacha v podaní Glenna Goulda. Gould je
nesmierne osobitým
hudobníkom, pri ktorom som si prvýkrát uvedomil,
že na Bacha možno pozerať aj z úplne iného pohľadu,
ako ho interpretujú ostatní.

V

I

nšpirovali ma nahrávky
súboru Musica Antiqua Köln s dirigentom
Reinhardom Goebelom,
pretože dokázali interpretovať starú hudbu
úplne iným, novátorským
spôsobom, ako bolo
dovtedy zaužívané. V tej dobe ma skutočne „nakoplo“ práve ich nazeranie na starú hudbu z iného uhla.
Unikátne bolo aj to, že Goebel sa napriek svojmu
hendikepu s ľavou rukou nevzdal kariéry a ako
huslista sa preorientoval na pravú stranu.
(mot)
1-2 | 2012
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klasika

If Grief Could Wait
Giovanna Pessi
Susanna Wallumrød
Marco Ambrosini
Jane Achtman
ECM 2011
distribúcia DIVYD
Spojenie mien kanadského
hudobníka a spisovateľa Leonarda
Cohena (1934) a génia barokovej
hudby Henryho Purcella (1659–
1695) na jednom CD môže na
okamih vzbudiť pocit povestného
stretnutia dáždnika a šijacieho
stroja na operačnom stole. Po
chvíľke hľadania súvislostí sa
objavia pochybnosti, či aj v tomto
prípade nejde len o ďalšiu snahu
o komerčný efekt. Zvlášť, keď
sú obaja spomenutí tvorcovia
zastúpení „hitmi“ ako Who
By Fire, You Know Who I Am
(Cohen), O Solitude alebo Music
For a While (Purcell). Našťastie
nejde ani o jeden zo spomenutých
prípadov. Nahrávka If Grief Could
Wait inšpirujúcim spôsobom
nadväzuje na nadžánrové projekty
mníchovského vydavateľstva,
z ktorých u mňa doteraz
najvýraznejšie zarezonovali
albumy zoskupenia The Dowland
Project. Trojica inštrumentalistov
Giovanna Pessi (baroková harfa),
Jane Achtman (viola da gamba)
a Marco Ambrosini (nykelharfa)
vytvorila spolu so speváčkou
Susannou Wallumrødovou (1979)
album, ktorého pôsobivý celok
vzniká citlivou kombináciou
intimity piesňových výpovedí
s atmosférou jemnej melanchólie.
Na výsledku sa významným
spôsobom podpísala nórska
vokalistka, ktorej charakteristická
farba hlasu a neklasický spev
– chvíľami pripomínajúce
nezameniteľný prejav kultovej
Islanďanky Björk – presvedčivo
premosťujú storočia deliace vznik
jednotlivých skladieb a stavajú
tak do popredia kvality, ktoré túto
hudbu spájajú: bezprostrednosť

melodickej invencie a poetický
súlad hudby a textov. Susanna
Wallumrød sa na CD prezentuje
aj dvojicou vlastných piesní (The
Forester a Hangout), ako autorka,
ktorej hudba zmysluplne zapadá
do mozaiky celku. Tú dopĺňa ešte
skladba Which Will od tajného
typu alternatívnych pesničkárov,
Angličana Nicka Drakea
(1948–1974) a dve Purcellove
inštrumentálne kompozície (A New
Ground, A New Scotch Tune).
V tejto súvislosti nemožno vynechať výkony hráčov na starých
nástrojoch. Líderka ansámblu
Giovanna Pessi študovala na známej bašte starej hudby, bazilejskej
Schole Cantorum a u Rolfa Lislevanda. Napriek mladému veku
spolupracovala nielen s legendami v oblasti historicky poučenej
interpretácie ako Harnoncourt,
Junghänel alebo Minkowski, ale aj
na projektoch súčasného nórskeho klaviristu a skladateľa Christiana Wallumrøda. Ambrosini
a Achtmanová sú skúsenými špecialistami na stredovekú a renesančnú hudbu. Kompetencia, ktorú interpretácia tohto repertoáru
vyžaduje, napĺňa sprievody trojice
inštrumentalistov v piesňach imaginatívnosťou prepožičiavajúcou
nahrávke ťažko definovateľný
tretí rozmer, akúsi špecifickú
hĺbku. Tá po dlhšom počúvaní,
kedy sa vďaka charakteristickému
prejavu speváčky môže dostaviť
pocit určitého manierizmu, prípadne presýtenia prevládajúcim
sentimentom, preváži vyznenie
celku k pravdivosti a kráse. Tento
súlad bol pre mňa najvýraznejší
v Purcellových skladbách If Grief
Has Any Pow’r To Kill a nádhernej Evening Hymn, ktorá album
uzatvára.
Andrej ŠUBA

Phantasia
Aarón Zapico
Winter&Winter 2011
distribúcia Hevhetia
Medzi elitu novej generácie čembalistov a odborníkov zaoberajúcich

sa staršou hudbou sa v poslednom
čase určite zaradil i španielsky
čembalista Aarón Zapico. Nahrávky
jeho súboru Forma Antiqva s kontratenoristom Xavierom Sabatom
či album barokovej tanečnej hudby
pre vydavateľstvo Winter&Winter
už stihli získať viacero prestížnych
ocenení. Zapico sa však profiluje
hlavne ako sólista a jeho najnovšou
nahrávkou je album Phantasia
s dielami Girolama Frescobaldiho
a Johanna Jacoba Frobergera. Tento
zaujímavý album Zapico koncipuje
ako ukážku priamej „následníckej“
línie, ktorú začal Frescobaldi a v
ktorej pokračoval Froberger ako
jeho žiak. Na albume (s výnimkou
anonymnej Pavany & Saltarella
a skladbičky Ballo Ongaro od Giovanniho Picchiho) sa diela týchto
dvoch autorov pravidelne striedajú.
Zapico v úvode prezentuje známu
Frobergerovu Fantasiu I sopra
UT-RE-MI-FA-SOL-LA FbWV 201
založenú na jednoduchom motíve
vzostupnej stupnice, z ktorého
Froberger vytvoril doslova labyrint
harmónií. Ďalej tu je Partita FbWV
630, ktorej časti Plainte – Courrant
– Sarabande – Gique sú predobrazom formovania ustálenej podoby
jednotlivých tancov partity. Napokon je tu i slávna skladba Tombeau
fait à Paris sur la mort de monsieur
Blancheroche, ktorú Froberger
skomponoval na pamiatku tragického úmrtia svojho priateľa, slávneho
francúzskeho lutnistu Blancherocha. Frescobaldi je tu zastúpený
množstvom typicky klávesových
skladieb, ako sú balletto, corrente,
toccata, gagliarda, canzona alebo
capriccio, pochádzajúcich z jeho
slávnej knihy Il primo libro d‘intavolatura di toccate di cimbalo et
organo z roku 1637, ktoré doviedol
do technickej a výrazovej dokonalosti. Najzávažnejšou Frescobaldiho kompozíciou na albume je Cento
Partite sopra Passacagli. Tento
album ako vzácna poslucháčska
štúdia kompozičného vývoja diel
pre klávesové nástroje (často nebolo jasné, či je dielo pre čembalo,
alebo organ) poskytuje jedinečný
pohľad na Frescobaldiho majstrovskú invenciu a skvelé zvládnutie
formy, ktorú Froberger prevzal
a obohatil o vlastné prvky (okrem
technickej bravúry a bodkovaných
rytmov i „drsnú“ chromatizáciu jednoduchých diatonických motívov
a nesmierne bohatú harmonickú
textúru).
Aarón Zapico tento zaujímavý
koncept poníma ako príbeh dvoch
odlišných osobností, ktorých

osobitý a rozdielny životný príbeh
sa odráža aj v ich tvorbe. Temné
farby, hudba niekedy doslovne
komentujúca dramatické i tragické
udalosti (zostupný rad tónov ako
symbolika Blancherochovho pádu
zo schodov, exaltované figúry
znázorňujúce búrku) u Frobergera
skvele kontrastujú so živočíšnou
energiou a spevnou rozjasanosťou
Frescobaldiho nápadov. Obaja
boli už sa svojho života vrcholne
rešpektovaní ako skladatelia i
interpreti a svojou tvorbou tak
poskytli Zapicovi dostatočný
priestor, aby mohol na nahrávke
predviesť všetky jemné detaily minucióznej kompozičnej práce a rovnako i ohňostroj obdivuhodných
hudobných nápadov, síce štýlovo
rešpektujúcich schémy dobových
tancov, no obsahovo odvážne prekračujúcich ich konvencie.
Samotnú Zapicovu interpretáciu
charakterizuje farebná hra s využitím dobového ladenia, precízne
frázovanie a muzikalita prejavu.
Iba zriedkakedy dokáže nahrávka
dobovej hudby sprostredkovať
takú dynamickú konfrontáciu, akou
je vzácne vyrovnaný hudobný duel
„Frescobaldi verzus Froberger“
v suverénnej réžii Aaróna Zapica.
Peter KATINA

Quasars Ensemble
C. Debussy, G. Mahler,
A. Albrecht, F. Poulenc
(úpravy A. Schönberg,
B. Sachs, I. Buﬀa)
Ivan Buﬀa,
Petra Noskaiová
Hevhetia 2011
Nedlho po vydaní prvého CD s repertoárom zameraným hlavne na
spektrálnu hudbu prichádza druhý
album Quasars Ensemble. Dramaturgia je tentokrát zameraná na
trochu dávnejšiu minulosť, no fakt,
že obsahuje zriedkavo nahrávané
rarity, resp. dosiaľ vôbec nenahrané
diela, zvyšuje jeho potenciál byť
naozaj zaujímavý.
Vybrané diela a ich pôsobenie na
publikum si Quasars dobre „odkúšali“ na svojich koncertoch. Mám ešte
51

RECENZIE

v živej pamäti koncert v Dvorane
VŠMU, kde zazneli tri z tu prezentovaných opusov, a moje príjemné
prekvapenie z toho, ako dobre
dokáže znieť táto hudba aj v značne
zredukovanej, komornej verzii. Komorné úpravy súdobých orchestrálnych skladieb pre viedenský Spolok
pre súkromné predvádzanie hudby
okolo Arnolda Schönberga z počiatku 20. rokov minulého storočia sú
ozajstnými historickými raritami,
ktoré dokladajú kompozičné majstrovstvo spomínaného skladateľa aj
v oblasti inštrumentácie. Schönberg
sa ako zručný aranžér prejavil v Piesňach potulného tovariša Gustava
Mahlera a (rukou Benna Sachsa,
člena spolku) aj v Debussyho Prelúdiu k Faunovmu popoludniu. Už pri
živom predvedení ma fascinovalo,
ako plnohodnotne dokáže Debussyho sofistikovaná a nesmierne
farbistá partitúra vyznieť v podaní
11 hráčov. Kľúčové tri dychové
nástroje ostávajú, sláčikové kvinteto
takmer plnohodnotne supluje (aj
v samotnom origináli často komorne
traktované) orchestrálne sláčikové
sekcie, lesné rohy, fagoty a harfy
nahrádzajú klavír a harmónium,
zachované ostávajú aj antické činely, part anglického rohu preberá
väčšinou klarinet. Výsledok pôsobí
ako autentická replika a v podaní
Quasars sa stáva malým koncertom
pre Andreu Boškovú (flauta), Júliu
Gálovú (hoboj) a Martina Mosorjaka
(klarinet). Hudba plynie pružne
a plasticky, hoci možno v nezvykle
rýchlom tempe (interpretácia trvá
necelých 9 minút oproti obvyklým
jedenástim), čo však zrejme vychádza prirodzene z „menšieho“ zvuku
telesa, ktorý si nevyžaduje taký
časový rozsah a priestor ako zvuk
plne obsadeného orchestra. Ivan
Buffa v úlohe dirigenta vedie súbor
s prehľadom a jasnou predstavou
o tvarovaní fráz, dynamiky a vyznenia skladby ako celku.
Vydarený je aj Mahlerov piesňový
cyklus. Schönbergova „odľahčená“
verzia v rámci možností zachováva
jeho atmosféru a v niektorých momentoch dokáže speváckemu hlasu
poskytnúť dokonca viac priestoru
ako originál. K súboru sa pridáva
mezzosopranistka Petra Noskaiová,
ktorá – tak ako v ďalších dvoch
dielach na nahrávke – spieva technicky dokonale a zafarbenie jej hlasu
dobre korešponduje s obsahovým
ladením Mahlerovho textu. Samozrejme, nie všetko možno v takejto
redukovanej podobe zachovať;
chýba tu napríklad dramatický efekt
vírenia na tympanoch, bez ktorého
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tu záver druhej piesne (pri otázke
„Nun fängt auch mein Glück wohl
an?“) vyznieva takmer idylicky, hoci
práve v tomto momente sa výraz
pomerne zásadne láme a smeruje
k dramatickosti. V každom prípade,
speváčka aj členovia súboru vo
vzácnej symbióze preukazujú značnú
dávku prirodzenej, spontánnej muzikality a tanečné a zvonivé názvuky
druhej piesne, dráma úvodu tretej aj
plazivá ťahavosť smútočného pochodu poslednej piesne vyznievajú
presvedčivo.
Výber z nemeckých piesní Alexandra
Albrechta zostavil a inštrumentoval
Ivan Buffa vychádzajúc z nástrojového obsadenia predošlých dvoch
diel. Na mnohých miestach to urobil
nápadito, hoci – vzhľadom aj na charakter originálu – pomerne tradične,
s dôrazom na sláčikové nástroje.
Veľmi zaujímavo a sympaticky tu
pôsobí použitie čelesty. O samotnom
hudobnom materiáli možno skonštatovať asi toľko: je tu (v susedstve
osobností, akými sú Debussy a Mahler) menej kompozičnej individuality,
ľudský hlas je ponorený v záplave neskororomantickej harmónie a často
sa stáva akoby jedným z nástrojov
súboru... Postupne však možno aj
tu objaviť niekoľko zaujímavých
momentov, hlavne v poslednej piesni
(Lenz s úvodným veršom „Auf, auf,
Kreaturen, der Schlaf ist aus!“),
ktorá sa stáva menšou dramatickou
scénou.
Záver patrí opäť francúzskej hudbe,
prvému opusu Francisa Poulenca.
Rapsodie nègre s občas „ježatými“
harmóniami a dadaistickým textom
(„Honoloulou, poti lama!“ atď...)
už dávno stratila svoju pôvodnú
provokatívnosť a dnes má nádych
dobového výstrelku, ktorý netreba
brať veľmi vážne. Členovia Quasars
Ensemble ju v každom prípade
podávajú s chirurgickou presnosťou
a dokonalou súhrou, Petra Noskaiová pri mantrickom deklamovaní
zaklínacích formúl siaha na spodok
svojho rozsahu a ich spoločné „čarovanie“ pôsobí skutočne šamansky...
K silným stránkam albumu patrí
aj jeho atraktívny vzhľad a booklet
v anglickej, nemeckej a slovenskej
verzii. Ostáva len pogratulovať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii
tohto CD, a dúfať, že dokáže upozorniť na svojich protagonistov aj mimo
územia našej krajiny. Vlastne sa to
už deje; Quasars Ensemble sa pre
tento rok stal jedným z rezidenčných
komorných súborov na Letných kurzoch v Darmstadte, čo nepochybne
znamená značnú prestíž.
Robert KOLÁŘ

world music

Balkan Brass Battle
Boban & Marko
Marković Orchestra
Fanfare Ciocărlia
Asphalt Tango Records
2011
Najnovší album z proveniencie vydavateľstva Asphalt Tango Records, ktoré je
zamerané hlavne na world music, má
osobitú príchuť. Ide totiž o pomyselný
súboj dvoch velikánov na poli balkánskej
dychovky. Do „hudobného ringu“ proti
sebe nastúpili srbský Boban & Marko
Marković Orchestra a rumunský
súbor Fanfare Ciocărlia. Po patričnom
úvodnom predstavení a vzájomnom
„hecovaní“ (nahrávanie prebiehalo
v transylvánskom hoteli, kde hrali kapely
na pódiách oproti sebe) sa rómske
dychovky striedali v snahe prekonať
súpera invenčnosťou aranžmánov
a inštrumentálnou bravúrou, niektoré
skladby hrali spoločne a ponúkli to
najlepšie zo svojho repertoáru, hoci
prekvapivo okrem balkánskej hudby
dostali priestor aj iné žánre. Boban
a jeho syn Marko sú dlhodobo na výslní
svetových festivalov vďaka schopnosti
fenomenálne pretvárať srbský folklór do
modernej podoby, kým Fanfare Ciocărlia už na svojich predošlých albumoch
Baro Biao alebo Iag Bari potvrdili, že
ich nasadenie a virtuozita sú nedostižné,
veď sú považovaní za najrýchlejšie hrajúcu akustickú kapelu na svete (niežeby
snáď rýchlosť bola zárukou kvality, ale
ich hra je aj v najväčšej rýchlosti nesmierne precízna). Tento virtuálny súboj
sa skvele počúva, hoci samotné kapely
sa porovnávajú len veľmi ťažko. Myslím
si, že Fanfare Ciocărlia má predsa len
trochu navrch, kým „Markovićovci“
sú už značne za hranicou komercie,
pokiaľ ide o repertoár i celkové poňatie,
v ich podaní ide hlavne o šou a značne
rozpustilú, aj keď inteligentnú zábavu.
Prevládajú tu jasné, svietivé diskanty so
silným dôrazom na sólové trúbky a virtuózne vedené línie, ktoré naplno zažiarili
najmä v typicky srbských tancoch Mrak
kolo a Topdzijsko kolo. Rumuni zasa
vynikajú najmä v stredných polohách,
ich zvuku vládnu démonické trombóny,

hlučné šalmaje, píšťaly, miestne dychové
nástroje a strojová rytmická sekcia
tepajúca na frekvencii zbesilej metalovej
kapely (britská kritika ich pre zmenu
prirovnala k punk rocku). Ich tvorba
vychádza z bohatého rumunského
folklóru (Suita a La Ciobanas, Dances
From the Monastery Hills či ich stará
hitovka Asfalt Tango) s jeho bizarnými
harmóniami a zo stoličky dvíhajúcou
razanciou. Komerčnejšiu tvár albumu
predstavuje napríklad notoricky známa
skladba Caravan od Duka Ellingtona,
kde prinášajú oba súbory veľmi osobité
aranžmány, línie plné vnútorných hlasov
a virtuóznych „vyhrávok“.Vyložene
recesisticky znie spoločne hraná James
Bond Theme od Johna Barryho alebo
„uletený“ hit I Am Your Gummy Bear
pripomínajúce diskotéku 80. rokov.
Pre fanúšikov čisto balkánskej hudby
možno tento album nebude tou pravou
šálkou kávy vzhľadom na zreteľne exhibičný charakter tohto „zápasu“ a na
to, že nie je práve typickým príkladom
originálnej tvorby oboch súborov. No
pre fanúšikov týchto kapiel je to určite
povinná jazda. V každom prípade táto
„nadupaná“ vzorka ich repertoáru
možno podnieti poslucháča k vyhľadaniu ďalších nahrávok, koncentrovaných
viac balkánsky, pretože aktéri Balkan
Brass Battle sú v rámci žánru jednoducho nedostižní.
Peter KATINA

jazz

Enrico Rava
Tribe
E. Rava, G. Petrella,
G. Guidi,
G. Evangelista,
F. Sferra, G. Ancillotto
ECM 2011
distribúcia DIVYD
Bolo len otázkou času, kedy vydavateľstvo ECM príde s novým albumom
Enrica Ravu. Po The Third Man (2008)
v duu so Stefanom Bollanim a New
York Days (2009) v kvintete, v ktorom
figuroval aj nedávno zosnulý Paul
Motian, som od 72-ročného trubkára
neočakával prevratnejšie zmeny, no
Tribe bol pre mňa predsa len prekvape1-2 | 2012
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ním. Myslím, že ho možno pokladať za
akýsi Ravov „neskorý zenit“ a za takmer
jednoznačne najlepší z jeho výtvorov
od jeho opätovného návratu pod krídla
mníchovského vydavateľstva.
V prvom rade, Rava (zas a znova)
zmenil zloženie svojho kvinteta – tentoraz je obsadenie výlučne talianske
a okrem neho ho tvoria samé mladé
tváre. Z nich je najznámejšou postavou
trombonista Gianluca Petrella, ktorý
má na konte pozoruhodný album
Indigo 4 (Blue Note Records 2006),
a hoci po Ravovom boku nedostáva
až toľko priestoru na prejavenie svojho improvizačného talentu, predsa
pôsobí ako výrazný sólista. Zjavne sú
mu blízke výrazové polohy, v ktorých
sa rád pohybuje aj líder zoskupenia,
a vďaka svojej technickej vybavenosti
budí dojem, že nejaké hráčske prekážky preňho prakticky neexistujú. Aj
ostatných spoluhráčov si Rava vybral
šťastne: klavirista Giovanni Guidi vynikajúco frázuje a má zmysel pre zvukovo
bohaté farebné plochy (tak typické pre
novšie jazzové albumy od ECM), ale aj
pre rytmicky pevne ukotvené štruktúry,
a to isté možno povedať aj o kontrabasistovi Gabrielem Evangelistovi a bubeníkovi Fabriziovi Sferrovi. Kvinteto
ako celok obdivuhodne komunikuje
na jednej vlne, akoby malo za sebou
dlhé roky spolupráce. Pár slov treba
povedať aj o „šedej eminencii“ albumu,
gitaristovi Giacomovi Ancillottovi,
ktorý sa objavuje na štyroch trackoch
a éterickými zvukmi (ešte striedmejšími
a nenápadnejšími ako gitarista Jakob
Bro na albume Dark Eyes Tomasza
Stańka) dodáva hudbe miestami ľahko
mysteriózny nádych.
Niektoré z tém na Tribe sú známe už zo
starších Ravových albumov, no nový šat
im celkom pristane. Podľa očakávania
prevláda baladický tón a voľnejšie
tempá; v úvodnej Amnesii sa naplno
prejavuje Ravov sklon k lyrizmu a uvoľneným, občas až trochu letargicky
frázovaným melodickým líniám skvele
kontruje zafarbeniu ľudského hlasu
blízky zvuk Petrellovho trombónu.
Úctyhodný vek Enricovi Ravovi zatiaľ
našťastie neubral na schopnosti tvoriť
krásny, mäkký, no pritom plne znejúci
tón a perfektne intonovať, skôr možno
hovoriť o pokračovaní dozrievania.
Nechýbajú ani rezkejšie kúsky ako
motorická Chocktaw s modálne zafarbenou témou a akoby rituálnymi
synkopami v hlbokej polohe klavíra
alebo virtuózna Cornettology, ktorú
Rava s Petrellom „odpaľujú“ s rýchlosťou hodnou Parkera a Gillespieho, či
na predposlednom mieste zaradená
titulná skladba Tribe, no je ich na môj
vkus málo v pomere k tým pomalým. To
môže byť jediný väčší problém pri po-

čúvaní; aj pri predchádzajúcich Ravových albumoch ma prenasledoval pocit,
že by mohli pôsobiť koncentrovanejšie,
keby boli približne o tretinu kratšie.
Z Tribe by však bola škoda niečo vynechávať, skôr odporúčam rozdeliť si
album približne na dve polovice a počúvať ich s istým časovým odstupom.
Robert KOLÁŘ

Keith Jarrett
Rio
2CD
ECM Records 2011
distribúcia DIVYD
Zaľúbený Jarrett hrá ináč... Po dvoch
rokoch tu máme ďalší sólový improvizovaný album veľmajstra, od ktorého
skeptici nečakali už nič – veď svoj predchádzajúci album pomenoval príznačne
Testament (ECM 2009). Ťažko odlíšiť,
koľko v tom bolo bilančnej krízy, koľko
narcizmu a koľko osobného utrpenia
z definitívneho konca dlhoročného
manželstva. Faktom ale je, že hudba
na Testamente je ťažká a náročná na
počúvanie.
Keď Keith Jarrett sedel pri klavíri v Teatro Municipal v Rio de Janeiro 9. apríla
2011, bolo to, ako keby sa otočil o 180
stupňov. Do pol druha hodiny vtesnal
15 kompletne improvizovaných kúskov,
ktoré sú pestrofarebné a neraz pripomínajú (napríklad skladba 5 z prvého CD)
začiatok jeho sólového „klavírovania“
pred 40 (sic!) rokmi na prelomovom
albume Facing You.
Paleta improvizovanej hudby, ktorú
Jarrett zahral v Riu, siaha od úplnej
atonality až po priamočiare kúsky
s prostým harmonickým postupom,
niekedy ostinátnym či otrocky zväčšujúcim a zmenšujúcim jeden akord,
od abstraktných zvukových koláží po
melodické a štruktúrované piesne, od
rytmickej voľnosti po výrazne štruktúrované rytmy, niekedy až funky groove,
inokedy valčík, od impresionizmu po
blues, od swingovania k balade, vrátane jeho typických preludovaní (niekedy
paralelne oboma rukami) a nečakaných
stoptimov. Všetky tieto dimenzie sa
rôzne kombinujú v jednotlivých improvizáciách a výsledkom je úžasne pestrá
skladačka nálad a výrazov. Zasvätený
poslucháč sa neubráni pocitu, že

Jarrettovi sa akoby odblokovala pamäť
a s ľahkosťou vánku sa mu do hudobných asociácií premietajú všetky tie
milióny tónov, melódií a akordov, ktoré
zahral v celom svojom živote. A zvedavý poslucháč sa už iba pýta – nebude to
aj pozitívnou emóciou z nového vzťahu,
ktorý majstra opantal? Veď predsa
dobre vieme, aký blahodarný vplyv
majú pozitívne emócie na našu mentálnu výkonnosť. Keith Jarrett k tomu sám
hovorí: „Cítil som na pódiu neobvyklú
pohodu. Ľudia sa mýlia, keď si myslia,
že hrať je pre mňa po tých rokoch stále
ľahšie. Naopak, je to stále ťažšie, pretože sa nechcem opakovať a chcem vždy
priniesť niečo nové, čo tu ešte nebolo.“
A ešte jedna vec tu asi zohrala svoju
rolu. Pomerne vysokú komunikatívnosť
hudby z Ria Jarrett vysvetľuje tým, že
sa podvedome „prispôsobil“ kultúre,
v ktorej hral: „Nebolo to v Holandsku,
Nemecku, USA alebo Japonsku. Byť na
juh od rovníka ma zrejme oslobodilo
od čohosi...“ Samozrejme, tento Jarrettov postreh by mohol niekto posadnutý
politickou korektnosťou vnímať aj ako
urážku, ale to by som už ďalej neriešil.
Keith Jarrett hovorí o nahrávke z Ria,
že patrí medzi to najlepšie, čo kedy
zahral (podobne sa pred časom vyjadril
o svojom triovom albume My Foolish
Heart – Live in Montreux, ECM 2007).
A zjavne nie je ďaleko od pravdy.
Pravdou však je aj to, že táto „neskorá“
Jarrettova hudba je skôr esenciou; kto
má radšej čerstvo vytlačenú šťavu, ten
si asi lepšie vychutná jeho sólovú hru zo
70. rokov, najmä albumy Facing You,
The Köln Concert či Staircase. V oboch
prípadoch však platí, že Jarrett sa oslobodzuje vo svojej hre tým, že dáva zo
seba všetko, a jeho výkon permanentne
zvyšuje uvedomovanie si rizika, že
ak by sa to nepodarilo, „spadnem na
tvár, rovno na tvár“, lebo niet žiadnej
vopred stanovenej štruktúry a nie je tu
nikto druhý, kto by to zachránil.
Gabriel BIANCHI

Escoto & Simon
Collage
Escoto & Simon Label
2011
Je potešiteľné, keď počujeme o úspechoch slovenských hudobníkov

pôsobiacich v zahraničí. K nim patrí
aj gitarista, skladateľ a multimediálny
umelec Martin Šimon (1975) aktívny
v oblasti jazzu, etnickej a vážnej hudby. Bratislavskí jazzoví fanúšikovia si
ho môžu pamätať z obdobia 90. rokov ako lídra jazzrockovej formácie
JAZZVA, s ktorou získal 1. miesto
na prehliadke Nové tváre slovenského jazzu (1996). V roku 1998
sa presťahoval do USA, kde ukončil
magisterské štúdium kompozície na
Brooklyn College v New Yorku u Tanie León. Tu absolvoval i postgraduálne štúdium interaktívnych médií
a umenia. V New Yorku vstrebal vplyvy mnohých kultúr, najmä latinskoamerických, indiánskych a afrických,
ktoré podstatne poznačili jeho tvorbu
budovanú na základoch jazzu, experimentálnej a improvizovanej hudby,
ako aj vlastných východoeurópskych
folklórnych koreňoch. Martin Šimon
je autorom konceptu „konverzačnej
hudby“, typu improvizovanej huby,
ktorý premiérovo predstavil v roku
2007 na medzinárodnej konferencii
International Society for Improvised
Music v Chicagu. V tom istom roku
sa presťahoval s rodinou do Varšavy,
kde naďalej rozvíja svoje multikultúrne umelecké aktivity.
Martin Šimon autorsky pripravil
viacero medzinárodných projektov,
z ktorých v minulom roku zaznamenalo úctyhodný ohlas kompilačné
CD Collage v podaní gitarového dua
s názvom Escoto & Simon. Ide o dlho
dozrievajúci plod tvorivej spolupráce
dvoch priateľov-hudobníkov Martina
Šimona (klasická a elektrická gitara,
gitarový syntetizátor, vokály) a španielsko-honduraského skladateľa
a gitaristu Astora Escota (klasická
gitara) tvorený nahrávkami z rôznych
časových období ich hudobného
partnerstva. V „kuchyni“ dua sa
podarilo vytvoriť imponujúco vyžarujúcu, ľahko počúvateľnú, a pritom
kompozične umne namiešanú world
fusion, kde nachádzame elementy
jazzu, flamenca, rumby, samby a vážnej hudby. Spoločné tvorivé hľadanie
Šimona a Escota trvalo takmer desaťročie ruka v ruke s takmer bratským
priateľstvom. Preto je prirodzené,
že výsledná hudobná symbióza je
až hypnotickou poéziou bez samoúčelných exhibícií. Ide o natoľko
kompaktné gitarové súznenie, že je
ťažké pomenovať individuálny vklad
každého z protagonistov. Vďaka
vyváženej „chémii“ má koláž jedenástich skladieb príťažlivú chuť aj pre
negitarových poslucháčov.
Album Collage robí zaujímavým aj
bohatstvo hudobných kontrastov,
keď sa výbuchy radosti striedajú s mi53
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moriadne tmavými, nostalgickými
plochami: napríklad hravé piesne ako
záverečná Collage alebo Carnival of
Joy so zádumčivými Landscape alebo
Rainforest II. Princíp až filmového
sledu záberov je uplatnený v skladbe
Studio No. 3. Emocionálny rozsah
takejto šírky je vzácny a pôsobivý,
špeciálne v prípade inštrumentálneho
albumu.
Drobným nedostatkom nosiča môže
byť pre niekoho pomerne krátke
trvanie (necelých 40 minút), čo však
možno prijať ako zámer vytvoriť
kompaktný celok v únosnom rozsahu
vzhľadom na špecifickosť poslucháčskeho zázemia gitarovej hudby.
Kompilačný charakter albumu možno
zaregistrovať vo zvukovej rovine
jednotlivých nahrávok v podobe nejednotnej panorámy či mimohudobných ruchov, avšak v akceptovateľnej
miere.
Výnimočný gitarový album Collage je
distribuovaný prostredníctvom internetových portálov (iTunes, CD Baby,
Amazon) a v najbližšom čase by mal
byť dostupný aj v maloobchodnej
predajnej sieti na Slovensku.
Pavol ŠUŠKA

kniha

Alexander Strieženec
Jazz na Slovensku
1940–1970
(v rozhovoroch)
OZ SkJazz Bratislava
2011
Literatúry o jazze je u nás ako šafranu, nehovoriac o tej, ktorá sa priamo
dotýka domácich reálií; preto treba
oceniť pokusy približujúce pozadie
tejto hudby na našom území. Bubeník a pedagóg Alexander Strieženec
v publikácii Jazz na Slovensku
1940–1970 (v rozhovoroch) nahliada
na domácu scénu prostredníctvom

spomienok pionierov, ktorých mladá
generácia hudobníkov i poslucháčov
pozná viac z rozprávania, keďže
zvukových záznamov z povojnového,
„budovateľského“ i prednormalizačného obdobia sa zachovalo poskromne. Z tohto zorného uhla možno
autorovej myšlienke sotva čosi vytknúť: Strieženec oslovil 15 osobností
pôsobiacich vo vymedzenom období
a je chvályhodné, že sa mu podarilo
sprostredkovať aj reminiscencie
pamätníkov, ktorí sa v poslednom
desaťročí stiahli z verejného života
(gitarista Karol Ondreička, speváčka
Gabriela Hermélyová; dávnejšie
zosnulého klaviristu Ladislava Gerhardta pripomenú rozprávania jeho
bývalých spoluhráčov).
Prvému respondentovi, skladateľovi
a najpovolanejšiemu historikovi
domácej populárnej hudby, Pavlovi
Zelenayovi pripadla úloha definovať
znaky štýlu, ktorému sa v povojnových rokoch hovorilo jazz. Popritom
pripomína dôležitú postavu harmonikára a pedagóga Jána Ondruša alebo
impulzy, ktoré viedli k formovaniu
vysokoškolského big bandu a legendárnych Kolektívov. (Podrobnejšie

toto obdobie rozoberá Zelenay spolu
s Ladislavom Šoltýsom v monografii
Hudba – tanec – pieseň, Hudobné
centrum 2008.)
Ako studená sprcha pôsobia vyjadrenia bubeníka Pavla Polanského,
ktorý medzi domácimi hudobníkmi
„nikdy nenachádzal toho správneho
muzikantského ducha“ a podľa
ktorého nemali slovenskí jazzmani
ani len snahu prekračovať hranice
provinčnosti. Práve Polanského
viacerí v knihe označujú za ojedinelý zjav, ktorý v 60. rokoch nemal na
stredoeurópskej scéne pendanta.
Kuriózne pôsobia historky o dômyselných zámenách, prostredníctvom
ktorých sa v nedostatkovej dobe
dostávali hudobníci k dobrým nástrojom (saxofonista Juraj Henter,
Pavol Polanský). Súvislú výpoveď sa
autorovi prekvapivo podarilo dostať
aj z trubkára Laca Décziho, známeho útržkovitými a recesisticko-kontroverznými vyjadreniami (aj keď sa
značná časť rozhovoru venuje jeho
pôsobeniu za „veľkou mlákou“, teda
obdobiu mimo rámca knihy). Dixielandovú estetiku 60. rokov približujú saxofonista Igor Čelko, trom-

Novinky z vydavateľstva HARMONIA MUNDI

Händel
Agrippina
A. Pendatchanska, J. Rivera, S. Im,
B. Mehta, M. Fink (Claudio), N. Davies, D. Visse, D. Schmutzhard
Akademie für alte Musik Berlin,
René Jacobs
3CD

Bejun Mehta
Down by the Salley Gardens
Berkeley, Finzi, Vaughan Williams,
Howells, Quilter
Bejun Mehta, Julius Drake
CD

Vivaldi
Cello Concertos
Jean-Guihen Queyras
Akademie für Alte Musik Berlin,
Georg Kallweit
CD

J. C. Bach
Missa da Requiem & Miserere
L. Ruiten, R. Sandhoﬀ, C. Balzer,
T. Bauer
Akademie für Alte Musik Berlin
RIAS Kammerchor,
Hans-Christoph Rademann
CD
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bonista Vlado Vizár alebo nedávno
zosnulý trubkár Siloš Pohanka, na
úspechy domácich westcoastových
zoskupení zasa spomínajú vibrafonista Roman Hošek a flautista Miloš
Jurkovič.
Škoda, že autor nevenoval knihu len
rozhovorom, keďže v talóne ostalo
viacero pozoruhodných aktérov
sledovaného obdobia ako Zuzka
Lonská, Laco Tropp, Juraj Lehotský,
Dušan Húščava, Viktor Zappner
alebo Gustav Riška (rozsiahle rozprávania posledných dvoch, ale aj
Pavla Polanského, Miloša Jurkoviča,
Pavla Zelenaya a Igora Wasserbergera sa v posledných rokoch
objavovali na stránkach Hudobného
života). Namiesto toho sa pustil do
sumarizácie pod názvom Chronológia slovenského jazzu, ktorá tvorí
tretinu obsahu knihy. Žiaľ autorov
pohľad je skôr útržkovitý pel-mel
z dobovej tlače a zmes neproporčne
zostavených biorámčekov jednotlivých hudobníkov, prípadne ich
citátov, pri ktorých len výnimočne
uvádza zdroje. Čitateľa mätie radenie
strán „na preskáčku“, ako aj grafická
úprava s rôznorodou sadzbou na
protiľahlých stranách. Zaujímavé sú
ukážky dobových zmlúv hudobníkov,
tie však mohli tvoriť prílohu. Odborný redaktor mal dohliadnuť aj na to,
aby sa mená v knihe neobjavovali
v rozličných podobách (Jimi Lansford, Willie Canover, Artie Show,
Tibor Platzer, Waldemar Matušík,
Karol Ondriečka…). Napriek výhradám oceňujem snahu autora oživiť
spomienky pamätníkov a priblížiť ich
snaženia mladej jazzovej generácii,
pretože, ako v predhovore pripomína Peter Lipa, iniciatívu, ktorej
výsledkom je aspoň zmienka o slovenskom jazze, treba vítať.
Peter MOTYČKA

nej vedy na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského ako vzácny typ nekonvenčného a inšpirujúceho pedagóga, s ktorým nemusíte vždy nevyhnutne súhlasiť, no
prinúti vás pochybovať, hľadať,
premýšľať, ale hlavne počúvať
hudbu. Aby som bol úplne presný:
premýšľať o hudbe v rozličných
kontextoch. Rovnaká je aj dvojica
textov venovaná vrcholným predstaviteľom viedenského klasicizmu,
Josephovi Haydnovi a Wolfgangovi
Amadeovi Mozartovi. Práca v istom zmysle nadväzuje na autorkinu knihu Obraz vývoja hudobného
klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka (Stimul 1999)
a anticipuje monografiu o hudobnej kultúre klasicizmu, ktorá
nedávno vyšla vo vydavateľstve
Ikar ako súčasť veľkoryso koncipovanej edície Dejín hudby prof.
Nade Hrčkovej. Hoci Slovensko
pochopiteľne nepatrí k baštám
mozartovského či haydnovského
výskumu Dva portréty Ingeborg
Šiškovej predstavujú svojou esejistickou formou s dôrazom na naratívnosť, reflexiou staršej i novšej

prevažne nemeckej literatúry,
chápaním osobností skladateľov
v širšom kultúrno-spoločenskom
kontexte a v neposlednom rade
stručnými analytickými sondami
do ich diela vydarený spôsob ako
zoznámiť hudobných profesionálov, no i v hudbe zorientovanejšiu
širšiu čitateľskú verejnosť so
životmi a dielom týchto dvoch
géniov. Okrem týchto kvalít
zaujme práca Ingeborg Šiškovej
sympatickou subjektívnosťou,
ktorá sa premieta aj do jazyka,
ktorý je v knihe použitý. Aj vďaka
nemu nie je čitateľ konfrontovaný
so sterilným a eklektickým radením známych faktov, ale dostáva
možnosť vstúpiť do imaginárneho
dialógu – s autorkou, dielmi i ich
tvorcami. Uznanie si zaslúži starostlivá jazyková redakcia textu
Katarínou Godárovou, trochu na
škodu je použitie niektorých notových príkladov, ktoré nemajú vždy
optimálnu tlačovú kvalitu. Viem
si však predstaviť, že išlo pragmatický kompromis, v ktorom dostal
prednosť obsah pred formou.
Andrej ŠUBA

HUDOBNINY, NOTY,
CD & LP & DVD
klasická hudba & jazz & world
music & alternatíva
www.noty.sk
MUSIC FORUM
Na vŕšku 1,
811 01 Bratislava
tel.: 02 / 5443 0998

NOVINKY – Hudobné Publikácie
Ľubomír
Chalupka
Slovenská
hudobná
avantgarda
FiF UK, Bratislava 2011

Ingeborg
Šišková
Dejiny Hudby
IV.: Klasicizmus
Ikar, Bratislava
2012

Christoph Wolﬀ
Johann
Sebastian Bach
životopisný
portrét
Vyšehrad, Praha
2012

CD NOVINKY – Slovenskí interpreti
Quasars
Ensemble,
Ivan Buﬀa,
Petra Noskaiová
(C. Debussy,
G. Mahler, A. Albrecht, Poulenc; úpravy A. Schönberg, I. Buﬀa)
Hevhetia, 2011

Ingeborg Šišková
Dva portréty
Franz Joseph Haydn
Wolfgang Amadeus
Mozart
Biblioscandia 2010

CD NOVINKY – Jazz
Anna Maria
Jopek
Polanna
Universal Music
Group 2011

Ingeborg Šiškovú poznajú generácie absolventov Katedry hudob55

INDEX 2011

Hudobný život
obsah 43. ročníka
Spravodajstvo, koncerty,
festivaly
Alexander, J.: Albrechtina – Neznáma
hudba (15.05.), J. Lupták – 5/5
Alexander, J.: Bratislavská komorná
gitara – 6/8
Alexander, J.: SF (17.05.), Cellomania
– 7-8/2
Alexander, J.: SOSR (05.10.), M. Košik,
M. Svetlík, L. Roth – 12/4
Berger, I.: SF (13.01.), V. Válek, P. Šporcl
– 1-2/3
Berger, I.: SOSR (19.01.), M. Košik,
L. Kopsová – 1-2/5
Berger, I.: BHS 2010: Gergievov triumf
na záver BHS – 1-2/13
Berger, I.: SF (17.02.), L. Svárovský,
D. Ishizak, E. Hornyáková, T. Juhás, S.
Tolstov – 3/3
Berger, I.: SF (07.04.), Janáčkova filharmónia, T. Kuchar, S. Babayan – 5/3
Berger, I.: SF (28.04.), E. Villaume,
P. Kajan – 6/2
Berger, I.: SF (08.11.), J. Nies – 12/4
Berger, I.: SOSR (05.10.), M. Košik,
M. Paľa – 12/4
Blaho, V.: BHS 2010: Orgonášovej
Mozart – 1-2/11
Blaho, V.: BHS 2010: Maďarská pieseň na
Slovensku – 1-2/15
Beráts, J.: Melos-Étos 2011 – 10: ŠKO
Žilina, Szymon Bywalec – 12/17
Bodnár, N.: Koncert porozumenia – 9/2
Bubnáš, J.: SF (05.04.), M. Paľko,
M. Paľo, E. Šušková – 5/2
Bubnáš, J.: SOSR (13.04.), M. Košik,
D. Buranovský – 6/4
Bubnáš, J.: SF (12.05.), L. Svárovský –
7-8/2
Bubnáš, J.: SF (13.09.), T. Nemec,
J. Slávik, M. Bujňák, Moyzesovo kvarteto,
(22.09.), SF, E. Theis, M. Austin, B. Pinter
– 11/2
Bubnáš, J.: SF (25.10.), M. Lejava, Moyzesovo kvarteto, D. Buranovský, Muchovo
kvarteto – 12/2
Bubnáš, J.: Melos-Étos 2011 – 01: SF,
Leon Botstein/02: Österreichisches Ensemble für Neue Musik/05: Melos Ethos
Ensemble – 12/14
Buﬀa, I.: Albrechtina – Neznáma hudba
(04.10.), P. Pažický, E. Šušková, H. Becse
Szabó, M. Mikuš – 12/9
Cseres, J.: Melos-Étos 2011 – 09: Transmusic Comp. – 12/16
Čárska, E.: Slovenské historické organy
ako nám ich zachoval čas – 10/3
Čepec, A.: Muzikologická konferencia
o Franzovi Lisztovi – 7-8/10
Červenka, J.: Slávnostný koncert k 20.
výročiu Evanjelickej diakonie – 12/8
Čunderlíková, E.: Pätnásť rokov Pedagogickej Dvorany – 5/7
Dohnalová, L.: BHS 2010: Osudová
a Pastorálna s ČF – 1-2/10
Dohnalová, L.: BHS 2010: Warchalovci aj
po polstoročí na BHS – 1-2/10
Dohnalová, L.: BHS 2010: Jazz na BHS
– 1-2/12

56

Dohnalová, L.: BHS 2010: Filharmonia
Haag – 1-2/13
Dohnalová, L.: BHS 2010: Večer so
Chopinom a Schumannom – 1-2/14
Dohnalová, L.: ŠKO Žilina (27.01.),
V. Kiradijev, M. Pastírik, M. Červienka,
(10.02.), M. Katz, I. Ženatý – 3/6
Dohnalová, L.: ŠKO Žilina (17.03.),
V. Doni, K. Remencová-Kudjová, A. Liebermann, (24.03.), O. Dohnányi, J. Palovičová – 4/7
Dohnalová, L.: ŠKO Žilina (28.04.),
L. Svárovský, P. Guľas, R. Mareček,
(12.05.), P. Mauﬀray, Z. Krautová, B. Gálová – 6/5
Dohnalová, L.: ŠKO Žilina (02.06.),
O. Dohnányi, L. Patkoló, (16.06.),
M. Katz, Gantvarg – 7-8/5
Dohnalová, L.: Akademická Banská
Bystrica – 7-8/11
Dohnalová, L.: Medzinárodný gitarový
festival J. K. Mertza – 9/4
Dohnalová, L.: Festival peknej hudby – 9/10
Dohnalová, L.: Divergencie v Skalici –
9/10
Dohnalová, L.: ŠKO Žilina (08.09.),
M. Katz, V. Hudeček – 10/2
Dohnalová, L.: SKO (06.11.), E. Danel,
K. Turnerová – 12/3
Dohnalová, L.: ŠKO Žilina (06.10.),
P. Vronský, M. Sršňová, R. Rusňák,
J. Powell, (13.10.), O. Dohnányi, K. Goliat, (20.10.), K. Kevický, I. Gajan, F. Figura, M. Porubčinová, P. Bršlík, (03.11.),
L. Svárovský, N. Higano, J. Benci, Žilinský
miešaný zbor, Š. Sedlický – 12/6
(ep): Hudba a politika vo Varšave – 11/5
Horkay, T.: BHS 2010: Poľský večer –
1-2/11
Horkay, T.: BHS 2010: Vyšehradský
koncert – 1-2/12
Horkay, T.: BHS 2010: Kodályovo kvarteto – 1-2/14
Horkay, T.: BHS 2010: Andrey Yaroshinsky – 1-2/14
Horkay, T.: BHS 2010: Repin-Berezovskij
– 1-2/14
Horkay, T.: BHS 2010: Semifinále a finále
New Talent 2010 – 1-2/16
Horkay, T.: ŠfK (17.02.), L. Kovács,
M. Arendárik, (11.03.), Z. Müller, V. Krahulík – 3/7
Horkay, T.: ŠfK (07.04.), A. Deák, E. Indjić – 4/7
Horkay, T.: Košická hudobná jar – 7-8/16
Horkay, T.: Komorná hudba na košických
Konvergenciách – 7-8/20
Horkay, T.: ŠfK (28.06.), Z. Müller – 9/2
Horkay, T.: ŠfK (29.09.), Z. Müller,
S. Jaﬀé – 11/4
Horkay, T.: ŠfK (20.10.), P. Breiner,
N. Skuta, I. Chirková, (27.10.), Z. Müller,
R. Novák, (03.11.), Z. Müller, J. Hrubovčák – 12/5
Chalupka, Ľ.: Neznáma hudba (13.12.),
Z. Čižmarovičová, J. Čižmarovič – 3/9
Chalupka, Ľ.: Symfonický orchester
VŠMU (04.05.), M. Lejava, J. Tomka,
V. Prokešová – 6/3
Chalupka, Ľ.: Melos-Étos 2011 – 11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble – 12/17
Kačic, L.: Dni starej hudby 2011 – 9/5
Karlíková, M.: Talenty pre Európu 2011
– 6/10

Katina, P.: Quasars Ensemble & Košice
– 12/11
Kolář, R.: SF (11.01.), L. Borbély – 1-2/3
Kolář, R.: Quasars Ensemble (25.01.)
– 1-2/4
Kolář, R.: BHS 2010: Šanghajský export
– 1-2/11
Kolář, R.: BHS 2010: Šostakovič a Chačaturjan spod Kaukazu – 1-2/12
Kolář, R.: SF (10.03.), A. Anissimov,
L. Peterková, I. Krikunova – 4/2
Kolář, R.: Stredoeurópsky festival
koncertného umenia v Žiline: V znamení
bicích a gitary – 5/9
Kolář, R.: SF (05.05.), R. Štúr, J. Palovičová – 6/4
Kolář, R.: Quasars Ensemble v Galérii
Poľského inštitútu – 6/8
Kolář, R.: Európska hudobná akadémia
Bratislava-Schengen – 7-8/9
Kolář, R.: SF (14.10.), P. Altrichter, SFZ
– 11/3
Kolář, R.: Konvergencie: Cello Colosseum
& Gregoriana/More Initial Epilogues –
11/10
Kolář, R.: Friedrich Gauwerky v Bratislave – 12/13
Kolář, R.: Melos-Étos 2011 – 07: VENI
ACADEMY/08: SOSR, Anu Tali/12: London Sinfonietta, Franck Ollu – 12/16
Kompas, K.: Festival J. K. Mertza prináša
do Bratislavy gitarovú elitu – 6/9
Kubandová, J.: BHS 2010: Emanuel Ax
a Budapest Festival Orchestra – 1-2/13
Kubandová, J.: BHS 2010: Beethoven vs.
Šostakovič – 1-2/15
Kubandová, J.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci (22.05.), Faces Piano
Trio – 7-8/6
Kubandová, J.: SF (06.10.), O. Dohnányi,
Ľ. Kamenský, L. Roth, I. Kosztándi – 11/3
Lindtnerová, J.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci (29.05.), D. Karvay, Ch.
Miyamoto – 7-8/6
Lindtnerová, J.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci (18.09.), Bergerovo
trio – 11/7
Lindtnerová, J.: SF (21.10.), T. Gál,
H. Alpers – 12/2
Marton, I.: Albrechtina – Neznáma hudba
(21.06.), E. Šušková, M. Krajčo, M. Bajuszová, M. Lapšanský, V. Godár – 3/8
Marton, I.: SOSR (18.05.), B. Fidetzis,
J. Čižmarovič, P. Mikuláš, (15.06.), M. Košik, M. Poláková, E. Ceysson – 7-8/4
Marton, I.: Albrechtina – Neznáma hudba
(19.04.) M. Paľa, M. Bajuszová, (16.05.)
P. Pažický – 7-8/8
Marton, I.: Albrechtina – Neznáma hudba
(06.09.), Moyzesovo kvarteto, Muchovo
kvarteto – 11/6
Marton, I.: Konvergencie: Príbeh vojaka
– 11/11
Medňanský, K.: Konvergencie: Večer
s barokovou hudbou – 7-8/22
Mihalov, K.: Stredoeurópsky festival
koncertného umenia v Žiline: Z komorného koncertu symfonický... – 5/10
Motyčka, P.: Viva Musica! festival – Viva
jazz! – 9/12
Planková, E.: SF (20.01.), A. Marković,
Wiener Sängerknaben – 3/3
Planková, E.: SF (03.03.), P. Altrichter,
P. Mikuláš, SFZ, J. Chabroň – 3/3

Planková, E.: SKO (17.04.), E. Danel
– 5/4
Planková, E.: SF (20.04.), E. Villaume,
SFZ, B. Juhaňáková, L. Huddsonová,
T. Kružliaková, M. Lehotský, P. Mikuláš
– 6/2
Puškášová, M.: Stredoeurópsky festival
koncertného umenia v Žiline: Orchestrálne aj komorné/Angelicov návrat/Ťažké
rozhodovanie – 5/8
Puškášová, M.: Albrechtina – Neznáma
hudba (24.05.), J. Slávik, D. Varínska,
(20.06.), Muchovo kvarteto II. – 7-8/8
Puškášová, M.: Baroque minimal – 10/2
Puškášová, M.: Koncert pri príležitosti
Pamätného dňa holokaustu – 10/4
Puškášová, M.: SF (27.09.), A. Lebedev
– 11/2
Puškášová, M.: Konvergencie: Made in
Great Britain – 11/10
Puškášová, M.: Albrechtina – Neznáma
hudba (03.11.), L. Fančovič – 12/9

1-2
2011

ØßØõÞÞ+C

ROČNÍK XLIII

Spravodajstvo: +&=PL
*=HGJLÔĎ%!%ØÖ××
Folklór: GEE9?=Ñ++LJ9žAF9
Rozhovory:"!Jİ9A$M;@GŅGNÔ
KM=KLKHudobné divadlo:"
D´J=RN+&29@J9FAžA=/A=F
%G<=JFJazz:,+L9ņCG

Franz
Liszt
1811—1886
žGJGRHJÔN9BªHJ9E=F=

Puškášová, M.: Melos-Étos 2011 –
03: Peter Katina – 12/14
Puťorová, L.: Pocta Rúfusovi a Detský
spevácky zbor SRo – 1-2/5
Puťorová, L.: Večer s hudbou v Mozartovej sieni – 4/4
(pz): Žilinské Záriečie získalo klavír – 6/5
Ráczová, V.: NEXT 2011 – 1-2/9
Ráczová, V.: Melos-Étos 2011 – 04:
Marco Fusinato a PIVIXKI/06: Ryoji
Ikeda – 12/15
Rajter, A.: Lisztov klavír na Hammerklavier festivale – 12/13
Rajterová, A.: Albrechtina – Neznáma
hudba (16.11.), M. Bajuszová – 3/9
(red.): Komorné dni J. N. Hummela – 5/5
Remenius, M.: Rajecká hudobná jar –
7-8/11
Rusó, V.: BHS 2010: Monteverdi s Animou Eternou – 1-2/16
Šišková, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci (14.01.), K. Daniš, I. Sabová,
(23.01.), J. Borková, M. Mikuš, R. Pechanec, (30.01.), M. Majerský, L. Fančovič,
(06.02.), Mertz Guitar Duo, (13.02.),
L. Hodulíková, M. Žufka, (27.02.),
J. Pehal, D. Stankovský – 3/4
1-2 | 2012

INDEX 2011

Šišková, I.: Albrechtina – Neznáma
hudba (31.08.), E. Šušková, P. Pažický,
P. Noskaiová, T. Šelc, H. Varga Bachová,
D. Buffa, D. Hajóssy, I. Buffa – 3/8
Šišková, I.: Príspevok k Dvořákovmu
výročiu – 4/3
Šišková, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci (06.03.), L. Gaines, M. Nagyová, (13.03.), J. Podhoranský, E. Prochác, J. Slávik, (20.03.), J. Podhoranský,
Ch. Ch. Hung, M. Alzola, (27.03.), Duo
Charis – 4/4
Šišková, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci (10.04.), Duo Papp, (01.05.),
M. Hrubý, A. Gál, Z. Biščáková, R. Kákoni, M. Repková, P. Mikuláš, (08.05.),
M. Regecová, D. Vrúbel, (15.05.), K. Mihalov – 6/7
Šišková, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci (05.06.), P. Fančovič – 7-8/6
Šišková, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, (12.06.), E. Rothenstein,

3

2011 Ø×ÜõÜÛ+C
ROČNÍK XLIII

Šuba, A.: SF (26.05.), P. Santa, F. Pogády – 7-8/3
Šuba, A.: SF (02.06.), J. Judd, E. Prochác
– 7-8/4
Šuba, A.: Divergencie v Skalici – 9/10
Šuba, A.: Viva Musica! festival – Sólový
recitál fenomenálneho ruského klaviristu
– 9/11
Šuba, A.: SF (28.09.), Capella Istropolitana, R. Mareček – 11/3
Šuška, P.: SF (14.04.), P. Altrichter,
E. Indjić – 5/3
Šuška, P.: SF (19.05.), A. Rahbari –
7-8/3
Šuška, P.: Konvergencie: Zabudnutí
romantici – 11/10
Tichý, S.: Katedrálny organový festival
Bratislava 2011 – 11/8
Unger, P.: Viva Musica! festival – Talent
na ceste k opere/Hvorostovskij nadchol
ruským repertoárom – 9/11
Urbančíková, L.: Košická hudobná jar –

Rozhovor: Juraj Hatrík/
Spravodajstvo: Albrechtina/
História: Slovenské obdobie
2<=ŅC9#GİD=J9Jazz: Antonín
Matzner – Jazz a totalita:
Nemecký jazz pred Hitlerom

4

2011 Ø×ÜõÜÛ+C
ROČNÍK XLIII

Spravodajstvo:#+LGJGžFA;A
"ÔF9ACC=J9História:,A=F=
9FB=DKCē;@@D9KGNRozhovor:
!N9FMú9Jazz:FLGFÆF
%9LRF=J"9RR9LGL9DAL9"9RR
HG<@ÔCGNēEACJÆĎEA

pramene – 1-2/23
Michalicová, I.: Ján Cikker (1911–1989)
– Život a dielo I. – 7-8/41
Michalicová, I.: Ján Cikker (1911–1989)
– Život a dielo II. – 9/6
Rovňák, G.: Slovenské obdobie Zdeňka
Košlera – 3/14
Rusó, V.: Organ v dobách stredovekých
– 6/25
Šuba, A.: Tiene anjelských hlasov – 4/8

Rozhovor

Skladba mesiaca
Horkay, T.: F. Liszt: Faustovská symfónia
– 9/13
Kolář, R.: A. Dvořák: Symfónia č. 4 d mol
op. 13 – 11/12
Kušík, P.: D. Milhaud: Vôl na streche –
4/12
Kušík, P.: D. Milhaud: Stvorenie sveta
– 5/16

Zahraničie

(aj): Melos-Étos 2011/P. Zagar: Hudba
je všade – 11/5
Jakubek, S.: R. Pepucha: Hudba a jej
budúcnosť v spojených médiách RTVS
– 7-8/12
Kubandová, J.: L. Duchoňová: „Pre mňa
ako speváčku je výhodou pohybovať sa
v neznámych repertoárových vodách.“
– 1-2/28

5

2011 Ø×ÜõÜÛ+C
ROČNÍK XLIII

Spravodajstvo: Slovenská
D@9JE´FA9/Rozhovor: Eugen
!F<BAſ/Skladba mesiaca:
+LNGJ=FA=KN=L99JAMK9
%AD@9M<929@J9FAžA=%MRAžCA
:A=FF9D=29?J=:

Bayer, R.: Brusel – Symfonický Parsifal
– 1-2/39
Bayer, R.: Ocenená bruselská La Monnaie
ako operné laboratórium – 11/22
Blaho, V.: Praha – Festival Opera 2011
– 4/25
Cseres, J.: Pražské ND uviedlo Philipa
Glassa – 10/14
Červenka, J.: Tri skvelé produkcie

6

2011 Ø×ÜõÜÛ+C
ROČNÍK XLIII

Spravodajstvo: Slovenská
D@9JE´FA9J9LAKD9NKCÔ
CGEGJFÔ?AL9J9%AFAHJGD
N9īMİCGNÔ29@J9FAžA=+L9JÔ
@M<:9NG.A=<FAHudobné
<AN9<DG"M:AD9FLANGH=J=

Statky-zmätky

v Opere SND
Rozhovor:

Peter Dvorský

Odišla legenda
slovenskej opery
Za Ondrejom Malachovským
(5. 4. 1929 – 3. 4. 2011)

Z. Slavíčková, F. Báleš, (19.06.), E.
Šušková, P. Pažický – 9/3
Šišková, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci (04.09.), Z. Zamborská,
(11.09.), I. Palovič, J. Palovičová,
(25.09.), Pressburger Hummel Ensemble, (02.10.), A. Antalová, I. Fábera
– 11/7
Šišková, I.: Albrechtina – Neznáma
hudba (18.10.), J. Palovičová – 12/9
Šišková, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci (09.10.), J. Powell, (16.10.),
I. Černecká, F. Pergler, (23.10.), P.
Nouzovský, E. Prochác, (30.10.), B.
Malatinský, (13.11.), Pacora trio – 12/10
Štrbák, M.: Medzinárodný organový
festival Ars Organi v Nitre – 7-8/19
Šuba, A.: SOSR (16.03.), K. Kawamota,
A. Toševa – 4/2
Šuba, A.: Veľkonočné koncerty starej
hudby – 5/4
Šuba, A.: Stredoeurópsky festival
koncertného umenia v Žiline: Trombón
versus fagot – 5/11
Šuba, A.: SKO (01.05.), E. Danel, Bratislavský Chrámový zbor, M. Garajová, E.
Melcher, J. Hollý, T. Šelc – 6/3

Operné gala/Stará hudba – 7-8/18
Urbančíková, L.: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 2011 – 11/9
Vymazal, P.: Trnavské organové dni
2011 – 11/6
Zagar, P.: SF (04.02.), E. Villaume, SFZ,
J. Chabroň – 1-2/5

Miniprofil
Kubandová, J.: Helena Becse Szabó
– 3/5
Kubandová, J.: Branko Ladič – 4/6
Kubandová, J.: Linda Ballová – 5/6
Kubandová, J.: Eva Šušková – 6/6
Kubandová, J.: Juraj Tomka – 7-8/7
Kubandová, J.: Michaela Várady – 10/5
Kubandová, J.: Veronika Prokešová –
12/7

História
Dohnalová, L.: V zrkadle času – Ladislav
Árvay – doyen hudobnej Žiliny – 7-8/46
Kačic, L.: Joseph Umstatt a Slovensko
– 5/12
Lengová, J.: Franz Liszt – čo rozprávajú

Stredoeurópsky
festival koncertného
umenia 2011
Viedenský triumf Anny Netrebko
Chick Corea a Gary Burton v Bratislave
Z histórie: Joseph Umstatt a Slovensko

Martináková, Z.: J. Iršai: „Stále máme
možnosť hľadať niečo nové a kráčať
ďalej.“ – 1-2/17
Mojžišová, M.: E. Kulman: „K životu
potrebujem rozmanitosť.“ – 10/23
Serečinová, A.: J. Čižmarovič – Zážitok
z objavovania neznámeho – 10/8
Šuba, A.: J. Hatrík: „Každý, kto ma spája
so šesťdesiatymi rokmi a nevníma to
ďalšie, sa hlboko mýli.“ – 3/10
Šuba, A.: I. Buffa: „Ak u nás nie sú štandardom storočné diela, čo môže chcieť
skladateľ súčasnej hudby?“ – 4/19
Šuba, A.: E. Indjić: „Dôležitejšie ako
súťaže je pre umelca nájsť ľudí, ktorí
v neho uveria.“ – 5/19
Šuba, A.: E. Villaume: „Postoj i energia
orchestra sú pozitívne.“ – 6/12
Šuba, A.: J. Semerádová: „Naše zaujatie
pre vec nám v zahraničí závidia.“ – 9/17
Šuba, A.: J. V. Michalko: „Kvalita vzniká
v procese kritického hľadania pravdy.“
– 11/15
Šuba, A.: G. Antonini: „Strácame schopnosť hľadať.“ – 12/19
Zajacová, Z.: M. Radačovský-M. Kovářová: Balet Bratislava začína – 7-8/23

,NÔJ=HGōKCÂ@GB9RRM
EE9FM=D.ADD9ME=(J9;GN9ħNJ9LAKD9N=B=HJ=EŅ9N=ōCGMNēRNGM
(JÆ:=@QKADFē;@ĎA=FN,@=9L=J9F<=J/A=F
2D9LA;9$ANGJGNÔGKG:FGKħNGCÔDF=BH=<9?G?ACQ

v Opere Zürich – 7-8/29
Červenka, J.: Fínska Savonlinna a jej
zahraničný hosť – 10/22
Glocková, M.: Montreal – Jeunes Ambassadeurs Lyriques – 1-2/35
Huber-Hašková, A.: Záhrady písma
v Neue Oper Wien – 11/19
Jakubek, S.: Theater an der Wien: Príbehy silých slabých žien – 6/17
Jakubek, S.: Wiener Festwochen: Nudný
Rigoletto v Theater an der Wien – 7-8/34
( jk): Aktuality – 4/27
( jk): Aktuality – 6/20
Kolář, R.: Ostravské dny 2011 – 7-8/28
Kolář, R.: Ostravské dny 2011 – 10/15
Leška, R.: San Francisco – Medzi štadiónom a obývačkou – 1-2/36
Matej, D.: ISCM World New Music Days
na Muzički biennale Zagreb 2011 – 5/23
Planková, E.: Viedeň – Tannhäuser na
psychiatrii – 1-2/38
Posádková Krátka, L.: Festa! – 10/16
Posádková Krátka, L.: Jaroussky s Caldarom vo Viedni – 11/20
Přibilová, L.: Slováci na Hudobnom
festivale Ludwiga van Beethovena v Tepliciach – 7-8/28

57

INDEX 2011

(rb): Aktuality – 5/24
(rk): BBC Proms 2011 – 6/20
Schindler, A.: Drážďany – Novoročná
pohľadnica z hudobnej metropoly –
1-2/33
Schindler, A.: Drážďanské hudobné
slávnosti 2011 – 7-8/31
Schindler, A.: Kurt Weil po 85 rokoch
v Semperovej opere – 9/22
Schindler, A.: Šostakovič v cirkusovom
stane – 11/20
Šuba, A.: Konzerthaus: Stará hudba vo
Viedni rezonuje – 6/15
Šuba, A.: Arcus temporum: medzi
tradíciou a modernou – 10/18
Tabak, I.: Praha – Koncertné uvedenie
Bohémy v rámci UmbriaMusicFest –
1-2/38
Unger, P.: Viedeň – Castor a Pollux:
Láska porazila smrť – 1-2/32
Unger, P.: Viedeň – Puccini v nemčine –
žiaden problém – 4/26

7-8

ØßØõÞÞ+C

2011 ROČNÍK XLIII

+HJ9NG<9BKLNGKošická hudobná
jar/,ÂE9M<ª;FGKħ@M<:Q
v RTVS/,9F=žFÂ<AN9<DGBalet
J9LAKD9N9R9žÆF929@J9FAžA=
(J9ĎKCÔB9JJÔĎŵ9FKCÂ@M<G:FÂ
slávnosti

Ján
Cikker
 +LGJGžFA;9

Unger, P.: Viedeň – Hold belcantu –
5/22
Unger, P.: Gounod v milánskej La Scale
– 7-8/33
Unger, P.: Pesaro provokovalo, Rossini
odolával – 10/19
Unger, P.: Verdi a Janáček na Salzburskom festivale – 10/20
Unger, P.: Bergamo vzkriesilo Gemmu di
Vergy – 11/21
Veber, P.: Pražská jar 2011 – 7-8/26
Zagar, P.: Wiener Festwochen: Hrejivé
mrazenie Marthalera – 7-8/35
Zvara, V.: Wien Modern medzi klasikou
a punkom – 1-2/37

Hudobné divadlo
Bayer, R.: Statky zmätky v Opere SND
– 3/18
Bayer, R.: P. Dvorský: „Menej je niekedy
viac.“ – 3/22
Bayer, R.: Hoffmanove poviedky v Bavorskej štátnej opere – 12/28
Bendik, M.: Čo vlastne od opery očakávame (esej) – 12/27
Blaho, J.: Minulosť sa mení v legendu –

58

Za Ondrejom Malachovským – 4/15
Blaho, J.: Jubilujúci Július Gyermek –
5/26
Blaho, J.: Peter Dvorský jubiluje – 10/26
Blaho, J.: Za Jurajom Hrubantom –
11/27
Blaho, J.: Storočnica Margity Česányiovej – 12/25
Blaho, V.: Statky zmätky v Opere SND:
Situácia v súbore SND s dôrazom na stav
sólistického ansámblu – 3/21
Blaho, V.: Enrico Caruso – 7-8/38
Blaho, V.: Opera na Zámockých hrách
zvolenských – Dvakrát Puccini a vokálne
soiré – 9/24
Červenka, J.: Statky zmätky v Opere
SND: Zlyhávanie jednotlivcov alebo
systému? – 3/18
Červenka, J.: Butterfly na okraji spoločnosti – 3/25
Glocková, M.: V Košiciach sú fajčenie
a nevera moderné – 3/26

9

2011 Ø×ÜõÜÛ+C
ROČNÍK XLIII

Spravodajstvo: Dni starej hudby,
Viva Musica!/+LGJGžFA;9"ÔF9
ACC=J9ċANGL9<A=DG!!29@J9FA
žA=#MJL/=ADDN+=EH=JGN=BGH=
re/ M<G:FÂ<AN9<DG#GFR=JN9
LÆNF=9F=:G@9LÂGH=JFÂ+DGN=FKCG

poblúdenie – 5/27
Unger, P.: Don Giovanni sa chytil do
pasce – 5/27
Unger, P.: Jolanta potrápila konzervatoristov – 6/24
Unger, P.: Víly apendixom oslabenej
sezóny – 7-8/36
Unger, P.: Opera na Zámockých hrách
zvolenských – Festivalový objav a divácka
istota – 9/25
Unger, P.: Konzervatívne a nebohaté
operné Slovensko – 9/26
Unger, P.: Bratislavský Otello bez pridanej hodnoty – 12/24
Ursínyová, T.: Príbeh kráľovnej – 5/25
Ursínyová, T.: Život na dvoch scénach
– 7-8/40

Jazz
Bianchi, G.: Junior Herman & senior
Ponty – 1-2/41

10

2011 2,16 €  65,- Sk
ROČNÍK XLIII

Motyčka, P.: U. Dudziak: „Akoby som
pri spievaní držala Pána Boha za nohu.“
– 9/28
Motyčka, P.: Jazzfestival Saalfelden –
10/32
Motyčka, P.: Grégoire Maret – sólista
s údelom sidemana – 11/32
(mot): Corea s Burtonom, „ellingtonovci“ aj Beck – 3/27
(mot): 5P vibrafonistu Mira Heráka –
1-2/48
(mot): 5P klaviristu Michala Vaňoučka
– 4/33
(mot): 5P saxofonistu Radovana Tarišku
– 5/33
(mot): Kam na jazz? – 6/33
(mot): 5P kontrabasistu Martina Marinčáka – 6/33
(mot): 5P gitaristu Davida Kollára –
7-8/53
(mot): 5P klaviristu Viktora Zappnera
– 11/31

Spravodajstvo: Štátny komorný
orchester Žilina, Slovenské historické organy/Zahranižie: Letné
slávnosti starej hudby v Prahe,
Rossiniho festival v Pesare/Hudobné divadlo: Peter Dvorský
jubiluje/ Jazz: Jazzfestival Saalfelden

'KL9J=B@M<:=
K"9FGM+=E=JÔ<GNGM

11

ROČNÍK XLIII

Spravodajstvo: Slovenská lharmónia, Štátna lharmónia
Košice/Zahranižie: Ocenená
bruselská La Monnaie ako
operné laboratórium/Hudobné divadlo: Za Jurajom Hrubantom/Jazz: Grégoire Maret

Slovenská premiéra

Cikkerovho Coriolana
Cecilia Bartoli v Bratislave
Festival Konvergencie
Rozhovor s Jánom Vladimírom Michalkom

J9FR$AKRL9MKLGNKCÔKQE>´FA9
'H=J9F92ÔEG;Cē;@@JÔ;@RNGD=FKCē;@
-JKRMD9M<RA9CCG:QKGEHJAKHA=N9FÆ<JĎ9D9(ÔF9G@9R9FG@M

Glocková, M.: Coriolanus ako politikum
– 11/26
(hž): Zomrel Salvatore Licitra – 10/25
Jakubek, S.: Košice a Banská Bystrica
majú nových operných šéfov – 11/23
Mojžišová, M.: Statky zmätky v Opere
SND: Kto (a aký) bude ďalší? – 3/19
Mojžišová, M.: Franjo Hvastija – 5/26
Mojžišová, M.: Z. Livorová – Nielen
tóny, ale kúsok duše – 6/21
Mojžišová, M.: Jubilanti v opere – 6/24
Mojžišová, M.: Kudličkov Volume I. –
7-8/36
Mojžišová, M.: Opera na Zámockých
hrách zvolenských – Trochu studený
Nápoj lásky – 9/23
(rb): Zo sveta opery – 1-2/40
(ša): Pocta Giuseppe Verdimu – 7-8/39
Šuba, A.: Viva Bartoli! – 11/25
Unger, P.: Flórez školil Bratislavu bel
cantom – 1-2/31
Unger, P.: Statky zmätky v Opere SND:
Opera SND – večná križovatka
(ne) záujmov – 3/20
Unger, P.: Nie je Figaro ako Figaro
a Onegin ako Onegin – 4/17
Unger, P.: Veľkonočné operné

2011 2,16 €  65,- Sk

Bianchi, G.: Verejná kolektívna spoveď
naivných jazzmanov – 3/27
Gaines, L.: R. Jánoška: „Chcem ukázať
ľuďom to, v čom som výnimočný.“ – 4/32
Kolář, R.: Folklore to Jazz Radovana
Tarišku – 11/33
Kolář, R.: Bratislavské jazzové dni 2011
– 12/32
Matzner, A.: Jazz a Európa XIV.: Jazz
a totalita: Německý jazz před Hitlerem
1918–1933 – 3/28
Matzner, A.: Jazz a Európa XV.: Jazz
a totalita: Jazz pod hákovými kříži
1933–1945 – 4/28
Matzner, A.: Jazz a Európa XVI.: Jazz
a totalita: Následky Křišťálové noci –
5/28
Matzner, A.: Jazz a Európa XXI.: Jazz
a totalita. NDR: rozdělená země – rozdělené město – 11/28
Matzner, A.: Jazz a Európa XXII.: Jazz
a totalita. Sovětský jazz do r. 1931 –
12/29
Motyčka, P.: Jazz a Európa XVII.: Poľsko: yassová avantgarda – 6/29
Motyčka, P.: Jazz a Európa XVIII.:
Poľsko: zasľúbená krajina – 7-8/48

(mot): Jazz bol v školách – 11/33
Rothenstein, E.: AsGuests – úspechy slovenských jazzmanov v Holandsku – 1-2/46
Rothenstein, E.: Návraty Coreu s Burtonom – 5/33
Rothenstein, E.: František Karnok –
5/33
Tóth, M.: The Kenny Garrett Quartet
v Piešťanoch – 7-8/53
Wasserberger, I.: Jazz a Európa XIII.
Poľsko: Tomasz Stańko – 1-2/42
Wasserberger, I.: Jazz a Európa XIX.
Veľká Británia: od moderny k avantgarde – 9/30
Wasserberger, I.: Jazz a Európa XX.
Veľká Británia: od 60. rokov po súčasnosť – 10/28
Zahradník, M.: Jeff Beck hosťom Jarných „jazzákov“ – 9/34

Čo počúva...
Zajac, M.: čo počúva... – 3/32
Stacho, Ľ.: čo počúva... – 4/34
Vášová, A.: čo počúva... – 5/34
Krčméry, V.: čo počúva... – 10/34
Lavrík, S.: čo počúva... – 12/34
1-2 | 2012

INDEX 2011

Recenzie CD
Beráts, J.: Bratislava Guitar Quartet:
Slovak Music for Guitar Quartet (Diskant
2010) – 3/34
Beráts, J.: D. Kollar Project: Equation of
Time (Hevhetia 2011) – 5/37
Bianchi, G.: Brussels Jazz Orchestra:
Signs and Signatures/Mama Africa
(W.E.R.F. 2010/Saphrane 2010) – 3/37
Bianchi, G.: Hiromi: Voice (Telarc 2011)
– 5/39
Bianchi, G.: Sisa a sivý holub (vlastný
náklad) – 12/36
Bubnáš, J.: J. Jakub Bokun & Slovak
Quartet (JB Records 2010) – 3/35
Bubnáš, J.: Martinček: Music for Piano
(Hudobný fond 2010) – 9/35
Bubnáš, J.: Berger: Memento (Hudobný
fond 2010) – 11/35
Cseres, J.: A. Curran: Solo Works/Under
the Fig Tree/Live in Roma (New World

12

2011 2,16 €  65,- Sk
ROČNÍK XLIII

Spravodajstvo: Slovenská lharmónia, Quasars & Košice/
Esej: Hommage à Miro Bázlik/
Hudobné divadlo: Storožnica
Margity źesányiovej/Zahranižie: Hoúmannove poviedky
v Bavorskej štátnej opere

Bratislavské

jazzové dni
Festival Melos-Étos 2011
Rozhovor s Giovannim Antoninim
Premiéra Verdiho Otella v Opere SND

Records 2010/Die Schachtel 2010) –
4/35
Cseres, J.: Godár: Querela Pacis (Pavian
Records 2010) – 10/36
Cseres, J.: O. Lee: Noisy Love Songs
(Tzadik 2011) – 11/37
Horkay, T.: Scarlatti, Haydn: Sonatas
(Pavlík Records 2010) – 1-2/50
Horkay, T.: Chopin: Sonata in B minor,
Op. 58, Scherzi (Supraphon 2010) – 5/35
Horkay, T.: Brahms: Works for Cello and
Piano (Telarc 2011) – 6/34
Horkay, T.: Mahler: Des Knaben Wunderhorn (harmonia mundi 2006/2011)
– 12/35
Kákoni, R.: Podprocký: Works for Accordion – P. Katina (Hevhetia 2011) – 7-8/56
Kánik, R.: D. Hodek: The First (Hudobné
centrum 2010) – 1-2/51
Katina, P.: Clementi: Didone abbandonata, Scene tragiche (aeon 2010) – 1-2/49
Katina, P.: Binchois: L´Argument De
Beauté (aeon 2010) – 1-2/50
Katina, P.: Furrer: Streichquartett Nr. 3
(Kairos 2010) – 3/34
Katina, P.: Ferneyhough: Terrain (Kairos
2010) – 3/35

Katina, P.: Bach: Concerts avec plusieurs
instruments (Alpha 2011) – 5/35
Katina, P.: T. Gewelt, E. Pieranunzi, A.
Kjellberg: Oslo (Resonant Music 2009)
– 6/37
Katina, P.: Bach: Clavier Übung II (Alpha
2011) – 7-8/54
Katina, P.: F. Couturier – Tarkovsky
Quartet (ECM 2011) – 9/35
Katina, P.: Mozart: Requiem (Alia Vox
2010) – 10/36
Katina, P.: L. Lang: Live in Vienna (Sony
Classical 2010) – 11/36
Katina, P.: Ch. Desjardins: Alto/Multiples
(Aeon 2010) – 11/36
Katina, P.: B. Mehldau/A. S. von Otter:
Love Songs (Naïve classique 2011) –
11/37
Király, F.: the radical cut – šiller/bálešová
(Pavlík Records 2010) – 7-8/56
Kolář, R.: Ch. Lloyd Quartet: Mirror
(ECM 2010) – 1-2/52
Kolář, R.: Sir Ch. Mackerras: Life with
Czech Music (Supraphon 2010) – 3/34
K
Kolář, R.: Widmann: Elegie (ECM 2011)
– 5/35
K
Kolář, R.: AMC Trio & U. Wakenius: Waitting for a Wolf (Hevhetia 2011) – 5/38
K
Kolář, R.: Slovenija! Songs and Duets
((harmonia mundi 2011) – 6/34
K
Kolář, R.: V. Kostadinovic: Course of
EEvents (Jive Music 2011) – 6/37
K
Kolář, R.: M. Wasilewski Trio: January
((ECM 2011) – 9/36
K
Kolář, R.: Pfitzner, Wagner: Romantic
V
Violin Concertos (Coviello Classics 2011)
– 10/37
K
Kolář, R.: Ruské uspávanky (Diskant
22010) – 12/36
K
Krák, E.: In Memoriam Guillaume de
M
Machaut (aeon 2010) – 7-8/54
LLadič, B.: B. Martinů: Le Jour de Bonté
((ArcoDiva 2010) – 4/37
M
Martináková, Z.: J. Fujak – Konvergencie
ddo vrecka (Hevhetia 2010) – 1-2/51
M
Motyčka, P.: Moreland & Arbuckle: Flood
(Telarc 2010) – 3/36
Motyčka, P.: V. Iyer with Prasanna & N.
Mitta: Tirtha (ACT 2011) / Raga Bop Trio
(Abstract Logix 2010) – 6/36
Motyčka, P.: D. Kollar: Roxanne (music.
davidkollar.sk 2011) – 7-8/57
Motyčka, P.: C. Vallon Trio: Rruga (ECM
2011) – 10/35
Motyčka, P.: G. Karnas: Karnas (Hevhetia 2011) – 11/38
Motyčka, P.: L. Możdżer: Komeda (ACT
2011) / P. Metheny: What´s It All About
(Nonesuch 2011) – 12/36
Planková, E.: Great Strauss: Scenes
(Telarc 2010) – 5/36
Puťorová, L.: Dámsky komorný orchester
(Diskant 2010) – 3/36
Rajter, A.: Scarlatti, Haydn: Sonatas
(Pavlík Records 2010) – 1-2/51
Sedlár, M.: Slovenská organová hudba
(Hudobný fond 2010) – 7-8/55
Steinecker, A.: A. Lonquich: Schumann,
Holliger (ECM 2011) – 4/36
Steinecker, A.: Rajter: Orchestral Works
(CPO 2011) – 7-8/55
Steinecker, A.: Čajkovskij, Kissine: Piano
Trios (ECM 2011) – 12/35
Štefková, M.: Hummel: Piano Septets

(Brilliant Classics 2010) – 3/33
Šuba, A.: Ombra cara – Arias of G. F.
Handel (harmonia mundi 2010) – 1-2/49
Šuba, A.: Vivaldi: Concerti con organo
obbligato (Brilliant Classics 2010) –
1-2/49
Šuba, A.: P. Petibon: Rosso (Deutsche
Grammophon 2010) – 3/33
Šuba, A.: Beethoven: Diabelli-Variationen
(harmonia mundi 2011) – 6/34
Šuba, A.: Pärt: Tabula rasa (ECM&Universal Edition 2010) – 6/35
Šuba, A.: E. Bibb&S. Astner: Troubadour
Live (Telarc 2011) – 6/36
Šuba, A.: Stravinskij: Rite (Deutsche
Grammophon 2010) – 10/36
Šuba, A.: Bach: Keyboard Concertos
(Virgin Classics 2011) – 11/35
Šuška, P.: Chassidic Songs (Konvergencie
2011) – 6/36
Šušková, E.: J. Banse, A. Madžar: Tief in
der Nacht (ECM 2010) – 4/36
Tichý, S.: Slovenské historické organy 7 –
J. V. Michalko (Diskant 2010) – 4/37
Tóth, M.: K. Jarrett, Ch. Haden: Jasmine
(ECM 2010) – 4/38
Tóth, M.: A. di Meola: Pursuit of Radical
Rhapsody (Telarc 2011) – 5/37
Tóth, M.: J. Hülsmann Trio: Imprint (ECM
2011) – 5/37
Tóth, M.: T. Zehetmair, R. Killius: Manto
and Madrigals (ECM 2011) – 7-8/57
Tóth, M.: L. Konitz, B. Mehldau, Ch.
Haden, P. Motian: Live at Birdland 2009
(ECM 2011) – 7-8/57
Unger. P.: Janko Blaho (Opus 2011)
– 6/35
Veres. B.: Quasars Ensemble: Contemporary Reflection (Hevhetia 2011)
– 9/35
Zajacová Záborská, Ľ.: Banda: jedna
(Pavian Records 2010) – 5/36

Recenzie DVD
Červenka, J.: Wagner: Lohengrin (Decca
2010) – 1-2/52
Červenka, J.: Verdi: Macbeth (BelAir
Classique 2011) – 6/38
Červenka, J.: P. Dvorský: Jubileum
(Opus/Forza Music 2011) – 12/37

Recenzie kníh
Blaho, V.: M. Mojžišová: Od Fausta
k Orfeovi – Opera na Slovensku 1989–
2009 vo svetle inscenačných poetík
(Divadelný ústav 2011) – 12/38
Cseres, J.: J. Cage: Silence (tranzit 2010)
– 7-8/58
Franzen, P.: S. Šurin: Antifóny a duchovné piesne (SSV 2011) – 10/38
Chalupka, Ľ.: E. Zavarský: Eugen Suchoň (Hudobné centrum 2008) – 1-2/53
Kolář, R.: L. Spurný/J. Vysloužil: Alois
Hába – A Catalogue of the Music and
Writings (KLP 2010) – 3/38
Mestická, M.: F. Malotín: Probouzení
k dokonalosti (Editio Bärrenreiter 2010)
– 3/37
Pergler, F.: C. A. Martienssen: Tvorivé
vyučovanie klavírnej hry (Orman 2010)
– 1-2/53
Sandtnerová, M.: A. Lukáčová: Samko

Dudík a jeho kapela (Ústav hudobnej
vedy SAV 2010) – 4/39
Sehnal, J.: D. Múdra: A. Zimmermann:
Thematiches Werkverzeichnis (Peter
Lang 2011) – 9/37
Šiller, I.: Klavihrátky – čarování u klavíru (Editio Bärrenreiter 2010) – 1-2/52
Šišková, I.: N. Hrčková a kol.: Dejiny
hudby V. – Hudba 19. storočia (Ikar
2010) – 9/36

Rôzne
(aj): Medzinárodnú vyšehradskú cenu
získal Vladimír Godár – 4/5
Alexander, J.: Polstoročie s Warchalovcami (glosa) – 4/3
Alexander, J.: Zmĺkli husle Josefa Suka
– 7-8/47
Berger, R.: Vďaky a vinše – 3/2
Bokes, V.: AD: P. Breiner: Žalostné
a kvílivé – 1-2/2
Bokes, V.: AD: P. Breiner: Žalostné
a kvílivé – reakcia B. Lenka – 5/2
Demo, O.: Hommage à Svetozár Stračina – 1-2/20
Fujak, J.: AD: J. Fujak: Hudobné korela(k)tivity – 1-2/2
Godár, V.: List Jánovi Albrechtovi –
12/12
Hatrík, J.: AD: P. Breiner: Žalostné
a kvílivé – 1-2/2
(hž): Ceny Hudobného fondu 2011 –
11/5
(hž): Nominácie na Krištáľové krídlo
v kategórii hudba – 12/8
(hž): Hudobné dni Bruna Waltera –
12/12
Chalupka, Ľ.: K tvorivému odkazu Jána
Cikkera – 10/10
Chalupka, Ľ.: Hommage à Miro Bázlik
(esej) – 12/22
Jakubek, S.: Čas fúzií (glosa) – 3/6
Jakubek, S.: K Storočnici Jána Cikkera
– 4/5
Jakubek, S.: AD + AD ≠ Dialóg (glosa)
– 5/2
Kačic, L.: AD: P. Unger: Don Giovanni sa
chytil do pasce – 6/2
Krák. E.: Nad storočnicou Gustava
Mahlera – 9/20
Lenko, B.: AD: Žalostné a kvílivé – reakcia V. Bokesa – 3/2
Mistrík, M.: Miloslav Blahynka (nekrológ) – 11/4
Motyčka, P.: Slováci na MIDEM-e 2011
– 1-2/6
Planková, E.: Maestro (glosa) – 1-2/4
Rajter, A.: Nový organ v Redute – 10/7
(rk): Melos-Étos 2011 – 10/8
Serečinová, A.: EduMEMA 2012 – 10/6
Šimčisko, V.: Milan Telecký (27.2.1930–
12.10.2011) – 12/3
Šuba, A.: Zapáliť sviečku... (glosa) – 3/8
Šuba, A.: Hudba Veľkej noci (esej) –
4/10
Šuba, A.: Slovenská filharmónia sa
sťahuje do Reduty – 12/8
Tóth, M.: Short Circuit : Zblízka – výber
slovenskej elektronickej a experimentálnej hudby 2011 – 7-8/45
(zm): Hudobná a umelecká akadémia
J. Albrechta Banská Štiavnica otvorila
svoj prvý akademický rok – 11/6

59

KAM / KEDY

Bratislava

Žilina

Slovenská filharmónia

Štátny komorný
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SF, E. Villaume
SFZ, J. Chabroň
O. Klein, tenor
S. Valentová, hovorená rola
Mozart, Stravinskij
Ut 7. 2.
Musica aeterna, P. Zajíček
Mozart, Haydn
Št 9. 2. – Pi 10. 2.
SF, P. Altrichter
R. Baborák, lesný roh
Rossini, Glier, Čajkovskij
Ne 12. 2.
SKO B. Warchala, E. Danel
Dvořák, Puccini, Grieg
Št 16. 2.
SF, A. Paris
D. Machtin, husle
Magnard, Saint-Saëns, Debussy
Ut 21. 2.
H. Kramer, klavír
C. Chen, husle
S. Bjelland, klavír
Beethoven, Chopin, Skrjabin, Bull,
Ravel
Št 23. 2. – Pi 24. 2.
SF, R. Štúr
Grieg, Nielsen
Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu
St 22. 2.
SOSR, L. Borowicz
Dvořák
Hudobné centrum
Nedeľné matiné v Mirbachovom
paláci, 10.30
Ne 5. 2.
J. Semerádová, flauta
Pacora Trio
S. Palúch, husle
M. Comendant, cimbal
R. Ragan, kontrabas
Händel, Rameau, Quantz, Tartini,
J. S. Bach

Št 2. 2.
ŠKO Žilina, K. Stratton
Ch. Seybold, husle
Rossini, Bruch, Čajkovskij
Št 9. 2.
ŠKO Žilina (v spolupráci s VŠMU
Bratislava), M. Leginus
D. Suchoňová, flauta
J. Ofúkaný, lesný roh
Mozart, R. Strauss, Haydn
Št 16. 2. – Pi 17. 2.
ŠKO Žilina, M. Katz
T. Sergeyenia, klavír
Rachmaninov, Čajkovskij
Št 23. 2.
Komorný abonentný koncert v rámci
Husľovej dielne 2012
J. Pazdera, husle
V. Mácha, klavír
L. Dulanská, husle, laureátka HD 2011
Beethoven, R. Strauss, Bruch, Pugnani-Kreisler
Banská Bystrica
Štátna opera
Št 2. 2. Donizetti: Nápoj lásky
Ut 7. 2. Verdi: Traviata
Po 9. 2. Koncert venovaný 20. výročiu založenia Konzervatória J. L. Bellu
v Banskej Bystrici
Komorný orchester konzervatória,
I. Vlach
D. Karvay, husle
Vivaldi
So 11. 2. Lehár: Cigánska láska
Ut 14. 2. Valentínsky koncert z diel
F. Lehára, E. Kálmána a J. Straussa
Št 16. 2. Puccini: Madama Butterfly
So 18. 2. Lehár: Veselá vdova
Ut 21. 2. Jarre: Chrám Matky Božej,
10.00 a 18.30 – derniéra
St 22. 2. Palárik: Zmierenie
Št 23. 2. Verdi: Simon Boccanegra
So 25. 2. Kálmán: Vojvodkyňa z Chicaga
Ne 26. 2. Pauer: Ferdo Mravec, 17.00
Ut 28. 2. Bregovič – Dinková: Gypsy
Roots, 10.00 a 18.30
Košice
Štátna filharmónia Košice

Ne 12. 2.
V. Lacková-Lovranová, klavír
J. S. Bach, Debussy
Ne 19. 2.
M. Osadský, akordeón
I. Psotková, akordeón
Hosokawa, Kagel, Ganzer, Matej,
Chuťková, Dowlasz
Ne 26. 2.
T. Šelc, basbarytón
D. Hajóssy, klavír
Dvořák, Albrecht, Schneider-Trnavský
Kultúrne zariadenia
Petržalky
DK Zrkadlový háj/Klub za Zrkadlom
Št 2. 2. Longital + Zapaska
Ut 14. 2. Nestarnúce melódie – Little
Band
Ne 19. 2. Momentum musicum –
Hudobné dvojportréty (CC Centrum)
I. Šiller, klavír
J. Hantabal, klavír
A. Rajter, moderovanie
Št 23. 2. René Lacko Unplugged
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Št 9. 2.
ŠfK, J. Talich
J. Talich, husle
Mozart, Schumann
Ut 14. 2.
Koncert ku dňu zaľúbených
ŠfK, K. Kevický
L. Knoteková, soprán
M. Lukáč, barytón

Pi 18. 2. Verdi: Nabucco
So 19. 2 Verdi: Nabucco
St 23. 2. Smetana: Predaná nevesta
Pi 25. 2. Thomas: Charleyho teta
Infoservis Oddelenia
dokumentácie ainformatiky
Zahraničné festivaly
Musica Nova 2011/2012
14. 9. 2011 – 13. 6. 2012
Mendelssohn-Saal, Gewandhaus,
Leipzig, Nemecko
Cyklus koncertov hudby 20. a 21.
storočia.
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
Zahraničné súťaže
Medzinárodná hudobná súťaž ARD
Mníchov 2012
6. – 21. 9. 2012
Mníchov, Nemecko
Kategória: spev, klarinet, sláčikové
kvarteto
Vekový limit: spev - nar. medzi 1980
– 1992, klarinet - nar. medzi 1983 –
1995, sláčikové kvarteto - nar. medzi
1983 – 1995
Uzávierka: 31. 3. 2012
Info: ard.musikwettbewerb@brnet.
de, www.ard-musikwettbewerb.de
Medzinárodná hudobná súťaž
Jeunesses 2012
12. – 19. 5. 2012
Bukurešť, Rumunsko
Kategória: hra na husle
Vekový limit: do 14, 18, 30 rokov
Uzávierka: 1. 3. 2012
Info: oﬃce@jmEvents.ro,
www.jmEvents.ro
Medzinárodná súťaž Arama Chačaturjana 2012
6. – 13. 6. 2012
Jerevan, Arménsko
Kategória: hra na husliach
Uyávierka: 15.3.2012
Info: www.akhic.am
Medzinárodná husľová a violová
súťaž József Szigeti 2012
6.–15. 9. 2012
Budapešť, Maďarsko
Kategórie: hra na husliach a viole
Uzávierka: 1. 5. 2012
Info: www.filharmoniabp.hu
Medzinárodná dirigentská súťaž
Jorma Panula 2012
13.–16. 11. 2012
Vaasa, Fínsko

Št 23. 2.
ŠfK, J. Soboda
J. Bogdan, violončelo
Boccherini, Preisner, Kilar
Pi 24. 2.
Koncerty pre mládež
ŠfK, J. Soboda
Poľská filmová hudba
Štátne divadlo Košice
So 4. 2. Verdi: Nabucco
Ut 7. 2. Verdi: La Traviata
St 8. 2. Smetana: Predaná nevesta
Št 9. 2. Bizet: Carmen
Pi 10. 2. Bizet: Carmen
Ne 12. 2. Čajkovskij: Luskáčik
Ut 15. 2. Mozart: Figarova svadba

Kategória: dirigovanie
Uzávierka: 31. 3. 2012
Info: www.panulacompetition.com
Medzinárodná skladateľská súťaž
Città di Udine 2012
Kategórie:
a./ inštrumentálna skladba pre
komorný orchester (trvanie do 8 min.)
b./ elektroakustická hudba
Uzávierka: 31. 3. 2012
Info: www.taukay.it
Európska súťaž mladých operných
spevákov 2012
29. 2. – 3. 3. 2012
Spoleto, Taliansko
Určená mladým umelcom z krajín EÚ
a Islandu, Lichtenštajnska, Nórska,
Švajčiarska
Uzávierka: 15. 2. 2012
Info: www.tls-belli.it
Zahraničné workshopy
Majstrovské kurzy Schubertiade
2012
27. – 31. 8., 3. – 8. 9. 2012 (Schwarzenberg), 11. 10. 2012 (Hohenems)
Schwarzenberg, Hohenems, Rakúsko
Kategória: sláčikové kvarteto, operný
spev (piesňový repertoár), klavír
Info: info@schubertiade.at,
www.schubertiade.at

Nadácia ERSTE otvára
výzvu pedagógom verejných vysokých škôl na
predkladanie projektov
v rámci programu PATTERNS Lectures zameraného na podporu rozvoja
prednáškových kurzov na
vysokých školách v oblasti
dejín umenia, kultúrnych
štúdií a spoločenských
vied. Podporujeme tvorbu
prednáškových kurzov
v akademickom roku
2012/2013, stáže, nákup
literatúry, prednášky
hosťujúcich pedagógov,
exkurzie a publikácie
súvisiace s kurzami.

St 22. 2.
Hudba pod pyramídou, 19.05 h
Priamy prenos koncertu Symfonického orchestra Slovenského
rozhlasu

The Bass Clarinet – a personal
history / El Clarinete bajo – una
historia personal
Cena: 69 EUR
Info: http://www.harrysparnaay.
info/book.htm
www.periferiamusic.com

Termíny na predkladanie žiadostí oposkytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu
v 1. polroku 2012
Prémie za hudobné diela vysokej
umeleckej hodnoty v oblasti
vážnej hudby: 19. 4. 2012
Prémie v oblasti populárnej
hudby, jazzu a ostatných žánrov
populárnej hudby: 8. 2., 7. 3.,
11. 4., 9. 5., 6. 6. 2012
Prémie za interpretačné výkony
vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby, realizované od
16. 4. do 17. 4. 2012, 19. 4. 2012
Ceny Hudobného fondu na
súťažiach: 8. 2., 7. 3., 11. 4.,
9. 5., 6. 6. 2012
Študijné štipendiá v oblasti jazzovej tvorby a interpretácie:
8. 2., 7. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6. 2012
Štipendiá na tvorivé aktivity:
8. 2., 7. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6.
(posledný deň odovzdania
žiadostí na kurzy v júli a auguste:
6. 6. 2012)
Granty na projekty, ktoré sa
začnú realizovať 1. 7. 2012 a nie
neskôr ako 31. 12. 2012,
27. 4. 2012
Príspevky na výrobu profilového
CD slovenských koncertných
umelcov v oblasti vážnej hudby:
19. 4. 2012
Tlačivá žiadostí na stiahnutie
a informácie: www.hf.sk.

Uzávierka: 19. 3. 2012
Info: www.patternslectures.org, patterns@wus-austria.org

SOSR, M. Košík
Dvořák: symfonické básne

Ne 12. 2.
Nedeľné matiné, 10.30 h
Priamy prenos koncertu cyklu Organové koncerty pod pyramídou
Z. Ferjenčíková, organ
Dupré, Liszt /Guillou, Musorgskij/
Guillou

Vydavateľstvo Periferiamusic ponúka publikáciu s CD prílohou
Harry Sparnaay:

So 25. 2.
Operný večer, 20.00 h
Royal Philharmonic Orchestra,
L. Gardelli
G. Bacquiero, M. Caballe, N. Gedda
Rossini: William Tell
St 29. 2.
Hudba pod pyramídou, 19.05 h
Záznam z bratislavského koncertu
poľského jazzového zoskupenia
Pawel Kaczmarczyk AUDIOFEELING BAND

Využite zvýhodnené
predplatné časopisu
Hudobný život
Pravidelne informujeme o hudobnom dianí doma i v zahraničí,
prinášame reportáže, reflexie,
rozhovory, profily, recenzie,
články a seriály z oblasti hudobnej histórie, pedagogiky a jazzu.
Ponúkame priestor pre komerčnú
inzerciu, oznamy a informácie
hudobných inštitúcií a mediálne
partnerstvá.
Cena jedného čísla: 2,16€
Cena dvojčísla: 2,92€
Zvýhodnená cena – predplatitelia:
8 čísel a 2 dvojčísla: 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
kontinuálne vzdelávanie eduMEMA pre
učiteľov ZUŠ
a konzervatórií

Kontinuálne
vzdelávanie
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Majstrovské
kurzy

Milan Turković (Rak.)
dirigovanie / orchestrálny workshop

téma:
Aplikovanie princípov
tzv. historicky poučenej interpretácie na
moderné nástroje
v hudbe 18. storočia

Michael Posch (Rak.)
zobcové flauty
Reinhard Czasch (Rak.)
moderná a baroková priečna flauta
Andreas Helm (Rak.)
moderný a barokový hoboj

Poprad/Košice
2.–8. mája 2012

Sergio Azzolini (Tal.)
moderný a barokový fagot, komorná hra

koncerty
roundtable

9., 10. 2., štvrtok, piatok
Koncertná sieň SF, 19.00 h
Slovenská filharmónia
P. Altrichter, dirigent
R. Baborák, lesný roh
Rossini, Glier, Čajkovskij
12. 2., nedeľa
Malá sála SF, 16.00 h
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
E. Danel, umelecký vedúci / husle
Puccini, Dvořák, Grieg
15. 2., streda
Koncertná sieň SF, 18.00 h
Symfonický orchester
Konzervatória v Bratislave
Spevácky zbor Konzervatória
J. Karaba, dirigent
I. Viskupová, zbormajsterka
Vivaldi, Bach, Neruda, Rodrigo,
Schubert
16., 17. 2., štvrtok, piatok
Koncertná sieň SF, 19.00 h
Slovenská filharmónia
A. Paris, dirigent
D. Machtin, husle
Magnard, Saint-Saëns, Debussy

21. 2., utorok
Malá sála SF, 19.00 h
Koncert v spolupráci s International
Holland Music Sessions
H. Kramer, klavír
C. Chen, husle
S. Bjelland, klavír
Beethoven, Chopin, Skrjabin, Bull,
Ravel
23. 2., štvrtok
Koncertná sieň SF, 19.00 h
Slovenská filharmónia
R. Štúr, dirigent
Grieg, Nielsen
28. 2., utorok
Malá sála SF, 19.00 h
Komorný súbor ALEA
B. Lenko, akordeón, bandoneón
D. Buranovský, klavír
S. Palúch, husle
J. Krigovský, kontrabas
M. Trávniček, bas
Piazzolla, Zeljenka, Iršai, Zagar,
Piaček, Burlas
1., 2. 3., štvrtok, piatok
Koncertná sieň SF, 19.00 h
Slovenská filharmónia
D. Raiskin, dirigent

M. Machowska, husle
J. Kalinowski, violončelo
M. Szlezer, klavír
Beethoven, Šostakovič

prednášky

festivalový
orchester
s medzinárodne
uznávanými
sólistami
pod vedením
prof. Milana
Turkovića

Ulli Engel (Rak.)
barokové husle

renomovaní
lektori

Miloš Valent (SR)
barokové husle
Dmitri Berlinsky (Rusko, USA)
moderné husle
Jörg Zwicker (Rak.)
moderné a barokové violončelo
Alexei Lubimov (Rusko, Rak.)
klavír

workshopy

8., 9. 3., štvrtok, piatok
Koncertná sieň SF, 19.00 h
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bratislavský chlapčenský zbor
E. Villaume, dirigent
J. Chabroň, zbormajster
M. Rovňáková, zbormajsterka
NN, tenor
S. Valentová, hovorené slovo
A. von Oeyen, klavír
Rameau, Mozart, Beethoven,
Stravinskij
Pokladnica Slovenskej filharmónie
Historická budova SND,
Hviezdoslavovo nám.,
vchod z Gorkého ul.
Otvorené: Po 9.00 – 14.00 h,
Ut 12.00-17.30 h. St-Pia 12.30-18.00 h
a hodinu pred koncertom v Redute
Tel.: 0421-2-2047 5233
Predaj vstupeniek aj v sieťach
Ticketportal a eventim

www.filharmonia.sk

Poprad
2.–6. mája 2012

Alexei Zuev (Rusko, Rak.)
klavír
Soma Dinyés (Maď.)
čembalo

Uzávierky prihlášok:
15. marca 2012
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Luciano Contini (Tal., Rak.)
lutna a gitara
kurzovné:
135,-EUR aktívni účastníci
35,- EUR pasívni účastníci

Petr Maceček (ČR)
komorná hra

*Vo výške 50 %, 75 % a 100 %.

Informácie o prihláškach a štipendiách na webovej stránke www.edumema.eu a na tel. č.: 0917 105636.

Hlavný organizátor:
Tatranská galéria, Poprad, Slovensko
KONSERVATORIUM
WIEN University

Spoluorganizátori:
Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o., 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

TATRANSKÁ GALÉRIA

MESTO POPRAD

POPRAD

Anna Hrindová
Impresariát

Koncept a gestor eduMEMA:
Impresariát Anna Hrindová
Partneri:
Základná umelecká škola na Štefánikovej ul. v Poprade
Štátna filharmónia Košice
Mediálni partneri:
Rádio Devín, Hudobný život, .týždeň,
Harmonie – hudební magazín o klasické hudbě a jazzu
Programový partner: Rádio Regina

edu—

S podporou programu Kultúra Európskej únie.
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digitálne organy najvyššej kvality

2,92 € / 88 Sk

Spravodajstvo: Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, festivaly Next a Space /
Osobnosť: Milan Adamčiak / Zahraničie: Theater an der Wien v polčase / Jazz: Sisin svet

Joshua BELL
medzi hviezdami BHS 2011

Digitálne organy
predaj  prenájom  servis
Oﬁciálny dovozca digitálnych organov VISCOUNT a predajca
HI-FI techniky najvyššej kvality: ACCUPHASE, USHER, BRYSTON,
AUDIO ANALOGUE, PMC, STAX , VINCENT, XAVIAN, AURUM
CANTUS, CANOR, DUEVEL, LUXMAN, CAMBRIDGE AUDIO.
NISEL.SK, Cyprichova 12, Bratislava, tel: 0905 20 30 78

www.nisel.sk

Simona Houda-Šaturová v rozhovore
Mister Scrooge a Otello v Opere SND
História: P. Norbertus Schreier

