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Spravodajstvo: Slovenská filharmónia, Nello Santi v SND / Zahraničie: Jánove pašie v Paríži /
História: Zjasnená noc. Harmonické extravagancie na pomedzí renesancie a baroka

a hodinu pred začiatkom podujatia
na mieste jeho konania.

Bratislava 1. – 11. jún 2012
Mediálni partneri
SRo – Rádio Devín
SRo – Rádio Regina
Hudobný život

Piatok 1. jún 2012 – 19.00 hod.
Jezuitský kostol, Hlavné námestie

Ceny vstupeniek: € 10,- 8,Zľavy pre študentov, seniorov, ZŤP
Devín
Regina

ZMENA PROGRAMU
A ÚČINKUJÚCICH VYHRADENÁ

Pianto: lamentácie – motety – žalmy
Claudio Monteverdi • Giovanni Battista Fontana • Tarquinio Merula •
Giovanni Felice Sances • Giovanni Paolo Cima • Dario Castello •
Giovanni Salvatore
Emsemble Il Ballo

Pondelok 4. jún 2012 – 17.00 hod.
Dvorana HTF VŠMU, Zochova ul.

Tvorivá dielňa
Musica aeterna • Peter Zajíček umelecký vedúci • Žiaci Základnej
umeleckej školy Ľudovíta Rajtera

Pondelok 4. jún 2012 – 19.00
Dvorana HTF VŠMU, Zochova ul.

Koncert
Musica aeterna • Peter Zajíček umelecký vedúci • Žiaci Základnej
umeleckej školy Ľudovíta Rajtera

Streda 6. jún 2012 – 19.00 hod.
Dvorana HTF VŠMU, Zochova ul.

Amarilli, mia bella
Giovanni Girolamo Kapsberger • Giulio Caccini • Francesca Caccini •
Alessandro Piccini • Claudio Monteverdi • Aurelio Virgiliano •
Stefano Landi
Ensemble Phoenix München • Joel Frederiksen umelecký vedúci •
Petra Noskaiová mezzosoprán

Sobota 9. jún 2012 – 19.00 hod.
Pálffyho palác, Zámocká ul.

Musica poetica
Johann Heinrich Schmelzer • Giovani Felice Sances • Claudio
Monteverdi • Giovanni Battista Buonamente • Andrea Falconieri
Pandolfis Consort • Nicholas Spanos kontratenor

Nedeľa 10. jún 2012 – 20.00 hod.
Dóm sv. Martina

Claudio Monteverdi: Vespro della Maria Vergine
Collegium 1704 • Collegium vocale 1704 • Václav Luks dirigent

Pondelok 11. jún 2012 – 19.00 hod.
Koncertná sieň Klarisky

Opera omnia
Philippe Schoendorff • Jean Guyot de Châtelet • Philippe de Monte
Cinquecento Renaissance Vokal

Nikolaj Nikitin
Je to môj výraz, za ktorým si stojím
Rozhovor s Vierou Polakovičovou
Skladateľ mesiaca: Gérard Grisey
Janáček v Opere SND
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Nedeľa 10. jún

Streda 13. jún

Jezuitský kostol
16.00 hod.

Rajské nádvorie Fr. kláštora
18.00 hod.

Slovenská filharmónia
Leoš Svárovský - dirigent (ČR)
Ján Slávik - violončelo

Duo Teres (ČR)
Lucia Kopsová - husle
Tomáš Honěk - gitara

A. Dvořák

A. Vivaldi, J. S. Bach, N. Paganini, I. Albéniz, J. Freidlin
B. Dugovič (premiéra), A. Piazzola

Utorok 12. jún
Farský kostol sv. Michala
18.00 hod.
Český hornový sbor (ČR)
G. Gabrielli, G. Rossini, A. Dvořák,
J. Brahms, C. Debussy

Štvrtok 14. jún
Evanjelický kostol a. v.
18.00 hod.
Moyzesovo kvarteto
Filip Jaro - kontrabas
Mária Kráľovičová - recitácia
M. Varga, L. Kupkovič (premiéra), J. K. Vaňhal

Organizátori:

Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, Základná umelecká škola Skalica
y
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Promoters: KAPOS & House of Music

14. júna 2012
Košice
16. júna 2012

Bratislava

Slovenská filharmónia
Štátna filharmónia

Partneri:

Mediálni partneri:

Vstupenky:

www.kapos.sk
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Milí čitatelia,
každé číslo Hudobného života vytvára
V. Polakovičová
vždy v danom čase akýsi priesečník minulosti a najbližšej budúcnosti, pričom
súčasnosť prekrývajúca sa so samotnou
jeho výrobou ostáva tak trošku mimo
jeho záberu. A tak aspoň v editoriáli,
ktorý sa vkladá ako posledná súčasť
aktuálneho vydania, je možnosť pripomenúť jej najdôležitejšie udalosti či témy.
V májovom čísle načim spomenúť prvom N. Santi
rade Stredoeurópsky festival koncertného umenia, ktorého 22. ročník sa pred
krátkym časom skončil v Žiline. Priniesol
skvelé podujatia s vynikajúcimi mladými
hudobníkmi. Okrem nášho fenomenálneho kontrabasistu Romana Patkoló to
bol napríklad bulharský klavírny virtuóz
Jevgenij Božanov, ktorého sme mali
G. Grisey
možnosť obdivovať i na minuloročných
BHS, britský dirigent Kevin Griﬃths,
predstaviteľ veľkej ruskej husľovej tradície Nikita Borisoglebskij či
francúzsky saxofonista Alexandre Doisy. Hlavnú cenu napokon
získal posledne menovaný, pričom je pozoruhodné, že žilinskú porotu oslovujú v ostatnom čase najmä protagonisti menej frekventovaných sólistických nástrojov (v minulom roku sa hlavná cena
ušla hráčovi na bicie nástroje Johannesovi Fischerovi z Nemecka).
V deň, kedy v Žiline doznel posledný koncert festivalu, privítala
zasa bratislavská Reduta na Slovensku zriedkavého hosťa, jedného z vychytených slovenských vokálnych legionárov pôsobiacich
na veľkých zahraničných scénach, Štefana Kocána. Jeho recitál sa
na jednej strane tešil veľkému záujmu publika (malá sála Reduty
bola vypredaná), no našu verejnoprávnu televíziu nevzrušil ani
natoľko, aby urobila čo i len krátky šot z tlačovej konferencie.
Prístup našich inštitúcii, ktoré ochraňujú a šíria diela našich
autorov, by tiež v tejto súvislosti stál za osobitný komentár. Práva
na uvedenie slovenského autora boli totiž pre interpreta, resp.
organizátorov podujatia, tak finančne náročné, že sa ich, podľa
ich vlastných slov, museli zriecť. Na prahu mája nás čakajú i dve
významné podujatia na východnom Slovensku, ktoré navyše
spolu súvisia. Je to festival Košická hudobná jar a v našom časopise už viackrát avizovaný projekt eduMEMA, ktorého časť zahrnul
košický festival do svojho programu. Najmä záverečný koncert
s Milanom Turkovićom a Sergiom Azzolinim bude určite patriť
k hviezdnym okamihom oboch podujatí.
A teraz už príjemné čítanie o tom,
čo reflektujeme ako aktuálnu minulosť
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SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Slovenská filharmónia
Po nie najideálnejšom „francúzskom“ koncerte vo februári mala Slovenská filharmónia príležitosť na rehabilitáciu pod taktovkou svojho šéfdirigenta Emmanuela
Villauma na koncertoch 15. a 16. 3. Očakávanie, že charizmatický Francúz dokáže
naladiť orchester na správnu vlnu, sa naplnilo. Je potešiteľné, že slovenskí filharmonici našli v osobnosti Villauma hudobníka, pod ktorého vedením interpretačná
a technická úroveň telesa očividne stúpa
a spolupráca funguje vo vzájomnom porozumení a sympatiách. Bolo to vidieť, a najmä počuť, aj na koncerte, kde sa účinkujúci dokázali dotýkať onej povestnej francúzskej éterickosti a odmenený poslucháč
mohol kráčať domov s patričným pocitom

zadosťučinenia. Vôbec celá marcová séria
koncertov pod taktovkou Villauma ponúkla zaujímavý a široký interpretačný záber
zúročujúci dlhodobejšiu koncepčnú prácu
oboch partnerov.
Francúzsky večer otvorila Pavana za
mŕtvu infantku od Mauricea Ravela, často uvádzaná kompozícia nadčasového pôvabu, ktorá priniesla skladateľovi svojho
času prvý veľký poslucháčsky ohlas a popularitu. Výkon orchestra mal mierne „zahrievací“ charakter, čo však nebránilo patričnému vyniknutiu starotanečnej rytmickej noblesy a zvukovo-melodického koloritu šarmantného orchestrálneho dielka.
Silným kontrastom, aj keď nevybočujúc
z najlepších hudobných tradícií krajiny gal-

ského kohúta, sa vyznačovala Sinfonietta
FP 141 pre komorný orchester od Francisa Poulenca. Prepracovaná a pritom charakterovo ľahká kompozícia vznikla o polstoročie neskôr ako obe impresionistické
diela, ktoré zazneli spolu s ňou na koncerte. Výrazovú pestrosť štvorčasťového neoklasického symfonického druhu znamenite
reflektovali Villaumova interpretačná výstavba a súznenie aparátu pod jeho taktovkou. Oslovili šarmantnosť, nadhľad a pulzujúca presnosť, prítomné i v muzikálom inšpirovanej záverečnej brilantnej časti tohto
sviežeho diela. Kto by mal pochybnosti
o Poulencovom žiarivom skladateľskom rukopise, mohol získať z výkonu účinkujúcich
silné argumenty k opačnému postoju.
Vrcholným momentom večera bolo majstrovské dielo Clauda Debussyho, tri symfonické skice More. Ponorili sme sa v ňom

Abonentné koncerty 22. a 23. 3 boli opätovným stretnutím našich filharmonikov so
šéfdirigentom Emmanuelom Villaumom.
Dramaturgia pozostávala z dvoch významných diel symfonickej tvorby: Mozartovej
Symfónie č. 40 g mol KV 550 a Straussovej
Alpskej symfónie op. 64. O Mozartovej
symfónii sa už toho napísalo veľa. No pri
opätovnom počúvaní človek zabúda na
verbálne charakteristiky a necháva sa unášať len a len samotnou hudbou, ktorú je napokon veľmi ťažké pretlmočiť a vystihnúť
slovami. Goethe raz povedal, že „umenie je
ako ovocný strom, z ktorého si každý odtrhne toľko, koľko dočiahne“. Komentáre
sú toho živým dôkazom. Oveľa výrečnejšia
bola pre mňa Villaumova interpretácia,
ktorá dokázala povedať veľa o Mozartovej
hudbe. Dirigent spolu s orchestrom pochopili túto symfóniu ako výpoveď smerujúcu
k zavŕšeniu Mozartovho života i tvorby. Je
to hudba pozbavená vône aristokratických
salónov a spomienok zázračného dieťaťa.
Tragický podtón tejto symfónie je vypovedaný v súvislostiach klasickej kalokagatie

– teda vyváženosti a dokonalej harmónie.
Expresívne chápanie celého diela, živé
a svieže tempá obnažili nielen tragický
podtext hudby, ale i zápas Mozarta so
svetom, ktorý ho obklopoval a nechápal.

Rovnako intenzívne zapôsobila aj Alpská
symfónia Richarda Straussa, ktorá v stručne načrtnutých programových súvislostiach
odkryla skladateľovu čarovnú inštrumentáciu i schopnosť pretlmočiť najvnútornejšie

V interpretácii dostali priestor spevnosť,
výbušnosť, široký výrazový a dynamický
diapazón. Evidoval som tiež prejavy stúpajúcej úrovne nášho orchestra, čo je potešiteľné najmä po dlhom období „prešľapovania“ na jednom mieste.

pocity a záchvevy prírodnej scenérie. Výklad tejto básne v tónoch opäť zaujal svojou
živou čitateľnosťou, ponorom do detailov
i širších súvislostí, ktoré sa netýkajú len premien prírodných scenérií od svitania po súmrak, ale i ľudských peripetií od narodenia

Koncom marca uviedla Slovenská filharmónia niekoľko koncertov z Populárneho
cyklu pod názvom „Operné zbory“. V intenciách cyklu sa ich dramaturgia orientovala na známe a obľúbené vokálne i inštrumentálne čísla z klasického romantického
a neskororomantického repertoáru. Pod
taktovkou Leoša Svárovského predviedli
orchester a zbor Slovenskej filharmónie
vyše tucta zborových scén, predohier
i medzihier z opier Giuseppe Verdiho,
Piotra Iljiča Čajkovského, Bedřicha Smetanu, Georgea Bizeta, ale i Richarda Wagnera či Alexandra Porfirijeviča Borodina.
Koncert otvorila vzdušná, rozjasaná a
virtuózna predohra k Smetanovej Predanej neveste a zbor Proč bychom se netešili. Nasledoval valčík a zbor z 2. dejstva
Čajkovského Eugena Onegina, ktorý by
azda lepšie nadviazal na Smetanu v trochu rýchlejšom tempe. Program potom
pokračoval Dvořákovou polonézou z Rusalky, Poloveckými tancami z 2. dejstva
Borodinovho Kniežaťa Igora a prvú časť
koncertu uzatvárali tri čísla z opier Richar-

da Wagnera: predohra k 3. dejstvu opery
Lohengrin; Príchod hostí na Wartburg z
Tannhäusera a svadobný zbor Treulich
geführt z 3. dejstva opery Lohengrin. Druhú časť koncertu potom uviedlo Pucciniho
Preludio sinfonico a po ňom nasledovalo 5
ukážok z opier Giuseppe Verdiho (všetko
len tie najpopulárnejšie čísla z Trubadúra, Nabucca, Traviaty, Sily osudu a Aidy)
a na záver dva úryvky z Bizetovej Carmen.
Leoš Svárovský je stálym hosťujúcim dirigentom Slovenskej filharmónie, čo cítiť
na istote a uvoľnenosti jeho vystupovania pred obomi jej telesami. Obecenstvo
v programe ocenilo i atraktívne umiestnenie fanfár do hľadiska na začiatku zboru
z opery Tannhäuser (ten istý efekt využil
dirigent aj vo veľkej scéne z Aidy). Zbor
Slovenskej filharmónie pripravený Jozefom Chabroňom podal štandardný výkon.
Osobitne pôsobivý bol záver Zboru židov
ukončený po doznení posledných tónov
orchestra vo vyrovnanom pianissime.
Slabšou stránkou boli niektoré nástupy,
hlavne v zboroch z Traviaty a Aidy.

Na zamyslenie je ale dramaturgická stránka
celého koncertu, najmä vo vzťahu k jeho proklamovanej populárnej črte. Ak už na jednej
strane mal v druhej polovici koncertu Verdi
dominovať, nemuselo to azda byť za cenu
prvoplánového podkladania sa publiku v podobe donekonečna recyklovaných titulov,
veď krása a hodnota sa dá nájsť i v množstve
iných diel tohto talianskeho operného génia.
A podobne i v prípade Wagnera. Je síce úctyhodné, že sa medzi skladateľmi Populárneho
cyklu vôbec ocitol (i keď to bolo len v prvom
večere), no namiesto svadobného pochodu
a zboru z Lohengrina, ktorý môžeme každú sobotu počúvať v storakých obmenách
v kostoloch a miestnych úradoch, by bolo
isto osviežujúcejšie pripomenúť viac z Tannhäusera, prípadne špeciálne pre tento koncert niečo naštudovať, dajme tomu z Blúdiaceho Holanďana alebo Majstrov spevákov
norimberských. Skrátka, chcelo by to trochu
viac odvahy a možno i menej podceňovania
domáceho publika.
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E. Villaume foto: P. Brenkus

do diametrálne odlišného sveta, s Poulencovou Sinfoniettou porovnateľného asi len
minutážou. Búrlivá a mohutná trojčasťová
„impresionistická symfónia“ bola pevne
zakotvená vo Villaumových gestách a vlnivá hudba v podaní filharmonikov vyvolávala zimomriavky adekvátneho pôžitku.
Hýrivá hra farieb, rytmických pôdorysov,
prudkých (niekedy až prílišných) výbuchov
nálad bohatej výrazovosti líčiacej morský
živel – to všetko bolo zrozumiteľné, pôsobivé a dostavovalo sa k poslucháčovi v správnych dávkach a pomeroch. Orchester,
a najmä kompletná dychová sekcia, sa v novej akustike sály blysli a publikum ocenilo
napokon všetkých účinkujúcich neutíchajúcim potleskom. Jeho osobitným adresátom
bol maestro Villaume.

až po smrť. Villaume s filharmonikmi šťavnato vykreslili naturalistické vízie (ktoré boli
tak často v minulosti nepochopené, ba dokonca i zaznávané), svedčiace o výnimočnej
previazanosti človeka (autora) s prírodou.
Nepochopenie tejto symfónie bolo vlastne
prejavom hlbokého odcudzenia sa človeka prírode a aj dôsledkom prvej i druhej
svetovej vojny a medzivojnového obdobia
v Nemecku. Na túto deformáciu hodnôt doplatil nielen Strauss, ale i ďalší skladatelia,
ako napríklad Mahler. Žiaľ, potrebovali sme
čas, kým sme rozpoznali skutočné hodnoty.
Myšlienkové bohatstvo a rozmanitosť hudobnej reči skladateľa sú v Alpskej symfónii
priamočiare, prosté, neprešpekulované,
hovoria jasne a zrozumiteľne. V duchu sa mi
vynárajú moje spomienky, rozhovory s Jánom Cikkerom a Alexandrom Mozyesom
o tejto symfónii, ktorá hlboko zapôsobila
i na ich tvorbu. Zážitok z jej ostatného predvedenia v Slovenskej filharmónii bol plnohodnotný a hlboký.

Pavol ŠUŠKA

Igor BERGER

Opravy
Štrbák, M.: Úspechy mladej nitrianskej klaviristky
(HŽ 3/2012)
Na požiadanie autora článku, ktorý mal
pri jeho koncipovaní neúplné informácie, dopĺňa redakcia Hudobného života
chýbajúce údaje o predchádzajúcom
štúdiu mladej nitrianskej klaviristky
Zuzany Šabíkovej. Až do júna 2011,
tzn. predtým, ako sa stala žiačkou
súkromnej základnej umeleckej školy
Heleny Madariovej, bol tento výrazný
interpretačný talent pod stálym pedagogickým vedením Márie Hroncovej na
Základnej umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre. Všetky v článku spomenuté, ako i ďalšie súťažné úspechy
dosiahla Zuzana Šabíková ako žiačka
tejto klavírnej pedagogičky.
(red.)

Mária DEBNÁROVÁ
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Brahmsovo Nemecké rekviem je náročný interpretačný projekt a dirigenti to
s týmto dielom nemajú ľahké. Na jednej
strane jeho širokodyché a náladovo ponuré plochy zvádzajú k vypäto slávnostnej,
takmer patetickej kreácii, ktorú John Eliot
Gardiner nazýva „wagnerovským sostenutom“, na druhej strane zasa prílišný dôraz
na historizujúcu a menej emocionálnu
polohu hudobnej štruktúry, bazírujúci na
skladateľovej dôvernej znalosti nemeckej renesančnej a barokovej polyfónie,
ochudobňuje Brahmsovu skladbu o prvky
silnej romantickej vokálno-symfonickej
výpovede. Nájsť rovnováhu medzi týmito
dvoma pólmi nie je jednoduché, preto som
s napätím očakával, ako sa s dielom na koncerte s orchestrom a zborom Slovenskej
filharmónie v predvečer veľkonočných
sviatkov (5. 4.) vyrovná Friedrich Haider,
renomovaný operný dirigent a v poslednom čase, žiaľ, už len sporadický hosť našej
prvej opernej scény.
Už pohľad na „zabudnutú“ stoličku pri
dirigentskom pulte ešte pred príchodom

umelca na pódium neveštil nič dobré –
hádam len nebude toto impozantné dielo
dirigovať posediačky...? Obava sa, našťastie, nenaplnila, no stolička ma rušila a,
priznávam, bránila mi hlbšie sa vnoriť do
hudobného toku. Keď po chvíli uprostred
prvej časti flauta vo chvíľkovej nepozornosti nastúpila o takt skôr, bol sakrálny
dojem zo skladby na dlhý čas anihilovaný.
Rekviem síce napredovalo s príslušnou
noblesou i dôstojnosťou, ale akoby mu
chýbali vrcholy po oboch stranách výrazového spektra, prevládala dynamická
či tempová monotónnosť a v konečnom
dôsledku absentoval aj moment náhleho
poslucháčskeho prekvapenia (v tejto súvislosti si spomínam na Rahbariho podanie Brahmsovho Rekviem v Redute spred
niekoľkých rokov – dirigent po celý čas ladil dielo do tlmených farebných odtieňov,
aby uprostred šiestej časti neočakávane
vybuchol do vášnivého orchestrálneho
bria). Civilný hlasový prejav Romana
Janála pri prednese barytónového sóla,
takmer úplne zbavený typickej vokálnej

Štátna filharmonia Košice
„Rarita uprostred klasiky“ – pod týmto
názvom sa 19. 4. uskutočnil posledný symfonický koncert sezóny, ktorý predchádzal
57. ročníku festivalu Košická hudobná jar.
V rámci tohto tematického večera sa stretli
v umelecky nápaditej konštelácii myšlienka
a inšpirácia s motívom na zamyslenie. Výsledkom bol nielen záujem publika, ale aj
úspešná produkcia po stránke interpretačnej. Šéfdirigent Zbyněk Müller sa hodinu
pred koncertom stretol s poslucháčmi,
zdôvodnil im výber diel a priblížil ich obsahovú stránku. Urobil tak nielen slovne, ale
aj pri nástroji ukážkami z tematického materiálu skladieb. Hoci neoklasický koncert
Jacquesa Iberta rámcovali symfónie Prokofieva a Dvořáka, charakteristika večera
bolo správna. Išlo totiž skutočne o raritu,
keďže sólovým nástrojom bol saxofón.
Müllerova taktovka viedla Štátnu filharmóniu Košice s istotou a zaujato, podobne
ako už na mnohých vystúpeniach. Prokofievova Klasická symfónia znela od prvých
taktov virtuózne a s ľahkosťou i hravosťou,
ktoré si nárokuje „baletne“ inšpirovaná
hudba vedľajšej témy. Dychové nástroje,
najmä fagoty a klarinety, tvorili zvukový
a dynamický farebne bohatý hudobný
prúd, prechádzali do kontrastných pianissimových plôch a spolu so sláčikmi tvorili
vyrovnaný orchestrálny zvuk. Dirigent
pôsobivo vytvaroval prostredníctvom dynamiky nástup témy v 2. časti (Larghetto),
udržal napätie v Gavotte s impresívnym
zdvihom a sólovým hobojom, aby v záverečnom Finále vygradoval výkon orchestra
do plného zvuku.
Sólistom Ibertovho Concertina da camera
pre altový saxofón a 11 nástrojov bol Marek Pastírik. Skladbu rozšírili sláčikové
nástroje tak, ako to pripúšťa partitúra.
Odchýlila sa síce od pôvodného komorného charakteru, no získala zvuk a farebnosť, adekvátne tejto koncertnej sieni.

Svieža kompozícia s pôvabným, hudobne
bohatým nástrojovým sprievodom zaujala
sólovým partom, v ktorom sa odrazili interpretačná pohotovosť a tvorivá fantázia
sólistu. Použité jazzové prvky ani rytmické
zvláštnosti nerušili celkové klasicizujúce
vyznenie skladby, zapôsobili tiež jej výrazové finesy i technické majstrovstvo.
Najmä náročná kadencia s mnohými melodickými ozdobami presvedčila o bravúre
sólistu i kvalite skladby.
Finále koncertného večera tvorilo
uvedenie Dvořákovej Symfónie č. 7
d mol, na ktorú dirigent i orchester sústre-

charizmy, celkovú interpretačnú koncepciu ešte viac oslabil; sólový part nemusí
byť nevyhnutne koncipovaný ako dunivý
prejav veľkňaza Zachariáša, ale bez adekvátneho stupňa vrúcnej sugestivity a apelatívnosti sa nezaobíde. Sopranistka Eva
Hornyáková má, naopak, ideálne hlasové
dispozície pre citlivý a farebne inšpirovaný
prednes svojej jedinej árie; ak ešte detailnejšie popracuje nad jej artikuláciou a frázovaním, bude pri uvádzaní diela vítanou
ozdobou koncertných pódií. Prekvapujúco matný a málo diferencovaný bol výkon
filharmonického zboru (zbormajsterka
Blanka Juhaňáková). Kam sa vytratili
povestné a svetom obdivované pianissimá
nášho renomovaného telesa? Aby som
však k dirigentovi nebol neobjektívne
príkry či nespravodlivý, Friedrich Haider
ponúkol v zásade korektnú, hoci trocha
fádnu interpretačnú podobu diela. Na intenzívnejší tvorivý vklad pravdepodobne
nemal svoj deň. Aj to sa stáva.
Ivan MARTON

lo podchytil gradáciu, napätie aj dynamiku hudobného priebehu. Müller v hudbe
postupne odkryl svoju osobnosť, jeho interpretácia diela vychádzala z hlbokého
poznania a analýzy, neplytvala efektnými
gestami a bola sústredená na každý tón.
Práve v Dvořákovi sa mu podarilo uchopiť orchester ako jediný hudobný nástroj,
na ktorom dokázal „vyspievať“ skladateľove myšlienky i pocity. Aj v 2. časti (Poco
adagio) nechal farbami „rozkvitnúť“ celý
orchester, jednotlivé skupiny si zrozumiteľne a logicky odovzdávali tematický materiál a v miernom tempe postupovali do
krásneho záverečného pianissima. Tretia
časť sa v súlade s hudobnou poetikou niesla zľahka a spevne, čo vystriedal tanečný

Z. Müller foto: archív

dili maximálnu pozornosť. Temný až baladický výraz úvodu 1. časti poznačil nepresný nástup lesných rohov, inak by hudba vyznela v jednotnom prúde a s vyrovnanými nástrojovými skupinami. Uznanie
si zaslúžia sólové vstupy jednotlivých nástrojov. Dirigent s nadhľadom a premyslene pracoval s vracajúcimi sa témami, skve-

furiant. Virtuózny výkon podali hráči i dirigent v náročnom Finále, kde zvuk nestrácal na prieraznosti, sile a symfonickom
charaktere, tóny slovanských melódií zneli
optimisticky, nežne a súrodo až k víťaznému záveru.

Každoročné odovzdávanie Ceny
Jána Cikkera, udeľovanej jeho
nadáciou za šírenie a kvalitnú
interpretáciu jeho diela, sa
uskutočnilo toho roku 28.
3. v Múzeu Jána Cikkera vo
Fialkovom údolí v Bratislave.
Ocenenými boli tvorcovia
úspešnej banskobystrickej
inscenácie opery Coriolanus,
režisér Roman Polák a dirigent
Marián Vach. Opera podľa
Shakespearovej dramatickej
predlohy bola na Slovensku
uvedená prvý raz. Ocenenie
odovzdával za účasti členov
správnej rady NJC jej predseda
Peter Michalica.
Slovenská sopranistka Adriana
Kučerová debutovala vo
Viedenskej štátnej opere. Zatiaľ
čo v progresívnom viedenskom
Theater an der Wien patrí už
istý čas k vokálnej prominencii
(v tejto sezóne excelovala
napríklad v Händlovom Xerxovi),
do opery na Ringu vstúpila prvý
raz 7. 4. ako Adina v Donizettiho
Nápoji lásky. Pod taktovkou
Guillerma Garciu Calva boli jej
partnermi svetoznámy Ramón
Vargas v postave Nemorina,
Ambrogio Maestri ako
Dulcamara a Tae Joong Yang
v úlohe Belcoreho.
Členovia Slovenského
filharmonického zboru
odcestovali koncom apríla na
zájazd do tureckého Istanbulu,
kde sa 26. 4. predstavili
v koncertnom uvedení opery
Georgea Bizeta Carmen.
Podujatie sa uskutočnilo
v Lütfi Kirdar Konser Salonu,
spoluúčinkovali Borusan
Istanbul Philharmonic Orchestra
s dirigentom Saschom Goetzelom
a vokálnymi protagonistami
Nino Surguladzeovou, Viktorom
Afanesenkom, Nazlı Deniz
Boranovou a Eralpom Kıyıcı.
Na 22. ročníku
Stredoeurópskeho festivalu
koncertného umenia v Žiline,
ktorý sa konal v dňoch 16.–21.
4., získal hlavnú Cenu kritiky
francúzsky saxofonista
Alexandre Doisy. Cenu
medzinárodného hudobného
festivalu Pražská jar udelila jury
slovenskému kontrabasistovi
Romanovi Patkolovi, Cenu
RTVS – Rádia Devín získal ruský
violončelista Alexander Buzlov,
Cenu publika bulharský klavirista
Jevgenij Božanov a Cenu
primátora mesta Žiliny ruský
huslista Nikita Borisoglebskij.
(hž)

Lýdia URBANČÍKOVÁ
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Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Menej môže znamenať viac. Táto myšlienka mi napadla pri pohľade na program
koncertu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu (28. 3.). Podujatie trvajúce vrátane prestávky dve hodiny by
pôsobilo omnoho koncentrovanejšie, keby
obsahovalo o jedno-dve čísla menej. Niečo
podobné možno povedať o obsahu programového „papierika“ (vec banálna, ale nedá
mi nezmieniť sa o nej, pretože ide o opakujúci sa fenomén), ktorý bol zrejme zostavený na poslednú chvíľu a narýchlo
preložený z internetových zdrojov. Tak
sme sa popri kurióznych zemepisných
názvoch (Beijing – medzi slovenskými
prekladmi zahraničných metropol – či
Masachusets) mohli napríklad dočítať,
že dirigent večera, Američan Robert
Carter Austin, je v súkromnom živote
vášnivým lyžiarom, fanúšikom country
music a milovníkom dobrého vína...
Program bol zameraný skôr „populisticky“ a myslím, že skladba Jozefa
Kolkoviča Still Life nebola práve určená publiku, ktoré prišlo na Gershwina
v druhej polovici koncertu. Dramaturgicky jednoznačne vytŕčala a bolo to cítiť i na
nezvyčajne krátkom a vlažnom potlesku.
Škoda, lebo táto kompozícia má svoje zau-

jímavé momenty a osobne som si ju vychutnal o niečo intenzívnejšie ako pri premiére
pred necelými troma rokmi v historickej
budove SND, kde zaznela pod taktovkou
Zoltána Kocsisa.
Zvyšok prvej polovice koncertu bol už v réžii
sólistu, gréckeho altsaxofonistu Theodora
Kerkezosa. Pokojne by stačilo, ak by zahral
iba jednu z dvoch koncertantných kompozícií. Osobne by som si vybral Sonátu pre saxofón a orchester Paula Crestona; Folk Con-

osobností a orchestrov, ktoré s ním mali česť
spolupracovať, ma prekvapil na môj vkus
málo objemný a vo vyššom registri i trochu
suchý až priškrtený tón. Vo forte znel sólista

T. Kerkezos foto: archív

R. C. Austin foto: archív

certo Dinosa Constantinidesa mi pripadalo
ako nevýrazná suita poskladaná z navzájom
pomerne málo kontrastných skladieb. Na
Kerkezosovi ovenčenom obligátnymi superlatívmi a zvučnými menami dirigentských

väčšinou jednotvárne, nezaujímavo, miestami nepríjemne, v piane ho zákonite prekrýval
orchester. Výrazné (podľa mňa až nevkusné)
vibrato k dobrému dojmu tiež neprispelo,
hlavne pri menších technických a intonačných problémoch. V Crestonovej sonáte bol
však jeho výkon o niečo vyrovnanejší.
Hlavným lákadlom boli samozrejme diela
Georgea Gershwina. Najprv výber z Porgy a Bess, potpourri z viac i menej známych melódií tejto kultovej opery. Dirigent

svojím žoviálnym vystupovaním orchester
sympaticky motivoval a osobitne hráči na
plechových a bicích nástrojoch preukázali pochopenie pre štýl tejto hudby. Najmä
od momentu, kedy sa objavuje I Got Plenty
O’Nuttin, hudobníci muzicírovali vyslovene s chuťou. Pod názvom Jazz Prelude sa
skrývalo druhé zo slávnych Gershwinových
troch klavírnych prelúdií v úprave pre saxofón a orchester. Na pódium sa opäť vrátil
Kerkezos a v kratšej improvizačnej vložke
zrejme chcel ukázať svoje kompetencie aj
v tejto oblasti. Jeho pokus o jazzovú improvizáciu a snaha o akcentovanie štýlu (napr.
siláckym používaním frulata) ma však príliš
nepresvedčili. Vrcholom večera bol Američan v Paríži. Sympatické dielo s orchestrom naštudoval Austin pomerne solídne,
interpretácii nechýbali švih a radosť z hry,
hoci v otázkach tempa a dynamických hladín mohol byť dirigent trochu zdržanlivejší
v prospech lepšej prehľadnosti a kultivovanosti celkového vyznenia diela. Aj keď neviem, či moje pocity nesúvisia s tým, že v súkromnom živote preferujem skôr írsku hudbu a jednosladovú škótsku whisky, hoci,
pravda, dobrým vínom tiež nepohrdnem...
Robert KOLÁŘ

Pocta Alexandrovi Albrechtovi
nimi, no pri počúvaní týchto komorných
fragmentov v precíznom podaní Muchovcov poslucháči museli neraz spozornieť.
Najmä pri vnímaní kontextu obdobia vzniku
skladby a jej hudobnej reči. Dali sa v nich objaviť zdravé korene európskej tradície a neraz i vtipne spracovanej folklórnej inšpirácie. Interpretácii by však prospel trochu
„riskantnejší“ prístup s väčším dynamickým
rozpätím a kontrastmi, ktoré by jej dodali
výrazovú aktuálnosť.
Čo sa týka Albrechtových málo známych
piesní, veľkú zásluhu na ich opätovnom objavení a šírení má skladateľ Vladimír Godár,
ktorý ich zozbieral a dal do pozornosti mladým spevákom. Inšpiračnými podnetmi
pri ich tvorbe boli pre Albrechta rozličné
osobné i intímne zážitky. Ich rukopis prezrádza zasvätenú reflexiu tvorby nemecky
píšucich literátov. Na koncerte zazneli diela pre mužský hlas približne z rozpätia ro-

kov 1900–1935. Ich výrazové spektrum je
pomerne pestré, od klasickej lyrickej nálady cez rozmarné tóny, žartovnosť, humor

O Bjórnsonovi a mise šošovice

celkom otvorene v otvorenom liste. Spomínaná „misa šošovice“ by mimochodom
v niektorej z chudobnejších krajín tretieho sveta mohla byť dôvodom na zavedenie
nového štátneho sviatku. Takže nejaký dôvod na podobné gesto by snáď aj existoval.
Akokoľvek hlúpo literárny útvar Klubu vyznieva, Klub má pravdu v tom, že v priestoroch Reduty v prvom rade chýbajú odkazy
na „našich hudobných velikánov a dejateľov filharmónie“. Rovnako mohla o podobnom zámere Slovenskej filharmónie
prebehnúť v hudobnej komunite diskusia.

Biele miesta na našej hudobnej mape sa začínajú pomaly, ale isto zapĺňať. Nie je to tak
dávno, čo basista Tomáš Šelc zožal na minuloročných BHS úspech s originálnym recitálom pod názvom Hommage à Paul Robeson, no s objavným prínosom jeho ďalšieho vokálneho projektu, ktorý prezentoval
11. 4. v Slovenskom rozhlase, sa veru nedá
porovnať. Predmetom jeho pozornosti boli
tentoraz u nás stále málo známe a málo uvádzané nemecké piesne Alexandra Albrechta. V malom rozhlasovom štúdiu ich interpretoval s klaviristkou Danou Hajóssyovou a albrechtovský monotematický večer
doplnilo mladé Muchovo kvarteto. V jeho
podaní zazneli úryvky z Albrechtovho Sláčikového kvarteta D dur op. 19, Scherzo pre
sláčikové kvarteto, Andante amoroso pre
sláčikové trio a Slovenské kvartetíno. Na
podujatí dominovali síce piesne a komorné
skladby mali vytvárať skôr predely medzi

T. Šelc foto: archív

až k vážnym a tragickým erupciám. Autor
sa v nich predstavuje vyzretou hudobnou
rečou, výstižným a koncepčne premysleným klavírnym sprievodom, ktorý umoc-

ňuje vokálne línie a prehlbuje duchovnú
rezonanciu poetických textov. Nič samoúčelné, falošné či povrchné. Tomáš Šelc bol
oduševneným tlmočníkom. Piesne prežíval, tvaroval farbou hlasu i bezprostredne
pôsobiacimi emóciami. Spoľahlivú oporu
našiel v klaviristke Dane Hajóssyovej, ktorá nič neponechala náhode. Očividnými
súčasťami spevákovho interpretačného
prístupu sú dokonalá znalosť obsahu textov, pochopenie albrechtovskej melodiky,
harmónie, vnímanie klavírneho kontextu
i osobný rozmer, ktorý robí z každej kreácie jedinečný zážitok. Takto má každá
z piesní v jeho podaní ambíciu stať sa kvalitným predobrazom pre ďalšie interpretačné výklady. Dúfajme, že so stúpajúcou
pozornosťou, ktorú si albrechtovská pozostalosť zaslúži, budú skutočne pribúdať.
Melánia PUŠKÁŠOVÁ

Glosa

Napísal nám do redakcie Klub. Klub
priateľov Slovenskej filharmónie preposlal Hudobnému životu v kópii otvorený list pre ministra kultúry Slovenskej
republiky Mareka Maďariča. Protestuje, aby bolo 10. mája nádvorie Reduty
pomenované po akomsi „Bjórnsonovi“. Keďže Klub ako identifikátor použil
spojenie „nórsky spisovateľ a novinár“,
tipujem, že ide o Bjørstjerna Bjørnsona
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(1832–1910) – svetoznámeho prozaika,
dramatika, básnika, publicistu a nositeľa
Nobelovej ceny za literatúru 1903. A zhodou náhod i humanistu, ktorý otvorene polemizoval s grófom Apponyim o maďarizácii uhorského školstva a verejne protestoval po udalostiach v Černovej. „To za misu
šošovice chceme dovoliť vstúpiť na pôdu
nášho kultúrneho dedičstva politickému
marketingu cudzej krajiny?“ pýta sa Klub

Napríklad na stránkach Hudobného života. Ja by som sa pri všetkej skromnosti
a úcte k Bjørnsonovi napríklad osobne
prihováral skôr za Nádvorie Ľudovíta
Rajtera alebo Nádvorie Václava Talicha.
Ale ktovie, akému politickému marketingu by som tým vlastne poslúžil ...
Andrej ŠUBA
Úplné znenie otvoreného listu Klubu
priateľov Slovenskej filharmónie si možno prečítať na www.hudobnyzivot.sk
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Daniela Varínska v žilinskom Záriečí
Hoci sa železničné trate na Slovensku rušia
alebo výrazne obmedzujú a nevyužité železničné stanice bezútešne chátrajú, nájdu sa aj
svetlé výnimky. Takou je stanica Žilina-Záriečie na trati Žilina-Rajec. Dosiaľ fungujúce
dopravné zariadenie plní už bezmála desať
rokov aj funkciu alternatívneho kultúrneho
centra, jedného z najvýznamnejších u nás.
Mladý, dynamický a kreativitou prekypujúci
tím organizátorov pridal k najrôznejším besedám, výstavám, divadelným produkciám
a k iným spoločensko-kultúrnym akciám
najnovšie aj hudobný formát klavírneho recitálu. Koná sa v skromne, ale vkusne uspôsobených priestoroch bývalého podkrovia na
darovanom, generálne zreparovanom klavíri
z 30. rokov predošlého storočia. V pilotnom

cykle sa žilinskí priaznivci klavírneho umenia
môžu tento rok tešiť z piatich koncertov v podaní slovenskej interpretačnej elity.
V poradí druhý recitál sa uskutočnil 11. 4.
a jeho protagonistkou bola Daniela Varínska. Keď som sa oboznámil s jej extrémne náročným programom, pozostávajúcim z troch
veľkých klavírnych sonát od Beethovena,
Schumanna a Liszta, bol som presvedčený,
že si interpretka dopraje prestávku. Nestalo
sa tak! Päťdesiatka vyspelých a oddane počúvajúcich poslucháčov (a iste aj ona sama)
mala čo robiť, aby si napriek kvalitám a výrazovej kontrastnosti diel udržala koncentrovanú pozornosť. Chronologicky koncipovaný program sa začal Sonátou E dur op.
109 Ludwiga van Beethovena, pokračoval

Sonátou g mol op. 22 Roberta Schumanna
a končil epochálnou Sonátou h mol Franza
Liszta. Varínskej interpretačný štýl v niečom
pripomína Glenna Goulda – v spomalenosti
plynutia hudobného času, vďaka čomu sa
tok myšlienok ocitá akoby pod lupou. Na
druhej strane akcentuje vyhrotenú citovú expresiu a zvukové „teplo“. Toto mikroskopicky odkrývajúce hranie neraz približuje rôzne
motívy a spôsoby rozvíjania z iného zorného
uhla, stavia známe fakty do iného svetla; často však balansuje na hrane rozpadu veľkých
formových línií a dezintegrácie celku. Popri
chvályhodnej tónovej kultúre a dynamickej
širokospektrálnosti klaviristka podčiarkuje
komplexnosť zvukovej vertikály, zdôrazňuje
význam sprievodných hlasov – tie by však pri

vzdušných melodických kantilénach mohli
znieť aj jemnejšie.
Vo všetkých troch sonátach zaznelo množstvo krásnych, poetických či vášnivých hudobných okamihov, často sa mi však žiadalo
pridať trochu v tempe, veľkorysejšie frázovať, priblížiť štruktúry z väčšej perspektívy.
Napriek drobným chvíľkovým zaváhaniam
to bol nepochybne pre prítomné publikum
silný zážitok (až sa mu po doznení potlesku
zo svojho miesta ťažko vstávalo). A čo je
veľké plus, o svojich dojmoch sa návštevníci
mohli rozhovoriť bezprostredne po koncerte
v príjemnej atmosfére „staničnej“ kaviarne.
A bolo úplne jedno, kedy pôjde vlak...
Tamás HORKAY

Štátny komorný orchester Žilina
Sympatickou črtou dramaturgie žilinských
koncertov je systematické zaraďovanie pôvodnej tvorby. Ide najmä o neopočúvané
skladby, ale aj premiéry, ktoré sú neraz produktom priamej objednávky telesa. Zaradenie kompozície Antona Steineckera Preludium. Quasi una passacaglia na úvod koncertu 22. 3. malo symbolický kontext. Ten
predurčila dedikácia „in memoriam Tadeáš Salva“ oživujúca pamiatku originálneho
tvorcu, ktorého profesionálny život bol so
Žilinou úzko spätý a ktorý sa stal na druhej
strane i tvorivou a duchovnou autoritou pre
mladého Steineckera, jeho priameho žiaka
i priateľa. Nevšedný a azda až bizarný na tejto
väzbe je nielen generačný rozptyl, ale aj evidentne odlišná mentálna zakotvenosť oboch
osobností. Mladý intelektuál Steinecker si
však napriek všetkému až s dojímavou naliehavosťou uctil svojho učiteľa, pre ktorého
bola taká charakteristická tvorivá a invenčná

živelnosť, a s bázňou a pretrvávajúcim obdivom reflektoval odkazy jeho estetického posolstva. Skladba je sláčikovou verziou pôvod-

akoby v preparovanej šifre presvitá salvovský
svet. Estetika jeho kantabilnej, vokálne modelovanej jednotky, intervalovej formulácie
a osobitej akustickej ilúzie,
ľahučkej a pritom uhrančivej
folklórnej štylistiky. Zvláštna symbióza, rezultujúca
v skutku pôsobivej výpovedi. Dirigent Leoš Svárovský
je pohotový, v naštudovaní
spoľahlivý. S koncepciou
Steineckerovej skladby zapôsobil, presvedčil, pričom
profitoval i z ochoty a zaanA. Steinecker medzi hráčmi
gažovanosti orchestra.
ŠKO Žilina foto: R. Kučavík
Sólistickými protagonistami
koncertu boli odchovanci
ného Klavírneho tria. V texte aktualizovanej
žilinského konzervatória, huslista Henrich
partitúry nájdeme hýrivý vokabulár, ten však
Tatár s manželkou, japonskou klaviristkou
autor kultivuje a drží vo vzácnej rovnováhe.
Junko Kinoshitou. Zahrali Koncert d mol pre
A čo je mimoriadne, spod textúry naliehavo
husle, klavír a sláčiky Felixa Mendelssohna

Bartholdyho. Tatár sebavedomo disponuje
technickými zručnosťami, je asertívny, v prejave šarmantný, v kontexte skladby mal určujúcu pozíciu. Klavírna zložka dvojkoncertu
bola chápaná azda priveľmi impresívne, bola
zanietená, ale aj zatienená bravúrou a zvukovosťou na úkor hierarchizácie interpretačných zložiek. Druhý sólistický vstup huslistu
patril, opäť v dialógu, koncertu Jar z Vivaldiho cyklu Štyri ročné obdobia. Tatár sa oproti
predchádzajúcemu výkonu priveľmi štýlovo
nepohol, mäkkým, empatiou a muzikalitou
predchnutým spolutvorcom bol huslista
František Figura.
Ozajstnou, šťavnatou kódou večera bola Česká suita D dur op. 39 Antonína Dvořáka. Tú
si spoločne dirigent s orchestrom naplno vychutnali. Vytvorili z nej krásnu hudobnú plastiku delikátnych farieb a slovanského pôvabu.
Lýdia DOHNALOVÁ

Glosa

Provinčné vyrážky nášho profesionalizmu
Naša hudobná kultúra javí v mnohom
neklamné znaky vyspelosti a chce nás
presvedčiť, že časy, keď sa s námahou
a pomocou iných kultúr dvíhala z pomerov provinčnej zaostalosti, sú definitívne
minulosťou bez akéhokoľvek presahu do
súčasnosti. S pribúdajúcimi rokmi našej
štátnej samostatnosti sa však nezriedka
zdá, akoby nám časť z onej ťažko nadobudnutej kultúrnosti prekážala, akoby
nám zavadzala ako niečo nebodaj nanútené, čo nám len komplikuje v rýchlej modernej dobe život. A tak sme sa zbavili nášho
najväčšieho hudobného vydavateľstva,
zdecimovali sme symfonický orchester
s najdlhšou tradíciou a vedieme diskusie
o potrebnosti verejnoprávneho média
s jeho kultúrnym poslaním. Veď napokon
i tak v ňom dnes klasická hudba nemá žiaden priestor. Že sa nebodaj vraciame späť
do čias, keď nás českí hudobní misionári
kultúrne kolonizovali, človeka mimovoľne

napadne, keď sa dnes poobzerá po našich hudobných inštitúciách, kde by sme sa nielenže
bez českej výpomoci nezaobišli, ale, ako sa
zdá, jej zastúpenie a potreba v ostatnej dobe
rastie. Považovať to len za prejav súčasnej,
stále sa prehlbujúcej internacionalizácie umenia, resp. voľného pohybu pracovnej sily, by
bolo pritom pochabosťou. Otázkou je na jednej strane reálna opodstatnenosť. Na strane
druhej, podmienky, ktoré napríklad pre dirigentský či režisérsky dorast dnes dokáže naše
vysoké hudobné školstvo vytvoriť, veru ani
lepšiu perspektívu do najbližšej budúcnosti
neveštia. Chýba nám často už samotná úcta
k profesii a rešpekt pred profesionalizmom.
Veď ako inak by sa dalo vysvetliť nedávno prezentované očakávanie vedenia hudobného
vysielania spojených médií – rozhlasu a televízie, že nové hudobné formáty televízneho
vysielania budú kreovať rozhlasoví tvorcovia.
Alebo ako chápať dnes už priam trend obsadzovať špičkové miesta vo vedení hudobných

divadiel spevákmi. Dramaturgov však na
druhej strane nepotrebujeme. Výsledkom je
potom nielen výpadok koncepčného myslenia
a rozhodovania, ale i úbohá úroveň všetkých
textových náležitostí divadelnej prevádzky.
Že to nie je len divadelná špecialita, zistil i náš
kolega Robert Kolář na jednom z posledných
rozhlasových koncertov – napokon, zmieňuje sa o tom sám vo svojej recenzii, ktorú si
môžete prečítať na inom mieste. Pri divadle,
a síce národnom – našej prvej opernej scéne,
sa však žiada osobitne pozastaviť. Potom, čo
vyhlásil bývalý generálny riaditeľ dramaturgov v SND za zbytočných a všetkých en bloc
prepustil (že by sa čosi podobné dialo teraz
i v Banskej Bystrici?), sme sa mohli vzápätí
názorne poučiť, ako to má vyzerať. Už prvý
bulletin k úvodnému koncertu predošlej sezóny opery bol skvelou vizitkou, kde sa autor
okrem iného blysol premenovaním wagnerovského festivalového Bayreuthu na Bejrút.
Neskôr urobila opera gesto a dramaturgický

post ako taký rehabilitovala. Naznačenú
líniu, zrejme ako strategické smerovanie,
však zo zásady neopustila. A tak sme namiesto profesionálnych dramaturgických
výstupov mohli v ostatnom čase zaregistrovať len nezmyselné a neopodstatnené
premenovanie Janáčkovej Jej pastorkyne
na Jenůfu, pomýlené spájanie poetiky tohto
autora s operným verizmom a najnovšie
ďalšie bludy a neodborné formulácie v bulletine k veľkonočnému koncertu, na ktorom
zaznelo Verdiho Rekviem.
Nuž, pri tom všetkom by sa chcelo len veriť, že ide skôr o akúsi krátkodobú recidívu
pubertálnych príznakov dospievania nášho
profesionálneho hudobného života a nie
geneticky predurčený problém nášho celkového vzťahu ku kultúre či novodobý zhubný
infekt postindustriálnej skomercionalizovanej spoločnosti. Dúfajme v lepšiu možnosť.
Slavomír JAKUBEK

5

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
Matiné 25. marca prinieslo u nás neveľmi frekventované spojenie spoločného
recitálu speváčky a gitaristu. Boris Bertok, ktorý sa predstavil v troch sólových
skladbách Maria Sannesa a Lea Brouwera, sprevádzal na koncerte Máriu Porubčinovú. Speváčka so zaujímavo znejúcim
dramatickým sopránom upútala nezvyčajne presvedčivým výrazom, ktorý jej
uľahčuje spoľahlivá a racionálne používaná technika. Každé z diel umelkyňa navyše dotvorila osobitým interpretačným
prístupom. Zaujala ma napríklad disciplinovanosť v árii Quia respexit z Bachovho
Magnificatu BWV 243, nesporným vyvrcholením koncertu však boli tri z Nemeckých piesní WoO 33 Johannesa Brahmsa.
Porubčinová ich dokázala výrazovo diferencovať, oprela sa o zreteľnú deklamáciu textu, podčiarkla brahmsovskú baladickosť skladieb, no pritom sa nevytratil
ani pocit základného inšpiračného zdroja,
ktorým je ľudová pieseň. Skladbe Ave Maria od Petra Martinčeka nemožno uprieť

istú lyrickosť a kontemplatívnosť, skutočný život jej však vdýchla najmä interpretka. Spôsobom interpretácie záverečnej
piesne Aranjuez, ma pensée od Joaquína
Rodriga Mária Porubčinová len potvrdila
serióznosť a presvedčivosť svojho prístupu k hudbe.
Matiné 1. apríla patrilo Radoslavovi Šašinovi (kontrabas) a Dane Šašinovej-Satury (klavír). Koncert bol spojený aj s prezentáciou dvojice CD tohto manželského
páru. V rámci programu uviedli Šašinovci
Sonátu D dur pre kontrabas a klavír (pôvodne s obligátnou violou) T. 39 a T. 40
Johanna Matthiasa Spergera. Poslucháči si tak mohli sprítomniť hudobné tradície Bratislavy konca 18. storočia, ktorých
bol Sperger (sám rešpektovaný kontrabasista) tvorcom. Dva sólové výstupy Dany
Šašinovej-Satury tvoril výber deviatich
skladieb z Lyrických kusov a veľká Balada g mol op. 24 Edvarda Hagerupa Griega. Interpretácia sa niesla v korektnom
uchopení romantického štýlu, s citom pre

osobitosť Griegovho prínosu pre klavírnu
tvorbu. Hra znela diferencovane, kontúry
tém a harmonických posunov, rytmická
diferencovanosť pri zmenách a presunoch
prízvukov boli zosúladené do účinného
hudobného celku. Druhú vrstvu interpretácie tvorili názvy skladieb udané skladateľom ako prípadný programový zámer.
Interpretka presvedčivo zosúladila hudobnú stránku skladieb a mimohudobné
podnety do účinného umeleckého celku.
Škoda, že výkony Radoslava Šašinu na
tomto recitáli, žiaľ, nepatrili k najkoncentrovanejším.
„Veľkonočné matiné“ známeho huslistu
Petra Michalicu (8. 4.) malo motto Ave
Maria a nieslo sa v znamení rôznych hudobných pohľadov na túto tému. Hudobný program spájalo hovorené slovo, ktoré
síce nebolo bezpodmienečne potrebné, no
v podaní hlavného protagonistu si našlo
svojich adresátov. Peter Michalica na nedeľnom matiné opäť potvrdil svoje renomé. Stále disponuje jasným a výrazným

tónom, má zmysel pre kompaktnosť interpretovanej skladby a výstavbu hudobnej
frázy. Tieto kvality sa prejavili vo všetkých
interpretovaných dielach, či išlo o Ave Mariu Petra Martinčeka, Astora Piazzollu
alebo Charlesa Gounoda, kde sólistu sprevádzala na klavíri Viera Bartošová. Pozornosť si zasluhuje aj Michalicov zmysel pre
uchopenie vzájomného vzťahu hudobnej
formy a jej obsahu, ako to bolo počuť napr.
v Ave Marii pre sólové husle od Honoráta
Cotteliho. V takto ladenom programe samozrejme nemohla chýbať ani populárna
Schubertova Ave Maria, ktorú zaspievala
sopranistka Andrea Vizvári. Jej interpretácia skladieb Giulia Cacciniho a Julesa
Masseneta však pôsobila trochu nevýrazne a nezaobišla sa bez technických problémov. Výnimkou bola skladba Mikuláša
Schneidra-Trnavského pre soprán, husle
a klavír, kde sa interpretka stala plnohodnotnou súčasťou celku.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Verdiho Rekviem s Nellom Santim v Opere SND
Verdiho Rekviem nebýva častým titulom
v Opere Slovenského národného divadla.
V posledných rokoch sa objavovalo skôr na
koncertnom pódiu Slovenskej filharmónie.
Príjemným prekvapením preto bolo, keď
sa po Bratislave začali objavovať bilbordy propagujúce dve veľkonočné uvedenia
tohto diela v novej budove SND. Stálo by
isto za úvahu urobiť z veľkonočného koncertu v podobe Verdiho Rekviem tradíciu,
každý rok napríklad s iným dirigentom
a odlišným sólistickým obsadením. Prekvapenie bolo o to príjemnejšie, že sa na
plagátoch objavila fotografia hosťujúceho
dirigenta, žijúcej talianskej legendy Nella Santiho. Jeho pozvanie sa nepochybne
odvinulo z kontaktov riaditeľa Opery SND
Petra Dvorského, ktorý so Santim počas
vrcholného obdobia svojej speváckej kariéry viackrát spolupracoval. Keďže sa na našej prvej opernej scéne zrejme výrazných
divadelno-režijných počinov za súčasného
vedenia nedočkáme, ostávala by možnosť,
že sa aspoň frekvencia významných hosťujúcich speváckych a dirigentských osobností bude zvyšovať. Limitujúcim však
bude v tomto prípade vek účinkujúcich,
Dvorského generácia je predsa len už väčšinou kariérne na zostupe.
Verdiho Rekviem nie je úplne typickou
sakrálnou skladbou. Jeho domovským
priestorom je skôr koncertné pódium než
chrám. Občas býva nazývané aj 25. operou
majstra, Verdi jednoducho v sebe operného skladateľa nezaprie. Ani v súčasnosti,
keď máme možnosť porovnania rôznych
dirigentských koncepcií tohto diela (pozoruhodný bol tiež pokus uviesť ho scénicky
v Berlíne), vrátane tých historicky poučených, ktoré sa snažia viac reflektovať jeho
príslušnosť k duchovnej hudbe a chápu ho
skôr oratoriálne (Gardiner, Harnoncourt),
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operu z Verdiho Rekviem nikto nevymaže.
Tobôž nie Nello Santi – opernejšieho dirigenta by sme v súčasnosti asi ťažko hľadali. Ten okrem dramatickosti výrazne podčiarkol v bratislavskom predvedení ďalší
rozmer diela – jeho nesmiernu ľudskosť.
Najväčším prínosom Santiho bola však absolútne jasná koncepcia. Dirigent má mi-

SND. Napriek tomu dokázal divadelné
teleso motivovať k výkonu, ktorý síce nebol strhujúci ani bez chýb, no rozhodne ho
možno označiť ako jeden z najlepších za
posledné roky a z pohľadu medzinárodného kontextu ako solídny. Solídnym možno
nazvať aj výkon zboru Opery SND (zbormajster Pavol Procházka), ktorý bol dopl-

Verdiho Rekviem v SND
foto: archív SND

moriadny zmysel pre výstavbu celku i pri
veľkom dôraze na detailnú prácu, jeho architektúra je vystavaná z množstva precízne formulovaných dielov, z ktorých každý
jeden má svoje exaktné miesto s presným
plánom, kde vyniknúť a kde primerane
ustúpiť do pozadia. Napriek celkovej talianskej svižnosti ctí Santi umiernenosť
a najmä proporcionalitu. Ľahkú pozíciu
pritom nemal, nerobme si ilúzie, v minulosti nepochybne spolupracoval i s kvalitnejšími telesami, než je orchester Opery

nený o členov Speváckeho zboru mesta
Bratislavy (zbormajster Ladislav Holásek). V tomto početnom obsadení sa síce
zborové teleso spočiatku zaskvelo mohutným operným zvukom, no s pribúdajúcimi
minútami by si bolo žiadalo menej jednoliatej zvukovej masy a viac diferencovanej
zvukovej farebnosti. Kvarteto sólistov bolo
nevyrovnané. Sopranistka Adriana Marfisi síce pristupovala k svojmu partu s evidentnou skúsenosťou, no iba s námahou
udržala svoj značne opotrebovaný hlaso-

vý materiál v „pojazdnom“ stave. Plechová
farba, rozkolísané vibrato a celková unavenosť prejavu prevážili nad občasne vydarenými pianami či efektne znelými hĺbkami.
Prvotriedny výkon s mimoriadnym porozumením pre charakter diela predviedla
Terézia Kružliaková. Mezzosopranistka
sa prezentovala nosným, kultivovaným
a príjemným timbrom, skvelým frázovaním a príkladnou prácou s dynamikou. Tradične najočakávanejším
z kvarteta sólistov je part tenorový.
Tentoraz sa však stal najväčším sklamaním. Miroslav Dvorský až príliš
pripomínal v niektorých pasážach kritické spevácke obdobie svojho staršieho brata Petra (90. roky). Hlas je
síce ešte v slušnej kondícii, no absencia kvalitnejšej techniky má za následok časté forsírovanie a intonačné
problémy – v piane a mezza voce je
spevák chronicky pod tónom. Následkom bolo aj niekoľko intonačných kolízií v ansámbloch. Dobrou voľbou sa
ukázalo obsadenie basu. Jozef Benci
pristupoval k svojmu partu prekvapivo komorne a so zreteľnou pokorou.
Volil na túto miestami zvukovo exponovanú hudbu zväčša strednú dynamickú polohu a kultivovaný, niekde
až piesňový prejav, pričom sa zďaleka nedostal k hraniciam svojich oveľa väčších, tu
len tušených možností.
Veľkonočné Verdiho Rekviem v Opere
SND nevyvolalo síce zimomriavky, no nepočúvalo sa zle. Zišli by sa častejšie návštevy špičkových dirigentov ako Nello
Santi. Mali by blahodarný vplyv na výkony orchestra i celého súboru, na jeho rast
a motiváciu.
Jozef ČERVENKA
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Galéria hudby v Nitre
Cyklus komorných koncertov Galéria
hudby otvorila 22. 3. Nitrianska galéria
Triom Aperta v zložení Ronald Šebesta,
Jozef Lupták a Nora Škutová. Na úvod
zaznelo Beethovenovo Trio pre klarinet,
violončelo a klavír B dur op. 11, typ ľahkej
a nepatetickej hudby divertimentového
charakteru, čo evokuje i názov Gassenhauer (šláger), viažuci sa k záverečnej
časti inšpirovanej populárnou dobovou
áriou. Napriek tomu však dielu nechýba
intelektuálny rozmer, esprit, ani duchaplnosť. Hudobníci stavili trochu nezvyčajne
na vyššie tempá a predviedli „umierneného“ Beethovena bez masívneho zvuku,
prudkých akcentov, forsírovania výrazu či
agogickej presýtenosti. V súlade s týmto
zámerom interpreti niekedy dokonca ignorovali predpísanú dynamiku a potláčali
kantabilnosť (napríklad v parte klarinetu
v 2. téme sonátového Allegra či pri kantabilných vstupoch v rozvedení). Nápadne pôsobilo tlmenie sólistických ambícií
a koncertantnosti, ako aj snaha o jemne
neutrálny, nepatetický a nesentimentálny
prejav. Zvlášť violončelista hral takmer
bez vibrata, usilujúc sa o dosiahnutie jednoty s klarinetom. (V medzivete Allegra
ustupoval do pozadia až príliš.) Rovnaký
prístup bol prítomný i v najexpresívnejšej
a najkantabilnejšej časti Adagio, kde klaviristka s veľkou empatiou prenechala priestor partnerom, no zároveň s nimi ostávala
v diskrétnom dialógu.
Brahmsovo Trio pre klavír, klarinet
a violončelo a mol op. 114 postavilo
hudobníkov pred podobné i odlišné ideovo-estetické výzvy. Odlišnosť spočívala

v romantickej rapsodickosti, ktorá je ale
na rozdiel od Brahmsových klavírnych
Rapsódií súčasťou umiernenej meditatívnej a melancholickej hudobnej výpovede
záveru skladateľovho života. Dominujú
v nej špecifické „jesenné“ zvukové spektrá klarinetu a violončela. Interpretačná
koncepcia skladby vyplynula z prístupu
k prvej téme Allegra. Jej nastolenie poňali
interpreti ako expresívne robustné gesto
violončela a rozsiahlejšiu rytmicky a farebne subtílnu odpoveď klarinetu. Toto
expresívne duo dominuje nad klavírom
i vtedy, keď téma ustupuje, mení sa na
zádrže, cezúry či fragmenty a vyvoláva
napäté očakávanie, pulzujúc ukrytá pod
povrchom v basovom registri klavíra. Druhá časť témy, búrlivá rapsodická explózia
v imitáciách a gradujúcich sekvenciách
zapôsobila prehľadnosťou a jasnosťou tak
v triolách, ostinátach a basových tremolách klavíra, ako i v hlbokom registri klarinetu. Pôsobivo prednesená druhá téma
sonátovej formy zaznela v rýchlejšom
tempe, s väčším agogickým nasadením
a „afektuózne naliehavým“ frázovaním
akcentov v rytmike violončelového partu.
Aj Adagio, tiež skôr živšie, fascinovalo širokou výrazovou a farebnou škálou a moduláciou v kantabilite najmä klarinetu.
Špecifickým dramaturgickým riešením
koncertu boli „netriové“ kompozície: Xenakisova Charisma pre klarinet a violončelo (1971) a Hindemithova Meditácia.
Xenakisova krátka skladba evokuje bytostné otázky života a smrti (mottom sú verše
z Homéra o duši sťahujúcej sa po smrti
do zeme) a odhaľuje netušené timbrové

možnosti klarinetu a violončela. Využíva
mikrotónové variácie, extrémne polohy,
krajné registre, interferencie, zvukové kolízie, glissandá celým tónovým spektrom
a drsný škrípavý zvuk hry pri kobylke
(francúzsky predpis grincement v notách
znamená „škrípanie“). Xenakis kladie na
interpretov extrémne požiadavky (posledný tón kontra his vo violončele vyžaduje
scordatúru, t. j. preladenie struny C o viac
než oktávu nižšie; klarinet sa dotýka limitu nástroja tónom as3). Šebesta a Lupták
realizovali tieto požiadavky, vyvolávajúc
drsným zvukovým spektrom mystickú
a sugestívnu atmosféru diela, hoci využili
aj možnosť voľne narábať s predpísanými
zvukovými spektrami (napr. glissando violončela v úvode).
Meditácia pre violončelo a klavír je jednou
z viacerých transkripcií a úprav prvej časti
orchestrálnej suity Nobilissima visione
(1939), inšpirovanej životom sv. Františka
z Assisi. Atmosféru meditatívnej religiozity
a archaickosti Hindemith dosiahol revitalizáciou linearity a príklonom k neobarokovej poetike (ouvertúra, sólová, triová
sonáta s continuom), čo zvlášť vystupuje
do popredia v komornej verzii skladby.
Part violončela sa pohybuje vo vysokom
registri, prakticky bez typického basovobarytónového spektra nástroja. To v tomto
prípade pokrýva klavír ako rovnoprávny
partner s komplementárnymi hlasmi.
Krehkú intonačnú rovnováhu vysokého
registra spojenú s hindemithovskými
chromatickými alteráciami sa Luptákovi
niekedy nepodarilo celkom udržať, čo
platí aj o súhre oboch nástrojov. (V závere
skladby, kde je violončelový part najexponovanejší a najextatickejší, došlo k malej
„dezintegrácii“.) Interpreti sa rýchlo „naš-

Albrechtina
Violončelo je nástroj s obrovskými možnosťami, technickými aj výrazovými, a literatúra preň je v 20. storočí mimoriadne bohatá na sólové skladby využívajúce
tento pestrý arzenál. A ak si interpret
dobre zostaví program, dokáže zaujímavo „vykryť“ plochu recitálu aj bez pomoci klavíra či iného sprievodného nástroja.
To mal možnosť ukázať aj violončelista
Eugen Prochác svojím vystúpením 11. 4.
v rámci cyklu koncertov OZ Albrechtina v Pálﬀ yho paláci na Zámockej ulici v
Bratislave. Prvá polovica koncertu bola
Prochácovým sólovým recitálom s dielami prevažne talianskych autorov 20. storočia a súčasnosti, druhá bola spojená s
krstom CD s violončelovými skladbami
Tadeáša Salvu a popri troch Salvových
Prelúdiách pre dve violončelá zaznela
Schnittkeho Stille Musik.
Žiaľ, niekoľkochodové menu, ktoré Prochác v tento večer naservíroval, pre mňa
nebolo práve osviežujúcou hostinou.
Svoje dôvody by som zhrnul do dvoch
bodov. Prvým je istá interpretačná nevyrovnanosť. Intonačné výkyvy (ktorých bolo požehnane) aj nie vždy ideálnu
kvalitu tónu som schopný prehliadnuť,

ak má interpret jasnú koncepciu a sústredene ide za
jej naplnením. Toto mi však
na Prochácovej hre chýbalo. Akoby bolo všetko v približne tej istej dynamickej
hladine a stránku po stránke
zahrané jedným tónom, bez
výraznejších nuáns, bez väčšieho vkladu fantázie, o kategóriách ako forma či expresia nehovoriac. Skladba
talianskeho dodekafonistu
znela podobne ako skladba
kubánskeho neofolkloristu.
S tým priamo súvisí aj druhý
bod, ktorým je voľba programu. Zo Sette studi brevi Enrica Mainardiho aj zo Sonáty pre sólové violončelo Lea
Brouwera mohol Prochác
pokojne povyberať niekoľko
častí, z Ciaccony, Intermezza a Adagia
Luigiho Dallapiccolu by v jeho podaní
stačila prvá časť... Je mi to ľúto, pretože
Prochác je sympaticky pôsobiaci umelec
a veľmi oceňujem jeho snahu uvádzať
v slovenských premiérach takmer nezná-

E. Prochác foto: archív E. Procháca

me diela menej frekventovaných autorov,
no pre moje pocity z prvej polovice koncertu nenachádzam vhodnejšie slovo ako
nuda. Áno, pri niektorých momentoch,
napr. počas postminimalistickej skladby
Alone Giovanniho Solimu či pizzicato-

li“, k narušeniu celkovej integrity interpretačnej koncepcie preto nedošlo.
Trio pre klarinet violončelo a klavír (1992)
Petra Zagara je vo svojej 1. časti tiež kompozíciou s meditatívnymi významovými
asociáciami, no iného druhu a s použitím
odlišných prostriedkov. Zagarova skladba čiastočne evokuje poetiku Debussyho
slávneho klavírneho prelúdia Potopená
katedrála s rozsiahlymi rozplývajúcimi sa
zádržovými a ostinátnymi bourdonovými štruktúrami z ktorých sa vynára (a do
ktorých sa ponára) monorytmický chorál,
najmä ale s typickým oscilačným prvkom
tajomného a mystického „zvonenia zvonov“ v klavírnom parte. Z tejto časti sa
však ku koncu skladby vyvinie čosi, čo je
s podobnými asociáciami v príkrom kontraste: metrorytmicky útočné, motoricky
ostinátne unisonové Allegro s tanečným
a takmer perkusionistickým charakterom,
blízkym aditívnej balkánskej rytmike. Zagar požaduje od interpretov (skladbu
skomponoval pre súbor Opera Aperta)
vyhrotený kontrast medzi týmito časťami,
ktorý interpreti do veľkej miery detailne
kreatívne domýšľali v gradovaní úvodného melodického fragmentu a následného
dvojhlasu-chorálu, v ostrom sforzatovom
akcentovaní ostrých veľkoseptimových
disonancií v bourdone a v postupnom
posune do tanečného Allegra, kde prejav
všetkých členov spojila neobvyklá razancia a ostrý metrorytmický dynamizmus.
Galéria hudby privítala 25. 4. klavírne
duo Peter Pažický a Aleš Solárik a 17. 5. sa
v rámci cyklu uskutoční autorský koncert
z diel Vladimíra Godára v podaní Quasars
Ensemble.
Vladimír FULKA

vých pasážach Brouwerovej sonáty, som
dokázal zbystriť pozornosť, no pri tak dlhom programe sa mi to zdá málo.
V dôsledku toho som akosi mimovoľne
prijímal aj Stille Musik Alfreda Schnittkeho, kde bol Prochácovým partnerom
huslista Juraj Čižmarovič. Až posledný
bod programu, výber troch Prelúdií pre
dve violončelá (č. 1, 3 a 7 ) Tadeáša Salvu, vo mne zanechal hlbší dojem. Druhým violončelistom bol Ján Slávik a sála
Pálﬀ yho paláca sa konečne zaplnila sonórnym a hutným violončelovým zvukom, ktorého sa predtým akosi nedostávalo. Skladby ovplyvnené slovenským
folklórom v niečom pripomínajú Lutosławského Bukoliki pre rovnaké obsadenie,
vo veľkej miere však pracujú s imitačnými
technikami, čím medzi oboma nástrojmi
vzniká zvláštne a osviežujúce rytmické
napätie. Napadlo mi, že pri tejto príležitosti mohlo zo Salvovej tvorby zaznieť
viac – namiesto toho, čo sme počuli v prvej polovici. A možno všeobecne malo
v ten večer zaznieť menej hudby, no zato
v koncentrovanejšej a prepracovanejšej
interpretácii, lebo preferovanie kvantity
pred kvalitou nepokladám práve za najšťastnejšie.
Robert KOLÁŘ
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Národnú filmovú cenu Slnko
v sieti v kategórii Najlepšia
pôvodná filmová hudba udelili
členovia Slovenskej filmovej a
televíznej akadémie Vladimírovi
Godárovi za hudbu k filmu Martina Šulíka Cigán. Snímka zároveň
získala ocenenia aj za réžiu,
kameramanský výkon, strih, zvuk
a návrhy kostýmov. Národné
filmové ceny Slnko v sieti sú
ocenením najkvalitnejších filmov
a tvorivých počinov slovenskej
kinematografie. Organizátorom
a garantom bienále je Slovenská
filmová a televízna akadémia.
Názov ocenenia odkazuje na
prelomový film československej
kinematografie 60. rokov režiséra
Štefana Uhera, zároveň symbolizuje schopnosť moderného
pohľadu na tradičné hodnoty, istú
neuchopiteľnosť vecí i vzťahov,
krátkosť okamihu, ktorý sa
zhmotňuje v záblesku svetla a
dodáva veciam iný odtieň a význam, schopnosť filmu „zachytiť
nezachytiteľné“.
(hc)

V. Godár foto: archív

Na 6. ročníku Medzinárodnej
súťaže Sergeja Prokofieva
vybrala medzinárodná porota v
zložení Rodion Ščedrin (Rusko),
Vladislav Kazenin (Rusko),
Alexander Čajkovskij (Rusko),
Zygmunt Krauze (Poľsko), Georgi
Minčev (Bulharsko) a Jevgenij
Stankovič (Ukrajina) spomedzi
70 prihlásených kompozícii do
finálového kola aj Koncert pre
flautu a orchester 27-ročného
slovenského skladateľa Vladislava Šarišského a jeho dielo ocenila
čestným diplomom. Koncerty z
diel laureátov sa uskutočnili 20.–
23. 4. na pôde Petrohradského
konzervatória a Petrohradskej
filharmónie v podaní Štátneho
akademického symfonického
orchestra pod taktovkou Alexandra Titova.
(hc)
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Hudobné pramene – kultúrne
dedičstvo Slovenska
Vpanoráme prameňov a dokladov kultúrneho dedičstva Slovenska vytvárajú svojrázny, autentický obraz tie, ktoré dokumentujú tradíciu pestovania hudby, kultivovanie hudobného
života a hudobných prejavov. SNM – Hudobné múzeum (SNM – HuM) tezauruje vo svojom
zbierkovom fonde najpodstatnejšiu a najvzácnejšiu časť hudobných prameňov zachovaných
na našom území. Sú to predovšetkým primárne pramene v podobe rozličných písaných alebo
tlačených hudobnín, sekundárne pramene vypovedajúce o hudobných vzťahoch, alebo hudobné nástroje.
V roku 2011 si SNM – Hudobné múzeum pripomenulo 20. výročie svojej samostatnej existencie. Obdobie niekoľkých rokov pripravujúcich vznik múzea, ktoré sa zameralo na hmotné predmety kultúrnej hodnoty hudobného
charakteru v širokom spektre múzejných
aktivít, akými sú akvizícia, správa, dokumentácia a ochrana, vedecký výskum a prezentácia, vyvrcholilo v roku 1991 transformáciou
z Hudobného oddelenia Historického ústavu
SNM. Vlastným novovytvoreným múzejným
programom sa Hudobné múzeum zaradilo
do zväzku múzeí Slovenského národného
múzea ako samostatné pracovisko a počas
20 rokov sa vyprofilovalo ako popredná samostatná odborná špecializovaná jednotka
európskeho významu.
Svoje výročie si SNM – Hudobné múzeum
pripomenulo 23. – 24. novembra 2011 odbornou konferenciou nazvanou Hudobné
pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska,
ktorá sa uskutočnila v priestoroch Výstavného pavilónu Podhradie Slovenského národného múzea na Žižkovej ulici. Hlavným usporiadateľom bola Slovenská muzikologická
asociácia s finančnou podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky a s aktívnou organizačnou spoluprácou vedeckého garanta
a iniciátora konferencie, SNM – Hudobného
múzea. Dominantným motívom programovej a obsahovej štruktúry podujatia sa stal
hudobný prameň ako východisko bádania
a získavania poznatkov z hľadiska muzeológie, muzikológie, pedagogickej práce spojenej so živou interpretačnou praxou, nevynímajúc ani interdisciplinárny rozmer. Hudobný prameň sa stal predmetom úvah a reflexií
ako hmotný dokument slovenskej hudobnej
kultúry, ktorý sa na Slovensku v písanej podobe objavuje od stredoveku. Stal sa zbierkovým predmetom fondových inštitúcií, kde
sa vyzdvihuje dôležitosť jeho správnej dokumentácie, interpretácie a zhodnocovania,
nezabúdajúc na nemenej významný prínos
osobností slovenskej hudobnej heuristiky
a generácie hudobných múzejníkov pôsobiacich na vývin akvizičnej, dokumentačnej
činnosti i prezentácie hudobných prameňov.
V tomto čase SNM – Hudobné múzeum
predkladá verejnosti v elektronickej podobe
zborník zostavený z príspevkov a referátov
konferencie, ktorý je zároveň dostupný aj na
webových stránkach múzea. Zborník je zaujímavo koncipovaný a uvádza ho predhovor
jeho editoriek Edity Bugalovej a Sylvie Urdovej. Naň nadväzuje vlastná časť príspevkov
z pera slovenských a českých muzikológov
a historikov. Publikácia rešpektuje ich zoradenie podľa tematických blokov tak, ako boli
prednášané na konferencii. Príspevok riaditeľky SNM – HuM Edity Bugalovej analyzuje

problematiku pomerov a vývinu hudobného múzejníctva na Slovensku a tezaurácie
hudobných prameňov počnúc polovicou
20. storočia. V poslednom období zásluhou
Evy Veselovskej, Janky Bednárikovej, Rastislava Adamka a Sylvie Urdovej sa významne

posunul vývin slovenskej hudobnej medievalistiky a výskum prameňov hudobného
stredoveku. Zborník sumarizuje a prezentuje
aktuálne pramenné poznatky v slovenských
i stredoeurópskych reláciách bádania v bloku
nazvanom Pramene hudby stredoveku.
V centre pozornosti nasledujúcej sekcie príspevkov s názvom Hudobné pramene, ich
reflexia a teoretické a pedagogické kontexty
stoja hudobné pramene v rukopisnom fonde
Univerzitnej knižnice v Bratislave, pramene
lutnovej hudby z územia Slovenska či sakrálne diela minulosti a ich oživovanie v pedagogickom procese. Autormi príspevkov sú Klára Meszárošová, Michal Hottmar a Zuzana
Záhradníková.
Aktuálnu činnosť SNM – Hudobného múzea
na poli výskumu, ochrany a vzdelávania, ale
aj osobných spomienok, prezentujú kapitoly súčasných i bývalých pracovníkov SNM
– HuM v bloku referátov nazvanom Pramene hudby a SNM – Hudobné múzeum. Nesporne je potrebné upozorniť na osobnosť
a pôsobenie Juraja Šimka-Juhása, zakladateľa slovenského hudobného múzejníctva,
ktorým sa vo svojom článku zaoberá Mária
Krajčiová. Sylvia Urdová odkrýva duchovné
hodnoty gregoriánskeho chorálu v prameňoch a v zbierkovom fonde SNM – HuM.
V príspevku venovanom aktuálnej téme
ochrany zbierkových fondov ako jednej z kľúčových múzejných činností zaujíma odborné
stanovisko reštaurátorka Brigita Hradská.
V poslednom období vystupuje do popredia
aj problematika múzejnej pedagogiky, výchovy a vzdelávacích projektov prezentovaná v príspevku Lucie Fojtíkovej. Danica Štilichová, Vladimír Čížik a Alexandra Tauberová
zaznamenali vzácne postrehy, spomienky
a reminiscencie zo života hudobných múzejníkov a ich aktivít.

V kontexte hudobnovedných disciplín si čoraz zreteľnejšie razí vlastnú cestu aj hudobná
ikonografia dominujúca záujmu Jany Bartovej, ktorá sumarizuje aktuálny stav bádania
zachovaných hudobno-ikonografi ckých
pamiatok na Slovensku. Osobnosť, život
a pôsobenie Franza Liszta a 200. výročie
jeho narodenia v uplynulom roku pozoruhodne ovplyvnili aj hudobný život kultúrnej
Európy. Niekoľko zaujímavých výtvarných
vyobrazení tohto skladateľa sa nachádza aj
v slovenských fondových a zbierkotvorných
inštitúciách, na ktoré upozornila popredná
kunsthistorička Marta Herucová.
V kontexte slovenskej hudobnej historiografie
a bádania zaujímajú osobité postavenie zachované hudobné pramene spišskej proveniencie.
V bloku troch príspevkov Pramene hudby Spiša
nájdeme najnovšie výskumné poznatky viažuce sa k mestu Levoča z pera Janky Petőczovej
a Marty Hulkovej, na ktoré nadväzuje Katarína
Burgrová predstavujúca hudobné pamiatky zachované v južnej oblasti spišského regiónu.
Pod sériovým názvom Pramene k hudobným
osobnostiam sa nachádza príspevok Veroniky Vejvodovej, ktorý približuje osobnosť Leoša Janáčka prostredníctvom vlastnej knižnice
skladateľa. Alois Hába a projekt elektronickej edície jeho korešpondencie predstavuje
článok Ondřeja Pivodu, v oboch prípadoch
sympatických kolegov z Čiech.
Reťazec príspevkov zahrnutých v elektronickom zborníku uzatvára organologicky
zameraný blok nazvaný Hudobné nástroje.
V centre pozornosti sa nachádza významná
osobnosť Otmara Gergelyiho, katalogizácia
a digitalizácia hudobných nástrojov v zbierkovom fonde SNM – HuM či Johann Nepomuk
Batka a jeho koncertný nástroj fysharmonika.
Do tohto bloku prispeli organológ Marian
Alojz Mayer, kurátor zbierky hudobných
nástrojov SNM – HuM Peter Jantoščiak,
Andrej Čepec, a napokon aj Juraj Gembický,
ktorý zdôvodnil pozoruhodný zápis ručného
zvonenia a poslanie zvonárov do registra nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Uvedený zborník, jeho príspevky a ich pestrá a bohatá obrazová dokumentácia sú dostupné na www.snm.sk/swift_data/source/
hudobne_muzeum/pdf_dokumenty/Hudobne_pramene_2011_Komplet.pdf, CD verzia
je k dispozícii na bratislavskej adrese SNM –
Hudobného múzea na Žižkovej ul. 18. Zborník je hodnotným odborným vkladom a publikačným obohatením súčasnej slovenskej
muzeológie a muzikológie a veríme, že si ho
nájde nielen odborná verejnosť, ale aj ďalší
priaznivci umenia a hudobnej kultúry.
Zlatica KENDROVÁ
SNM – HuM
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Rozhovor

Nello Santi:
Skladateľ sa v opere rešpektuje
čoraz menej
Jedna z veľkých dirigentských osobností druhej
polovice predošlého storočia, dlhoročný šéf Opery
v Zürichu a pravidelný hosť najväčších operných domov a koncertných siení sveta Nello Santi zavítal do
Bratislavy. Spolu so zborom a orchestrom Opery SND
a vokálnym kvartetom obsadeným prevažne domácimi sólistami predviedol Verdiho kultovú Messa di
Requiem. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o krátky rozhovor.
Pripravil Vladimír BLAHO
V decembri ste oslávili 60. výročie
vašej umeleckej kariéry. Zmenila sa za
ten čas opera a ako?
Budem hovoriť o tom, čo je mi najbližšie.
V prvom rade sa zmenili speváci. Netvrdím, že aj dnes sa medzi nimi nenájdu dobrí a kvalitní interpreti, ale je ich oveľa menej (myslím tých skutočne kvalitných!) ako
kedysi. Speváci, ktorí žili pred „explóziou
médií“, ako napríklad tenorista Giovanni
Malipiero, ktorého dnes nikto nepozná,
by dnes bezpochyby boli hviezdami. Kvality speváka sa nedajú objektívne určiť na
základe v štúdiu vypreparovaných nahrávok, ale len z „live“ záznamov, ktoré neoklamú. Kedysi bolo ambíciou každého budúceho speváka najprv sa čo najviac naučiť
a potom urobiť kariéru. Dnes sa štúdium
zanedbáva, jednak preto, že každý chce
čo najskôr dosiahnuť úspech a speňažiť
ho (vrátane manažérov spevákov), a jednak sa speváci nemajú u koho učiť, pretože
dnes niet kvalitných pedagógov. Ale čosi
podobné platí aj o dirigentoch, z ktorých
médiá takisto hneď potrebujú urobiť hviezdy. A pritom sme mali takú bohatú tradíciu
krásneho spevu reprezentovanú v sopránovom odbore napríklad líniou od Arrangiovej-Lombardiovej cez Ginu Gignu po
Renatu Tebaldiovú. Namiesto kvalitného
spevu sa dnes oveľa viac pozerá na vizuálnu stránku predstavenia. Bohužiaľ sa to
však deje často proti samotnému skladateľovi, ktorý sa rešpektuje čoraz menej.
Od polovice minulého storočia sa
v určitých vlnách obnovoval operný repertoár. Po znovuobjavení predverdiovského bel canta prišla na rad rehabilitácia ranej Verdiho tvorby a na konci storočia (aj keď už nie tak smelo) aj isté rozšírenie repertoáru o menej známe diela
„nepriateľov hudby“ – ako veristov pri
ich obhajobe ironicky nazval Gianandrea
Gavazzeni. Napriek tomu, ak sa dnes pozrieme na repertoár svetových divadiel,
čítame tie isté tituly – Traviata, Tosca,
Nápoj lásky, Carmen, Nabucco a tak stále dookola...
Repertoárová skladba súvisí, hoci nie výlučne, s úrovňou interpretácie. Klasické

bel canto pestujú špecialisti, ktorí hosťujú vo výnimočných produkciách či na festivaloch, ale vo veľkom množstve divadiel
síce majú mezzosopranistku na Verdiho
Amneris, ale už nie na Isabellu z Rossiniho Talianky v Alžíri, a tak sa podobné
diela hrajú zriedkavo. Celé to tiež súvisí
s komercionalizáciou, s potrebou istoty
diváckej odozvy, takže sa radšej po sebe
nakrúti šestnásť záznamov Pucciniho
Tosky, aby sa mohlo promovať čo najširšie spektrum spevákov a nahrávka sa dobre predala .
Aj z Verdiho Rekviem existuje obrovské množstvo zvukových záznamov. Ktorú koncepciu vašich veľkých
dirigentských predchodcov či súčasníkov považujete za najviac približujúcu
sa ideálu, za takú, ktorá bola aj pre vás
smerodajná?
To, čo teraz poviem, neplatí len o interpretácii spomínanej Verdiho skladby, ale
všeobecne. Jediným dirigentom, od ktorého sa dalo čosi naučiť, bol Arturo Toscanini. V tomto zmysle bol jedinečný. Popritom boli geniálni dirigenti ako De Sabata,
Mitropoulos alebo intelektuálne neobyčajne fundovaný Karajan, no géniovia nebývajú dobrými pedagógmi.
Vybočili ste niekedy zo spomínaného repertoárového stereotypu a čo je
vášmu hudobníckemu založeniu najbližšie? Venujete sa aj symfonickej hudbe?
Najväčším skladateľom je pre mňa stále Verdi, ktorý je syntézou všetkého,
čo operný žáner pred ním v Taliansku
dosiahol. A keď to absorboval, ďalej sa
vyvíjal sám k absolútnej dokonalosti obsiahnutej vo Falstaffovi. Čosi podobné
dokázal, resp. podobným zavŕšiteľom
v symfonickej hudbe je pre mňa Johannes Brahms, takže jeho Štvrtú symfóniu
považujem za akýsi rovnocenný pendant Verdiho Falstaffa. Popri Brahmsovi som prirodzene dirigoval aj Dvořáka, Straussa, Schőnberga, pokiaľ ide
o operu 20. storočia, tak predovšetkým
taliansky verizmus – Leoncavallovho
Oidipa, Zandonaiovu Francescu da Ri-

foto: archív SND

mini, ale aj zabúdaného Wolfa-Ferrariho. Práve takéto diela a nie Tosky by sa
mali nahrávať v štúdiách, aby sa rozšírili obzory operných poslucháčov a divákov.
A aký je váš vzťah k Mozartovi?
Súhlasíte s názorom, že talianske opery tohto majstra sa interpretujú dvoma
rôznymi štýlmi, nemeckým (ktorého
vyhraneným prototypom by mohol byť
napríklad Peter Schreier) a talianskym
(povedzme v podaní mladého Alfreda
Krausa)?
Takto by som to netriedil. Mozartovský
štýl je jednoducho mozartovský štýl.
Ale na druhej strane Don Giovanni na
otváracom predstavení poslednej sezóny v milánskom Teatro alla Scala mal
len málo spoločné s Mozartom. Pokiaľ
ide o mňa, za dirigentským pultom som
sa s jeho operami nikdy nestretol. Zato
som však v Zűrichu, kde pôsobím už 54

rokov, uviedol na začiatku svojho pôsobenia Wagnerovho Lohengrina. Potom
som však prišiel na to, že ku kvalitnému
naštudovaniu diela bayreuthského majstra by bola potrebná dokonalá jazyková
znalosť nemčiny.
Dnešná globalizácia zasahuje výrazne i operný svet. Vidíte napriek tomu
nejaké zásadnejšie rozdiely medzi operným dianím napr. v nemeckej a talianskej jazykovej oblasti?
Popri formálnych rozdieloch (v Nemecku
preferovaný systém hrania v repertoárovom divadle verzus talianska staggiona)
sú tu pravda i ďalšie odlišnosti. No nechcel by som byť jednostranný a nepriznať
viac „so zemou zrasteným“ Nemcom, že
to boli práve oni, kto znovuobjavil v Taliansku zabúdanú Verdiho tvorbu. Ak sa
opera robí s láskou a pokorou voči autorovi, ostatné parametre nezohrávajú až takú
rozhodujúcu úlohu.
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Accentus Musicalis vo finále
Aprílovými a marcovými podujatiami vstúpil dvojročný bilaterálny projekt viedenskej Universität für Musik und
darstellende Kunst a bratislavskej Vysokej školy múzických umení do svojej záverečnej fázy.
Hoci sme sa o tomto zaujímavom podujatí,
mapujúcom stredoeurópske kultúrne väzby
v minulosti a tvoriacom tieto väzby pre budúcnosť, na stránkach Hudobného života
už niekoľkokrát zmieňovali, možno nebude
pri tejto príležitosti na škodu krátka rekapitulácia. Príbeh Accentus Musicalis má pre
mňa osobité čaro už v tom, že pri zrode stála
mladá, v zahraničí pôsobiaca slovenská muzikologička Jana Gajdošíková, absolventka
hudobnej vedy v Olomouci a hudobného manažmentu v Brne. Koncept projektu, ktorý
získal podporu zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko, vznikal ako súčasť jej pracovnej stáže vo
Viedni v rokoch 2009/2010 a jeho hlavnými
spolutvorcami a odbornými garantmi sa stali
viedenskí profesori Gerold Gruber, Ingomar
Rainer v spolupráci s umeleckým vedúcim
súboru Musica aeterna Petrom Zajíčkom.
Toto spojenie zaručilo interdisciplinárnu
bázu (muzikologický výskum – interpretácia), ktorá je nielen v oblasti hudby mantrou
súčasných vedeckých aktivít. Slovenským
partnerom projektu sa okrem o. z. Musica
aeterna stala aj VŠMU, ktorá napriek vlažnému postoju jej vedenia k zastúpeniu problematiky historicky poučenej interpretácie
vo vzdelávaní svojich študentov paradoxne
získala účasť v medzinárodnom projekte
v rozsahu, aký som v aktivitách školy doteraz
nezaregistroval. Už v roku 2010 sa uskutočnila prezentácia projektu v Mozartovej
sieni Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave
i v Haus der Musik vo Viedni, ktorú nasledovala dvojica koncertov súborov Musica
aeterna a Collegium musicum Viedeň v týchto mestách. Medzi najatraktívnejšie podujatia nasledujúceho roku v rámci Accentus
Musicalis patrila štvorica workshopov so
zameraním na historické dychové (flauta,
hoboj, fagot), sláčikové a klávesové nástroje
(čembalo, kladivkový klavír, organ). Edukatívne podujatia spojené s koncertmi lektorov
i študentov pre verejnosť sa konali v kaštieli
v Dolnej Krupej, na Konzervatóriu Josepha
Haydna v Eisenstadte a v rakúskom Schloss
Hofe. V marci 2011 som navštívil workshop
v Dolnej Krupej. Malá skupina motivovaných študentov a mladých profesionálov
niekoľko dní intenzívne pracovala pod
vedením lektorov ako Gertraud Wimmer
(flauta), Emma Black-Davislim (barokový
hoboj), Katalin Sebella (barokový fagot),
Norbert Zeilberger, Monika Knoblochová
(čembalo) na príprave umeleckého výstupu
v podobe koncertu pre verejnosť. V inšpirujúcich historických priestoroch „beethovenovského“ kaštieľa v správe Slovenského
národného múzea – Hudobného múzea
rezonovala v príjemnej tvorivej atmosfére
túžba naučiť sa niečo nové. Vzhľadom na
absenciu výuky „starej hudby“ v domácom
školstve išlo v slovenskom kontexte spolu
so Stredoeurópskou hudobnou akadémiou
(ktorá však nie je primárne orientovaná na
študentov – špecialistov) o jediné podujatie,
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ktoré umožnilo zúčastneným slovenským
študentom kontakt s odborníkmi v tejto oblasti. Že je o podobné vzdelávanie záujem,
mi potvrdili aj rozhovory s viacerými účastníkmi. VŠMU tak prostredníctvom Accentus
Musicalis mala jednu z posledných možností
naskočiť na vlak, ktorý už dosť dávno opustil
stanicu. Nezanedbateľným prínosom projektu bola aj podpora slovenského koncertného
života, napríklad dramaturgicky zaujímavým koncertom z diel Couperina, Hottetera,
Boismortiera, Rameaua či Duphlyho v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Medzi aktuálne
podujatia projektu patrili teoretické (edičné
techniky starej hudby) a interpretačné
(Helmut Wildhaber – spev, Ingomar Rainer
– klávesové nástroje, Jocelyne Rainer – baro-

kové husle, Peter Zajíček – ansámblová hra)
workshopy starej hudby v marci tohto roku
v Bratislave. Špecifické problémy prípravy
notových vydaní starej hudby priblížili zahraniční muzikológovia Herbert Seifert, Dominik Šedivý, no i domáci odborníci Ladislav
Kačic, Eva Ferková a Róbert Šebesta, ktorý
bol aj vedeckým koordinátorom slovenskej
časti Accentus Musicalis. S mimoriadnym
úspechom sa stretlo podujatie určené žiakom bratislavských ZUŠ Accentus Musicalis
deťom v Dvorane VŠMU. Siedmeho marca
sa na VŠMU uskutočnil aj spoločný koncert
lektorov medzinárodných workshopov so
spoluúčasťou Musiky aeterny. V programe z diel Bibera, Schmelzera, Pachelbela,
Händla, Muﬀata a Fuxa hrali prím slovenskí

hudobníci. V apríli Accentus Musicalis vyvrcholil dvojicou medzinárodných vedeckých
sympózií „K dejinám hudobnej interpretácie
od 16.–18. storočia v regióne strednej a východnej Európy“ (Bratislava, Viedeň) a viedenským koncertom súboru Musica aeterna
(17. 4.). Detailný popis aktivít v rámci projektu Accentus Musicalis môžu záujemcovia
nájsť na www.accentusmusicalis.eu alebo
si pozrieť na putovnej výstave „Dva roky
Accentus Musicalis“, ktorá bude až do 17. 5.
na Universität für Musik und darstellende
Kunst vo Viedni. A zostáva si už len zaželať,
aby podobných zmysluplných európskych
projektov vznikalo viac.
Andrej ŠUBA
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Koncerty duchovnej barokovej hudby v Košiciach
V predveľkonočnom období obohatili kultúrny život Košíc a blízkeho okolia „Koncerty duchovnej barokovej hudby“. Dušou
festivalu „Musica ex archivo“, konajúceho
sa v rámci projektu Európske hlavné mesto
kultúry 2013, sa stal organista v Dóme sv.
Alžbety v Košiciach a zbormajster Zboru
sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety Viliam Gurbaľ. Dramaturgia podujatia sa pridržiavala
základného festivalového zámeru vyjadreného v názve a pripravila ukážky z diel najvýznamnejších barokových tvorcov J. S. Bacha, A.Vivaldiho a G. F. Händla. Na trojici
marcových nedeľných koncertov sa predstavili nielen domáci, ale i zahraniční umelci,
pričom všetky podujatia sa konali v sakrálnych priestoroch, čo výrazným spôsobom
umocnilo spirituálny rozmer diel a ich vnímanie zo strany početného publika. Odozva
koncertov bola pozitívna, čo len podporuje
zmysluplnosť takéhoto podujatia.
Prvý koncert v chráme Evanjelickej
a. v. cirkvi v Košiciach (18. 3.) bol zameraný na komornú tvorbu s ťažiskom na
skladbách J. S. Bacha. Na koncerte sa
predstavili členovia príležitostného barokového zoskupenia Tomáš Kardoš (barokové violončelo), Agnesa Ferienčíková
(spinet), Mária Rendešová a Silvia Franková (barokové priečne flauty), Júlia Gurbaľová (soprán), Mária Jakabová (mezzosoprán) a Matúš Šimko (tenor). Ansámbel viedol významný hráč na barokovej
priečnej flaute, člen súboru Concentus
Musicus Wien a pedagóg Konservatorium
Wien Privatuniversität Reinhard Czasch.
V jeho štýlovo vzorovom, technicky preR. Czasch foto: archív

cíznom a muzikantsky precítenom predvedení zazneli na úvod a záver koncertu dve
Bachove flautové sonáty (C dur BWV 1033
a e mol BWV 1034). Na zážitku z oboch sonát sa veľkou mierou podieľali aj hráči bassa continua (T. Kardoš, A. Ferienčíková),
ktorí citlivou a plastickou hrou zvýraznili
ich harmonickú štruktúru i tok hudobných
myšlienok. Umeleckú zaangažovanosť
hráčov bassa continua bolo možné sledovať v priebehu celého koncertu, čo prispelo k jeho vydarenému priebehu. R. Czasch
bol svojou štýlovou interpretáciou oporou
vo všetkých skladbách, ktorých obligátnou súčasťou bola aj baroková priečna
flauta. Interpretačné stvárnenie árií z Bachových kantát (Ermunt're dich z kantáty
Schmücke dich, o liebe Seele BWV 180/M.
Šimko, Mir ekelt z Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlüst BWV 170/M. Jakabová, Ers-

chrecke doch z Herr, deine Augen sehen
priviezol aj časť svojho súboru Musica
liam Gurbaľ, duša celého podujatia. Napnach dem Glauben BWV 102/ M. Šimko,
Florea, čo predstavovalo ďalšie potvrderiek tomu, že sláčikári hrali na moderných
Esurientes implevit bonis z Magnificanie niekoľkoročnej umeleckej spolupráce
nástrojoch, potvrdili, že aj na nich je možtu BWV 243/M. Jakabová) i v Händlovej
s košickým Zborom sv. Cecílie a baroné realizovať diela v intenciách historicky
Meine Seele HWV 207 (M. Gurbaľová)
kovým súborom na čele s V. Gurbaľom.
poučenej interpretácie. Speváčka svojou
sa vyznačovalo vnútorným zanietením
S radosťou možno konštatovať, že táto
umeleckou výpoveďou preukázala, že
účinkujúcich, ako i jasným prednesom
spolupráca prináša plody v podobe výv oblasti barokovej hudby sa pohybuje
náročných koloratúr, čistou intonáciou
razného umeleckého napredovania kos istotou, pričom príjemnú farbu jej hlasu
a rytmickou precíznosťou. Veľmi pozitívšických umelcov. Rozsiahle, mimoriadzvýraznilo i akusticky priaznivé prostrene treba hodnotiť zmysel
pre štýlovosť naštudovania
v zmysle historicky poučenej
interpretácie. Na záver vokálneho bloku zaznela v podaní sopranistky M. Gurbaľovej, troch priečnych
barokových fláut a bassa
continua ária Hört doch, der
sanften Flöten Chor zo svetskej kantáty Schleicht, spielende Wellen, und murmelt
gelinde BWV 206. Treba vyzdvihnúť aj edukačný rozmer
tejto produkcie: obe spoluúčinkujúce hráčky na barokových priečnych flautách boli
žiačkami R. Czascha. Mária
Rendešová študuje na Konservatorium Wien Privatuniversität, Silvia Franková abZbor sv. Cecílie foto: M. Šangala
solvovala u Czascha hodiny
v rámci Stredoeurópskej hune interpretačne náročné
dobnej akadémie (MEMA 2009) v Popraa takmer dvojhodinové
de, kde tento umelec odvtedy príležitostne
dielo vyznelo v plnej kráse
dochádza a usporadúva semináre.
a v štýlovo čistej podobe,
Na koncerte vo farskom kostole vo Valalipod ktorú sa významnou
kách neďaleko Košíc (25. 3.) zaznelo jedimierou podpísal práve diné dielo, Vivaldiho Stabat
rigent M. Štryncl. Živá inmater. Duchovné posolsterpretácia vyznačujúca
tvo diela zdôraznilo čítanie o zastaveniach krížovej
sa umeleckou zaangažovacesty, ktoré spolu s modnosťou každého člena, inlitbami končiacimi kažtonačnou čistotou, precízM. Štryncl foto: M. Šangala
dé zastavenie, predniesli
nosťou rytmu, jasnosťou
kňaz a správca miestnej
vedenia melodických línií
farnosti. Takéto uchopedie chrámu. Výraznou oporou pre všetvrátane náročných koloratúr v partoch
nie Stabat mater sa stretlo
kých účinkujúcich bolo continuo V. Gursólistov. Je zaujímavé, že rozsiahly vokáls veľmi srdečnou odozvou
baľa. Záverečný potlesk do posledného
ny sólistický aparát (s výnimkou basistu
publika, zloženého prevažmiesta zaplneného chrámu bol pozitívMareka Gurbaľa, sólisticky pôsobiaceho
ne z miestnych obyvateľov.
nym ohodnotením všetkých účinkujúcich
aj v Opere ŠD Košice) pozostával výlučne
za ich kvalitný výkon a príjemne strávené
z členov Zboru sv. Cecílie (František Binedeľné popoludnie.
roš, Dominika Doniga, Júlia Gurbaľová,
Vyvrcholením celého podujatia bol záveSilvia Pasnišinová, Anna Polomská, Lurečný koncert v Kostole sv. Antona Pakáš Šimonov, Matúš Šimko, Janka Nováduánskeho (31. 3.). Dramaturgia siahla
ková, Martina Litecká, Ján Tkáč, Tomáš
po veľmi náročných Brockesových paSocha, Mária Jakabová, Anton Vaľko, Tešiách HWV 78 Georga Friedricha Händrézia Heskeová, Barbara Sopková, Lucia
la, známych aj pod pôvodným názvom
Schwarzová).
Der für die Sünden der Welt gemarterte
Úspech tohoročného festivalu „Koncerund sterbende Jesus. Prvý názov diela je
ty duchovnej barokovej hudby“ potvrdil
odvodený od mena významného hamsprávnosť umeleckého smerovania Zboru
burského cirkevného básnika Bartholda
sv. Cecílie a jeho barokového súboru na
V. Gurbaľ
Heinricha Brockesa (1680–1747), ktorý
čele s V. Gurbaľom, založeného na pravifoto: M. Šangala
študoval v Händlovom rodisku v Halle.
delnej spolupráci s výraznými zahraničNapriek tomu, že pašie vznikli na prelonými špecialistami na barokovú hudbu
Dielo naštudovali mezzosopranistka Máme rokov 1716 a 1717, svoju premiéru
M. Štrynclom a R. Czaschom. Úspech
ria Jakabová, členovia sláčikového kvarmali až 3. apríla 1719 v Hamburgu. Dia vysoká umelecká úroveň koncertov poteta Štátnej filharmónie Košice – Maroš
rigentom košického uvedenia diela bol
tvrdili, že na mape Slovenska vzniká výPotokár (1. husle), Róbert Lenárt (2.
európsky uznávaný interpret barokovej
znamné centrum starej hudby.
husle), Peter Olejár (viola) a Róbert Kohudby dirigent a violončelista Marek
Karol MEDŇANSKÝ
váč (violončelo), za spinet sa posadil ViŠtryncl. Na realizáciu tohto projektu si
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Muzikologička na čele
Slovenského inštitútu vo Viedni:

Viera Polakovičová

V Európe je osem Slovenských
inštitútov: v Prahe, Viedni,
Moskve, Varšave, Berlíne, Paríži,
Ríme a v Budapešti. Ich cieľom je
propagácia Slovenska, jeho kultúry
a reálií. Riaditeľkou Slovenského
inštitútu vo Viedni je už tri roky
Viera Polakovičová, príslušníčka
„ponovembrovej” diplomacie, ktorá do
služieb Ministerstva zahraničných vecí
SR vstúpila po internej ašpirantúre na
FiF UK v odbore hudobná veda a po
viacročnom pôsobení v niekdajšom
Slovkoncerte i Slovenskom hudobnom
fonde. Doma je známa ako hudobná
kritička a pohotová publicistka so
širokým rozhľadom voblasti hudby
i celej kultúry.

Pripravila Terézia URSÍNYOVÁ
Ako sa dostane muzikologička do diplomacie?
Po roku 1989 sa množili pozvania pre manažérov a záujemcov o diplomaciu, a tak som sa i ja
dostala k viacerým zahraničným stážam. Medzi inými prišlo pozvanie na École nationale
d'administration do Paríža a vtedajší minister
kultúry Ladislav Snopko mi navrhol zúčastniť
sa na výberovom konaní. Zvíťazila som a stala
som sa tak prvou československou stážistkou
tejto prestížnej diplomatickej vzdelávacej inštitúcie. V tom čase pôsobila na Veľvyslanectve
ČSFR v Paríži ako kultúrna radkyňa Michaela Jurovská, ktorá mala dočasne na starosti aj
agendu UNESCO. Požiadala ministra zahraničných vecí SR, aby som sa mohla predstaviť
a zúčastniť na výberovom kole na miesto diplomata pre agendu UNESCO. Uspela som, a tak
som sa o niekoľko týždňov do Paríža vrátila ako
zástupkyňa stáleho delegáta SR pri UNESCO.
V tejto funkcii som pôsobila od roku 1993 do
roku 1997.
Šírka a hĺbka prípravy na diplomatické zahraničné pôsobenie vás asi oddialili od pôvodného hudobného povolania…
Len do istej miery a na istý čas. Predošlá skúsenosť mi však veľmi pomohla pri výkone funkcie
v UNESCO. Boli sme nový štát a bolo potrebné
usporiadať pomery aj právne. Podujala som sa
pripraviť návrh rezolúcie, ktorá upravovala pravidlá organizácie, aby sa 23 nových členských
štátov mohlo zúčastniť na Generálnej konferencii UNESCO, aby mohli voliť a byť volenými. Spolu s českým a portugalským kolegom
sme na tom pracovali pol druha roka. V tom
čase sa zapisovali do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO Banská Štiavnica, Spišský
hrad a Vlkolínec. Po skončení mojej misie som
nejaký čas pôsobila v kabinete Generálneho ria12

diteľa UNESCO v Paríži a neskôr ako koordinátor kultúrnych a vzdelávacích projektov Tempus Phare v Nadácii Sophia Antipolis na juhu
Francúzska. Išlo o spoluprácu s odborníkmi zo
strednej Európy na základe konvencie s Európskou komisiou.
Prišiel rok 1999 a vy ste sa nakrátko vrátili
k hudbe.
Po návrate na Slovensko trvalo dosť dlho, kým
som sa dostala do ďalšieho výberového konania
v rámci diplomacie. V tom čase totiž diplomat po
návrate zo zahraničia neostal v službách MZV
SR, ako je to dnes. A tak som medzitým pracovala v Hudobnom centre ako vedúca Oddelenia
vonkajších vzťahov – čiže opäť to bola práca so
zahraničím. Po nejakom čase som sa však opäť
zúčastnila na výberovom konaní na Ministerstve zahraničných vecí SR, kde ma prijali na
Odbor kultúrnych stykov a krajanov (2000).
O 3 roky som sa potom dostala na post riaditeľky Slovenského inštitútu a kultúrneho radcu
slovenského veľvyslanectva v Paríži. Na tomto
mieste som pôsobila v rokoch 2003–2007.
Ako organizátorka, diplomatka a manažérka
máte na svojom konte nemálo úspechov v propagácii slovenskej hudby.
Už moja práca dramaturgičky BHS a TIJI
(1980–1985), následne vedúcej Hudobného informačného strediska (1985–1993), mi
umožnili nadväzovať medzinárodné kontakty.
Zatiaľ čo na sklonku osemdesiatych rokov to
bolo skôr spoza stola, so zriedkavými exkurzmi
do zahraničia, po revolúcii to bol priamy kontakt so svetom. Intenzívne kontakty som pestovala s anglicky hovoriacimi krajinami, s Veľkou
Britániou, Austráliou, ale aj s Holandskom a severskými krajinami. Podarilo sa mi dopomôcť

k britskej premiére Benešovej opery Skamenený, vzácne boli kontakty s Hessenským rozhlasom, ale aj s Francúzskym rozhlasom, ktorý
preberal prostredníctvom Slovenského rozhlasu moje relácie o slovenskej hudbe. Keď sa mojím pôsobiskom stal Paríž, pripravovala som relácie priamo vo Francúzskom rozhlase. Podobnú sériu relácií realizovali Švajčiarsky rozhlas
a Francúzska redakcia Slovenského rozhlasu.
Do diplomacie som teda vstúpila ako fanatik
slovenskej kultúry a hudby. Nemohlo to skončiť
inak, ako hľadaním ďalších možností jej prezentácie. Zahraničie nejavilo o nás ešte systematický záujem, z našich umelcov sa za hranice dostali predovšetkým skvelé vokálne talenty, často
označované za české. Postupne som však registrovala nárast skutočného záujmu o Slovensko. Na dvoch postoch v Paríži, ako zástupkyňa stáleho delegáta SR pri UNESCO a neskôr
na poste riaditeľky tamojšieho Slovenského
inštitútu, som presadila veľa dobrej slovenskej
hudby a hudobných umelcov. Prispela som do
prípravy celoročnej prezentácie slovenskej kultúry vo Francúzsku (1996), ktorú sme pripravovali dva roky s vtedajšou kultúrnou radkyňou
veľvyslanectva Michaelou Jurovskou. Francúzi
mali veľký záujem o premiéru ďalšieho operného diela Juraja Beneša, koncert z diela Romana Bergera so Sergejom Kopčákom i o ďalšie
osobnosti v rámci navrhovaného festivalu slovenskej hudby. Bolo to však „hudecovské“ obdobie na MK SR a Roman Berger sa napríklad
zdráhal reprezentovať Slovensko pod egidou
tohto ministra. Navyše, naše ministerstvo odmietlo prispieť na festival čo len symbolickou
čiastkou požadovanou Francúzmi, a tak sa festival neuskutočnil. Iná bola situácia v čase môjho pôsobenia v Paríži po roku 2003 v pozícii
kultúrnej radkyne slovenského veľvyslanectva
5 | 2012
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Zapôsobil na mňa Jacques Delors, ale aj paríža prednášky pre približne 100 hostí. Väčšie poa riaditeľky Slovenského inštitútu v Paríži. Posky starosta, od ktorého som dostala Medailu
dujatia organizujeme inde. Som v neustálom
darilo sa mi realizovať celé série koncertov súmesta Paríž za projekt prezentácie Slovenska
styku so všetkými slovenskými festivalmi, dičasnej slovenskej hudby v parížskej Invalidovv rámci Európskeho festivalu na Montmartri.
vadlami, významnými osobnosťami. Je to nieni, ale aj v iných sálach Paríža, kde som sprolen nutnosť manažéra, ale aj môj osobný záujem
stredkovala špičkové diela Romuzikologičky a kritičky. V adresári máme okomana Bergera, Juraja Beneša,
lo 2000 osôb, z toho približne 30 percent je kraVladimíra Godára, Petra ZagaKultúra je v západnej Európe
janov. Pracujeme takmer výlučne prostrednícra, ale aj skladby pre Francúzov
tvom internetu a Facebooku. Na významnejšie
neznámych autorov Ľudovíta
jednou z najsilnejších súčastí
podujatia, ktoré pripravujeme so slovenským
Rajtera či Jozefa Podprockého.
zahraničnej politiky.
veľvyslanectvom, posielame pozvánky. Ročne
Interpretmi boli renomovaní
je to okolo 80 podujatí. Osemnásť rokov budoumelci – Sergej Kopčák, Denivania inštitútu prinieslo svoje ovocie. V publiku
sa Šlepkovská, Mikuláš Škuta,
Tešila som sa opakovaným stretnutiam s Pierpribúdajú nové tváre. Máme živý kontakt s mlaJozef Lupták a mnohí ďalší. Záujem bol často
rom Boulezom, mohla som si vychutnať Josého
dými Slovákmi, ktorí tu študujú a pracujú, ale
tak veľký, že hodinu pred našimi koncertmi stáCarrerasa ešte pred jeho chorobou, opakovane
aj s našimi umelcami etablovanými v Rakúsku,
lo publikum v rade…
Editu Gruberovú, Annu Netrebko, ale aj Pavla
s ktorými sa radíme a úzko spolupracujeme.
Bršlíka, Adrianu Kučerovú a oboch Jenisovcov
Aký je váš pohľad na hudobný život a kultúru
– skvelú Evu ako nezabudnuteľnú Líšku Bysv krajinách, kde ste pôsobili?
V čom vidíte hlavnú líniu pôsobnosti nášho introušku. Nadchol ma Princ Miroslava DvorskéPo rokoch profesionálneho pôsobenia v zahraništitútu v Rakúsku?
ho v Rusalke. Zažila som však aj hviezdny štart
čí som plná obdivu, aké dôležité miesto zaujíma
Prvoradé je, aby sme Slovensko prezentovali
kultúra v západnej Európe. Je jednou z najsilnejdirigenta Juraja Valčuhu na festivale Francúzako vyspelú kultúrnu krajinu, zaujímavý turisších súčastí zahraničnej politiky – minimálne
skeho rozhlasu, ktorý nesie názov Présences.
tický cieľ i priestor pre podnikanie. Rakúšanov
v krajinách, kde som dlhodobo pôsobila. NazZaskočil za chorého diridávam sa, že pokiaľ publikum stojí deň a noc na
genta a prakticky za týždeň
V spoločnosti E. Gruberovej pri príležitosti vernisáže
lístky do opery a dlhé hodiny pred vchodom na
sa naučil súčasné dielo. Vyvýstavy k 40. výročiu pôsobenia svetoznámej slovenskej
veľké výstavy, je to dobré znamenie. Pravdaže, ide
slúžil si standing ovation
opernej umelkyne vo Viedenskej štátnej opere, 2011
ưfoto: archív SI vo ViedniƲ
o premyslený biznis. V UNESCO sa tomu hoa 20-minútový potlesk.
vorí „cultural industries“. Ale prečo nie? SúčasOdvtedy som sa stala jeho
ný kultúrny svet stojí na tom, najväčšie galérie
úprimnou obdivovateľkou
a múzeá dômyselne lákajú návštevníkov, operné
a chodila na jeho vystúpedomy a koncertné siene zdokonaľujú systém,
nia, najmä keď sa z Montako si udržať poslucháča, a profesionálnou mepellier, kde pôsobil, dostal
dializáciou lákajú stále viac publika.
do Paríža. K mojim najväčším hudobným zážitkom
patrila návšteva Johna CaUrčite nebola núdza i o mimoriadne umelecké
gea v Bratislave, ktorého
zážitky a stretnutia…
som pozvala na základe iniKultúra patrila vždy do môjho portfólia a mociatívy Milana Adamčiaka.
tivoval ma i záujem médií o moje osobné poVtedy sme v Hudobnom
strehy, predovšetkým domácej i zahraničných
informačnom stredisku zarozhlasových spoločností. Bola som akreditoložili spolu s Jurajom Bevaná na mnohých festivaloch a v operných donešom, Danielom Matemoch – v Paríži, Viedni, Londýne, Lyone, Brujom a Milanom Adamčiaseli, Štokholme, Prahe, Budapešti, Varšave,
kom festival Večery novej
Nice, Aix-en-Provence, Salzburgu, ba aj v São
hudby. Písal sa rok 1992.
Paulo…. Najväčšie zážitky mi často priniesol
Je priam symbolické, že práve teraz, po 20 ropohľad dovnútra diania. Členka miestnej vláveľmi zaujali podujatia, ktoré sme pripravikoch, prezentujeme spolu s kolegami vo Viedni
dy v São Paulo, moja spolužiačka z Paríža, ma
li k 20. výročiu Nežnej revolúcie. Bolo to symcageovskú výstavu v MuseumsQuartier.
svojho času previedla vtedy ešte nedokončenou
pózium s aktérmi týchto spoločenských zmien
koncertnou sálou pre 2000 ľudí. Keď Claudio
u nás a ďalšie s partnermi zo strednej a východAbbado uvádzal na salzburskom festivale komnej Európy na tému „Náboženstvo a prevrat“
V súčasnosti ste riaditeľkou Slovenského inštipletné Schubertove symfónie, dovolil mi byť na
v Diplomatickej akadémii vo Viedni. So zahratútu vo Viedni a kultúrnou radkyňou nášho veľvyslavšetkých skúškach. Peter Mikuláš mi umožnil
ničnými partnermi sme pripravili sériu výstav
nectva v Rakúsku. Rakúska metropola, podobne
sledovať generálku Missa solemnis so Sirom Cok prevratu i festival filmov s ľudsko-právnou
ako Paríž, má svoje neopakovateľné čaro. Pre vás
linom Davisom v Salle Pleyel. Užila som si tohto
tematikou „This Human World“. Vyvrcholeznamená isto i blízkosť domova, rodiny...
nášho sólistu aj keď účinkoval v Paríži s ďalšími
ním bol slávnostný koncert v prestížnom sídle
Je to prekrásne veľkomesto s veľkou hudobnou
významnými dirigentmi – Carlom Mariom Giuviedenských filharmonikov Musikvereine, kde
tradíciou, kvalitnými vedeckými a umeleckými
linim či Sergejom Byčkovom... Sergeja Kopčáza účasti prezidentov Rakúska a Slovenska odinštitúciami. Vyrastala som navyše v ovzduší
ka som zasa mohla obdivovať v roku 1994 ako
znela Beethovenova 9. symfónia so slovenskými
silnej rakúskej kultúrnej tradície, takže som sa
Hundinga v prvom uvedení Wagnerovho Prsteumelcami.
vrátila akoby domov.
ňa v Paríži – na dramaturgicky najpríťažlivejšej
parížskej scéne v Châtelet. Mala som možnosť
O aký priestor vo Viedni ide, čo tu možno orAké hudobné podujatia pripravujete?
vidieť čerstvo obnovenú oponu parížskej opery,
ganizovať?
Novým prvkom v práci SI je možnosť organialebo som sedela v porote Medzinárodnej sklaNáš inštitút sídli v strede mesta. Jeho reprezenzovať kvalitné hudobné podujatia vďaka kondateľskej tribúny v Paríži ako delegát Slovenskétačná miestnosť je dostatočne veľká pre panelocertnému krídlu zn. Bösendorfer, ktorý som
ho rozhlasu. Neskôr som dostala pozvanie do
vé a menšie výtvarné výstavy. Priestor je vhodzískala do prenájmu za symbolickú sumu. Už
poroty Ceny UNESCO za hudbu. V Paríži som
ný na koncerty, prezentácie turistických ponúk,
tretí rok organizujeme koncerty so študentmi
spoznala skvelé osobnosti historikov, politikov.
literárne večery, filmové projekcie, diskusie
a mladými slovenskými a zahraničnými umel13
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cami. Majú nečakaný úspech a prinášajú k nám
úplne nové publikum. Spomeniem tiež koncert
k nedožitým 70. narodeninám Lucie Poppovej v Musikvereine alebo koncert k 80. narodeninám Romana Bergera v Benediktínskom
opátstve vo Viedni. S veľkým záujmom sa stretol slávnostný koncert k storočnici Jána Cikkera a dvestoročnici Franza Liszta v prestížnom
viedenskom Konzerthause v októbri minulého
roka. Umožnili nám to partneri (hlavne MK
SR), sponzori a skvelá spolupráca so Slovenským komorným orchestrom a Slovenským
filharmonickým zborom. Výťažok sme venovali obetiam japonskej prírodnej katastrofy. Na
podujatí sme uviedli Spomienky Jána Cikkera,
premiéru mladej slovenskej autorky Ľubice
Čekovskej, k tomu dramaturgicky jedinečnú
Via crucis Franza Liszta a v spolupráci s dirigentmi Ewaldom Danelom a Blankou Juhaňákovou napokon odznel poslucháčsky bonbónik
v podobe Mozartovej Korunovačnej omše so
skvelými sólistami Adrianou Kohútkovou, Teréziou Kružliakovou, Pavlom Bršlíkom a Petrom Mikulášom. Bohato medializovaný koncert stál za všetku organizačnú námahu.
Prezentácia slovenskej kultúry však nutne presahuje hudobnú sféru...
Vyplýva to z poslania inštitútu. Siaha od diskusií, prednášok, cez prezentáciu turistických
krás, historických udalostí, kultúrneho dedič-

S J. Cageom na Slovensku, 1992 foto: archív V. Polakovičovej

stva, umenia. Niektoré podujatia pripravujeme aj dva roky dopredu. Napr. unikátnu výstavu Bašagičovej knižnice Univerzitnej knižnice z Bratislavy, ktorá je na zozname UNESCO
„Pamäť sveta“, alebo výstavu Pamiatkového
úradu SR „Kláštory a krížové cesty na Slovensku“, výstavu detských rómskych kresieb z Jarovníc, ktoré zaujali natoľko, že ju prebral Palác
Auersperg vo Viedni a my sme ju potom zopakovali v inštitúte v podobe aukcie. Podobne sme
to urobili s výstavou „Art brut“ zo zbierky Ligy
pre duševné zdravie. Skvelá bola prezentácia
150-ročných bábok Múzea bábkarských kultúr
a hračiek z Modrého kameňa. S veľkým záujmom sa stretávajú diskusie, predovšetkým na
aktuálne a historické témy. Napr. po filme Miluj blížneho svojho Dušana Hudeca a po filme
14

Nickyho rodina Mateja Mináča sme mali podnetnú a dojímavú diskusiu o holokauste, zaujali i prednášky Ústavu pamäti národa o Akcii
„K“ i výpoveď svedka prenasledovania kňazov,
rádových sestier a mníchov – kňaza Antona Sr-

vili tri výstavy – Ignác Bizmayer, keramické
betlehemy zo Slovenska a keramika z Burgenlandu i Bratislavy. V máji tohto roku vyvrcholí projekt prezentáciou modernej keramiky oboch regiónov. Rozpracovaná je spolupráca SNM a SNG s prestížnou Albertinou, ktorá pripravuje
na Bratislavskom hrade výstavu
K mojim najväčším hudobným
o zakladateľovi Albertiny, Albertovi Saskom-Tešínskom. Máme
zážitkom patrila návšteva
tiež rozpracované projekty s LeJohna Cagea v Bratislave.
opoldovým múzeom vo Viedni,
Opátstvom v Klosterneuburgu
a Univerzitou v Grazi. Dlhodobo
holca, vystúpenie poslankyne Magdy Vášáryoje pripravovaný projekt Svetových dní hudvej k 20. výročiu Vyšehradskej štvorky i nedávby, ktorý pripravuje Spoločnosť pre súčasnú
na diskusia o Nežnej revolúcii po filme Novemhudbu na rok 2013 s partnermi v Rakúsku –
ber 1989 očami slovenských dokumentaristov
pre Viedeň, Bratislavu a Košice.
s bývalou rakúskou veľvyslankyňou na Slovensku Gabriele Matzner-Holzerovou.
Máte nejaký osobitný projekt, ktorý by ste ako
svoju srdcovú záležitosť chceli v budúcnosti realizoZapájate sa aj do medzinárodných projektov?
vať? Aké sú vaše osobné túžby smerom do budúcÁno, hlavne v rámci európskej siete kultúrnosti?
nych inštitútov vo Viedni (EUNIC – EuroRada by som prezentovala vo Viedni slovenskú
pean National Institutes for Culture). Dva
výtvarnú modernu. Prvým krokom bude v máji
roky som bola jej prezidentkou a dnes povýstava „Poklady slovenskej moderny“ zo zbiekračujem v práci ako viceprezidentka. Sporok SNG, a to z diel majstrov prvej polovice 20.
ločne sme pripravili Európsky festival poéstoročia. Bude to v paláci Porcia v centre Viedzie, Európsky festival drámy, festival Round
ne. Priala by som si, aby zarezonovala podobne
about Chopin, náš inštitút tiež koordinuje
ako svojho času kľúčová výstava slovenskej goliterárne prezentácie v Hlavnej viedenskej
tiky, ktorú sa mi v roku 2009 podarilo zrealizoknižnici a vlani sme sa
vať v parížskom Múzeu stredovekého umenia.
zapojili do štvormesačPokiaľ ide o mňa osobne, mojím dlhoročným
ného Európskeho fessnom je pôsobenie v Ríme... Sny sú na to, aby
tivalu kultúry v prestížbol život ešte krajší. Ale on pokračuje i tak – bonej viedenskej inštitúhatstvom každého dňa.
cii MuseumsQuartier.
V rámci festivalu sme,
podľa vzoru francúzViera POLAKOVIČOVÁ vyštudovala hudobnú
skej Fête de la Musique,
vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komennavrhli unikátnu „Dlhú
ského v Bratislave. Po roku 1989 absolvovala
noc európskej hudby“
stáže v oblasti hudby, kultúrneho manažmentu
v deň letného slnovratu
a diplomacie v Dubline, Bruseli, Paríži, Oxfor21. júna 2011, na ktode a v Štokholme. V rokoch 1992–1993 bola
rej sme uviedli novú,
stážistkou na École nationale d’administration
na objednávku kompov Paríži so zameraním na medzinárodné vzťahy.
novanú hudbu a literaPôsobila ako dramaturg BHS a TIJI UNESCO
túru deviatich krajín.
(1980–1985), neskôr ako vedúca Hudobného
Koncert sa uskutočnil
informačného strediska SHF (1985–1993).
v Ovalhalle MuseumsV rokoch 1993–1997 pracovala v službách
Quartier v spolupráci
MZV SR ako zástupkyňa stáleho delegáta SR
s Európskym orchestrom súčasných skladapri UNESCO v Paríži, potom jeden rok v medziteľov a Európskym fórom skladateľov. Odoznárodných organizáciách vo Francúzsku. Od
va bola skvelá.
roku 1999 bola vedúcou Oddelenia vonkajších
vzťahov Hudobného centra, neskôr vedúcou
oddelenia slovenských inštitútov na MZV SR
Aká je skúsenosť v nadväzovaní trvalejších
a zástupkyňou riaditeľa na Odbore kultúrnych
kontaktov s rakúskymi a slovenskými inštitúciastykov a krajanov. V rokoch 2003–2007 pôsomi a sprostredkovaní vzájomnej spolupráce medzi
bila vo funkcii riaditeľky Slovenského inštitútu
nimi?
a kultúrnej radkyne Veľvyslanectva SR v Paríži.
My samozrejme nemôžeme nahradiť profeNasledujúce dva roky zastávala pozíciu generálsionálne inštitúcie. Môžeme však byť miesnej tajomníčky Slovenskej komisie pre UNESCO
tom prvého kontaktu. Mnohokrát naštartujena Odbore OSN a od februára 2009 pôsobí
me trvalú profesionálnu spoluprácu partneako riaditeľka Slovenského inštitútu a kultúrna
rov. Funguje však aj opačná väzba: od minuradkyňa Veľvyslanectva SR vo Viedni. Dlhoročnú
lého roku sme napríklad partnerom dvojročkariéru v oblasti kultúrnej diplomacie dopĺňa
ného európskeho projektu Etnografického
prednášková a publikačná činnosť.
múzea vo Viedni, SNM a Múzea Ľudovíta
Štúra, v rámci ktorého sa vo Viedni predsta5 | 2012
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Opera SND si hovie v závetrí

Petra Čaneckého i priestorovo veľkorysá a výtvarne čistá scéna Jána Zavarského sú z estetického hľadiska príjemné, režijný výklad sa
Hoci od vzniku profesionálneho operného divadla u nás až približne do konca však postaviť výlučne na nich nedá. Ten v prísedemdesiatych rokov (odhliadnuc od medzivojnového obdobia SND) mal Leoš pade Janáčkovej opery spočíva vo výrazne proJanáček na Slovensku priam domovské právo, po osemdesiatom deviatom roku filovaných charakteroch postáv, zdôvodnenej
sa z repertoáru našich scén vytratil. Ak nerátame Kriškove bratislavské Príhody motivácii ich konania a zreteľných vzájomLíšky Bystroušky naplánované ešte „predrevolučným” vedením divadla, počet ných vzťahoch. A v tomto ohľade Martin Otava za košickým Michaelom Tarantom o hodný
ponovembrových inscenácií sa zastavil na čísle 2 (!): Banská Bystrica naštudokus zaostal. Vlastne je otázne, o čom Otavov
vala Jej pastorkyňu (1998), SND Káťu Kabanovú (2003). Pre porovnanie, vieden- výklad je, keďže hrdinovia drámy sa na prvej
ská Štátna opera mala len v rozpätí mája až decembra 2011 na plagáte trojicu a druhej premiére líšili podstatne viac než len
Janáčkových diel (Jenůfa, Káťa Kabanová, Z mrtvého domu).
v nutnej miere závislej od individuálnych osobitostí protagonistov. [Odlišná herecká akcia
merne fádne, akademicky, chýbala jej intenzívZvláštnou zhodou okolností, ktorá je však tyznejasnila napríklad motiváciu Lacovho konejšia, dramatická pulzácia. V sobotu akoby sa
pická pre vzájomne sotva komunikujúce slonania: nevedno, či Jenůfu porezal nešťastnou
orchester „rozohrial“ a prispel k celkovo pozivenské divadlá, sa Janáček po rokoch suchôt
náhodou (Miroslav Dvorský), alebo zámerne
tívnejšiemu dojmu z druhej premiéry.
dočkal v krátkom čase hneď dvojnásobnej re(Peter Berger). A hoci táto poznámka môže
Čo sa týka režijnej stránky, z formálneho hľahabilitácie. V marci uviedli Jej pastorkyňu tak
pôsobiť ako „hnidopišské“ zabŕdanie, v línii
diska ani Michael Tarant (Košice), ani Marv opere Štátneho divadla Košice, ako i v SND
vývoja vzťahu medzi Jenůfou a Lacom potin Otava (Bratislava) nejavili ambíciu vý(i keď tu pod názvom Jenůfa). No kým v konvažujem zreteľnú a jednoznačnú artikuláciu
znamnejším spôsobom narušiť interpretačnú
texte dramaturgie košickej opery znamená
daného detailu za nie marginálnu.] Výrazný
výkladový nesúlad nastal medzi
Kostelníčkou Evy Urbanovej
A. Kohútková ưfoto: J. BarinkaƲ
a Ľubice Rybárskej. Slávna česká sopranistka, ovenčená za túto
janáčkovskú kreáciu významnými cenami (česká Thália, kanadská Dora Mavor Moore), si do
Bratislavy zrejme priniesla vlastnú predstavu o postave, ktorú
rokmi vycizelovala do profilu ľadovo hrdej aristokratky. Monológom o ťažkom živote s tyranským
mužom v prvom dejstve diváka
priam priklincovala k stoličke.
Od ironicky pichľavého „A tak
bychom šli celým životem...“ (adresované Jenůfe), cez pyšné „Ale
potom jsem si nešla postesknout...“ (smerom k svokre Buryjovke), až po nenávistné „A tu mě
bíjaval...“ (hodené do tváre opitému Števovi, synovcovi jej tyranského manžela) podala esenciu
postavy, ako sa jej držala po celý
večer. Na mäkšie tóny – materinskú lásku k Jenůfe, súcit s dietradíciu diela. No hoci na prvý pohľad mohla
ťatkom, pochybnosti o sebe samej – nedošlo.
inscenácia Janáčkovho chef-d œuvre jeden
výtvarne rustikálna, k javiskovému realizmu
V druhom dejstve je Urbanovej Kostelníčka
z najambicióznejších počinov posledných
inklinujúca koncepcia Michaela Taranta pôsonajprv plná zášti, neskôr presvedčená o oprávdvadsiatich rokov, v SND predstavuje najjedbiť konvenčnejšie, svojbytnou interpretáciou
nenosti hrozného skutku. V takomto kontexte
noduchšiu možnú voľbu. Vďaka však i za ňu,
však pôsobí choroba z výčitiek svedomia v treLeoš Janáček jednoducho na našu prvú národcharakterov a vzťahov medzi postavami prevyťom dejstve neodôvodnene a prosba o Jenůfino
nú scénu patrí.
šuje o triedu bratislavskú (hoci výtvarne vzdušodpustenie málo presvedčivo. Až špekulatívnu
Obe spomenuté produkcie majú viacero styčnejšiu a „odfolklorizovanú“) verziu.
racionálnosť Urbanovej koncepcie znásobovaných bodov. Spája ich nielen bezprostredná
Neviem, či práve folklórne okovy sú tou najzáli príkre dynamické zlomy, popierajúce prirotermínová blízkosť, ale i proveniencia tvorcov.
važnejšou bariérou stojacou medzi Janáčkodzenú („nápěvkovú“) plynulosť janáčkovskej
Rovnako ako Košice, aj SND oslovilo na reavým dielom a dnešným recipientom. A zrejme
frázy. V porovnaní s vysoko štylizovanou kreálizáciu český inscenačný, tím vrátane dirigensi tým napriek predpremiérovým rozhovorom
ciou Evy Urbanovej vyznieva Kostelníčka Ľuta. Výsledky však boli rozdielne. Autor bratinebol celkom istý ani režisér Martin Otava.
bice Rybárskej ako jednoduchá žena, pôsobí
slavského hudobného naštudovania Jaroslav
Od folklórneho koloritu z veľkej miery upustil
však – aj vďaka teplejšej farbe hlasu (hoci s ciKyzlink mal síce k dispozícii technicky konv choreografickej rovine (regrútska scéna je
teľným zlomom medzi registrami) – autenticsolidovanejší a štýlovo rozhľadenejší súbor,
bez tanca, s náznakom ľudového zvykoslovia
kejšie a uveriteľnejšie.
no z Janáčkovej partitúry sa mu nepodarilo
sa stretneme len v svadobnom obraze tretieho
Rozdiely v uchopení Jenůfy Katarínou Juhávyniesť toľko emócií, ako to dokázal Robert
dejstva), ale čo sa týka oblečenia, rozhodol sa
sovou-Štúrovou (1. premiéra) a Adrianou
Jindra v Košiciach. Najmä na piatkovej prvej
pre kompromis (ľudové siluety farebne štyliKohútkovou (2. premiéra) majú prirodzený
premiére pôsobila Kyzlinkova koncepcia pozované do bielo-sivo-čiernej škály). Kostýmy
15
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pôvod vyplývajúci z vekového i skúsenostného odstupu oboch protagonistiek. Kým Juhásovej-Štúrovej najpriliehavejšie svedčí rozmer temperamentnej dedinskej krásavice,
v ktorom sa autenticky uplatní jej príťažlivý
javiskový vzhľad i svieži, pekne dozrievajúci
a farebne sa obohacujúci lyrický soprán, Kohútkovej chvíľa prichádza v druhom dejstve,
v zhmotnení ženy poznačenej životom. Mäkkým, vrúcnym, zamatovo sfarbeným tónom

i neafektovaným, hlboko prežitým herectvom
priniesla na javisko ľudské teplo, ktorého absencia v značnej miere poznačila prvopremiérový večer.
Návštevníci druhej premiéry mali šťastie aj na
priliehavejšie mužské obsadenie. Miroslav
Dvorský, zahraničnými javiskami ostrieľaný
Laca, pôsobil v premiérový večer pomerne hlasovo unavene a herecky klišéovito. Mladý slovenský tenorista Peter Berger, etablovaný najmä
M. Dvorský, K. Juhásová-Štúrová,
M. Beňačková ưfoto: J. BarinkaƲ

v českom opernom priestore, vytvoril spevácky
perfektnú, štýlovo vzornú, herecky prirodzenú a
charakterovo krásne vygradovanú štúdiu Lacu,
ktorý prejde duševne strastiplnú cestu, kým sa
z citovo frustrovaného mladíka stane zrelým,
vnútorne slobodným mužom. Postava ľahtikárskeho Števu (na rozdiel od Tarantovho výkladu,
primiešavajúceho do postavy temné charakterové tóny, sa Otavova koncepcia obmedzila viac-menej len na opilecké klišé) sadla spevácky výborne disponovanému Tomášovi Juhásovi.
Najnovšia bratislavská Jenůfa symbioticky
zapadá do aktuálneho profilu Opery SND:
neurazí, v prípade šťastnej sólistickej konštelácie môže priniesť príjemný zážitok, o divadelnej udalosti však nemôže byť reči. Prvá
slovenská operná scéna si ďalej hovie v pohodlnom závetrí.
Michaela MOJŽIŠOVÁ
Leoš Janáček: Jenůfa/hudobné naštudovanie: Jaroslav Kyzlink/réžia Martin Otava/
scéna: Ján Zavarský/ kostýmy Peter Čanecký/ zbormajster Pavol Procházka/Peter Berger (Laca, Števa), Miroslav Dvorský (Laca),
Tomáš Juhás (Števa), Ľubica Rybárska, Eva
Urbanová (Kostelníčka), Adriana Kohútková, Katarína Juhásová-Štúrová (Jenůfa) a i./
Opera SND, premiéra 23. a 24. 3.

Zem úsmevov na VŠMU a otáznik pod čiarou
Bol to určite dobrý nápad prekročiť dramaturgické mantinely a zvoliť si za absolventské
predstavenie Katedry spevu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU operetu. Zem úsmevov
Franza Lehára zodpovedá tzv. striebornému
veku divadelného druhu, ktorý pred siedmimi
rokmi násilne vykorenili z regulárnej bratislavskej ponuky. Nárokmi dvoch hlavných postáv
táto partitúra nielenže nezaostáva za operou,
ale striedaním spevu s prózou núti k ešte vyššej
obozretnosti.
Improvizované podmienky Umeleckej scény
SĽUK-u v Rusovciach inscenátorov nezaskočili a režisér Pavol Smolík so svojím tímom oživil
hodnotnú predlohu v sviežej úprave. Overenou
kombináciou jazykového originálu v hudobných číslach so slovenskou prózou (spestrenou
miestami českými i talianskymi vsuvkami) dal
možnosť sólistom vyskúšať si oboje. Hovorené
slovo však nebolo príliš rozvláčne a opereta bez
happy endu stavila na svoju najcennejšiu hodnotu, ktorou je podmanivá hudba.
Zo zreteľnejších zásahov do pôvodiny treba spomenúť nahradenie postavy Hlavného eunucha
dvojicou dievčat, čo prinieslo – aj vďaka obsadeniu Andreou Hulecovou a Lenkou Šimkovou
– humor odlišného druhu. Napriek technickým
limitom javiska sa režisérovi i výtvarníkom (študenti VŠMU Miroslav Král a Ema Terenová)
podarilo jednoduchými prostriedkami vytvoriť
kontrastnú atmosféru dvoch základných pros16

tredí. Projekcie na visiacich plátnach boli farebne vkusné, imaginatívne a otvorenie proscénia
v pekinskom obraze navodilo ráz veľkej operety.
Určite nebolo ľahké vtisnúť mladému ansámblu
herecké prostriedky a operetnú nonšalantnosť
spred storočia, no práve zbavenie sa klišé pridalo Zemi úsmevov na živosti.
Osobitú pochvalu si zaslúžia členovia orchestra a zboru VŠMU (zbormajsterka Zuzana
Holičková) inšpirovaní dirigentom Mariánom Lejavom. Zvládnuť až veristickými črtami nadýchnutú partitúru a zdolať ju na takmer
profesionálnej úrovni si vyžadovalo plné nasadenie, nadšenie a energiu vlastnú mladej generácii. Osviežujúco pôsobili aj tanečné čísla
v choreografii Eleny Zahorákovej v podaní
študentov Katedry tanečnej tvorby HTF.
V sólistickom obsadení jasne dominoval Juraj Hollý ako Su-Čong. Po banskobystrickom
úspechu (Ferrando v Così fan tutte) preukázal,
že jeho príjemne sfarbený a vo frázovaní príkladne mäkký tenor má nielen mozartovské dispozície. Znie rezonančne v každej polohe, čisto
intonuje, cíti výraz, dynamiku a v neposlednom
rade má herecký talent. Po dlhom čase opúšťa
VŠMU všestranne pripravený tenor. Eva Melichaříková (Líza) vlastní pevný a zvučný soprán
s prenikavými výškami. Mala by sa však zbaviť
prílišnej ostrosti tónu, väčšmi ho zaobliť a vyrovnať polohy, aby aj hĺbky mali farebný obsah. Mäkšie znela Kristýna Vylíčilová ako Mi,

no pre objektívnosť treba dodať, že ide o oveľa
jednoduchší part. Podobne ani tenorista Davide Maggioni (Gustáv) sa nemusel vyrovnávať
s exponovanými tónmi, mohol byť však rytmicky presnejší. Minimálnu vokálnu plochu využil
barytonista Aleš Janiga ako Čang.
Napriek tomu, že po vlaňajšom inscenačne aj
hudobne spornom Donovi Giovannim na záver tohto akademického roka VŠMU potešila,
nedá sa pod čiaru nenapísať aspoň heslovitá
otázka. Kedy vzíde zo školy nový dirigent, nový
režisér, kedy inštitúcia vyškolí aspoň toľko domácich speváckych talentov, aby bolo možné
výročnú inscenáciu zreprízovať? Inak nám budúcnosť slovenskej opery nedopraje pokojný
spánok.
Pavel UNGER
Franz Lehár: Zem úsmevov/vedúci projektu
a réžia: Pavol Smolík/hudobné naštudovanie:
Marián Lejava/scéna a kostýmy: Miroslav
Král, Ema Terenová/choreografia: Elena Zahoráková/zbormajsterka: Zuzana Holičková/
Eva Melichaříková (Líza), Juraj Hollý (Su-Čong), Davide Maggioni (Gustáv), Kristýna
Vylíčilová (Mi), Aleš Janiga (Čang) a i./Spevácky zbor a Symfonický orchester VŠMU/
Umelecká scéna SĽUK, premiéra 25. 3.
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Také sú všetky... (v Banskej Bystrici)
Tretie banskobystrické naštudovanie opery
Così fan tutte bolo popri Mozartovej hudbe
a da Ponteho hre na lásku prehliadkou plážových hier začínajúcich golfom a končiacich
vodným slalomom na jednej lyži. Ich bizarné
podoby odštartovali ústredný príbeh inscenácie, ktorá však stojí pevne na zemi a riadi sa
viac logickými hudobnými príkazmi než javiskovým senzualizmom. Nehrozí ani „ľahký“
televízny formát s nadmernými testosterónovými mladíkmi a sporo odetými devami, hoci
„eros“ je nespochybniteľne nosným motívom
opery. Opavská Jana Pletichová-Andelová sa
režijne realizovala bez modelovania psychologických charakterov, nezakopla ani o možnú aktualizáciu príbehu, ale osvedčenými
princípmi commedie dell´arte zmenila
v notoricky známom príbehu o vernosti
(či nevere?) postavy na bábky. Dejová
zápletka s testom vernosti ostala, aj tentoraz ho Guglielmo s Ferrandom dobrovoľne podstúpili, aby v závere zistili, že
sa stali obeťami vlastného experimentu.
Za účinnej podpory svojich snúbeníc
Dorabelly a Fiordiligi a za asistencie
dona Alfonsa a slúžky Despiny zistia to,
čo Mozart povedal prostredníctvom Basilia už vo Figarovej svadbe, že „také sú
všetky...“ (così fan tutte).
Osvedčený a lacný príbeh z pera podivného abbého bol treťou spoločnou
prácou Mozarta a da Ponteho. Kým spoločensky aktualizovaná buffa Figarova
svadba (1786) je spracovaním revolučného Beaumarchaisa, Don Giovanni
(1787) majstrovským šperkom, Così
fan tutte (1790) vytvárajú nezvyčajný
priestor pre úvahy o kvalite libreta, dobrých
mravoch aj o spoločenskom vývoji, hoci objednávka prišla od samotného cisára Jozefa II.
Je úsmevné, ako sa nad nemorálnym libretom
tohto diela svojho času pohoršovali Beethoven
i Wagner! Mozartovou motiváciou bol primárne finančný efekt a následne aj možnosť získať
väčší vplyv na viedenskom hudobnom dvore
plnom talianskeho operného (ne)vkusu. Pracovný imperatív Mozart poľahky splnil v priebehu niekoľkých týždňov.
V Banskej Bystrici sa výrazne zredukovala
hudobná podoba opery. Jej udalosti sa odohrávajú na slnečnom pobreží v tieni paliem
a slnečníkov, scénu dotvárajú ležadlá, kabínky
na prezliekanie aj exotickí vtáci v klietke. Všetko je symetricky presné, aj keď v realizácii nie
ideálne synchrónne. Snaha inscenátorov po
klasickej dokonalosti je čitateľná a evidentná
od prvého tercetu až po posledný ansámbel.
Niektoré inovatívne postupy našli pozitívny
ohlas najmä u diváka (osobitne plávanie s plutvami po zemi či na kolieskovej vodnej doske),
iné, skôr len tradované gagy, ostávajú dnes už
evidentne bez efektu (liečenie pomocou nadrozmerného magnetu) a niektoré sú zasa len
recyklovaním situačného klišé komediálnych

buffonád (pády, kopance atď.). Starinou zaváňajú a iritujúco pôsobia najmä reakcie na
falošné dejové emócie a naivné zámeny identít
(Despina ako lekár či notár, resp. Guglielmo
s Ferrandom prezlečení za Albáncov...).
Così fan tutte stoja na troch princípoch: sólových partoch, ansámblových číslach a recitatívoch. Po dlhom čase sa v Banskej Bystrici spieva komédia po slovensky, paradoxne je v nej
menej speváckej zrozumiteľnosti ako v origináli
s titulkami nad hlavou. A konfrontačnej komiky
nie je na javisku zase až toľko, aby komplikovala textovú orientáciu. Zdôrazňovať, že Mozart je pre spevákov hlasovou hygienou a že je
potrebný v dramaturgii, je zbytočné. Aký bol
však výsledok? Rozhodne kvalitatívne rozdiel-

bóovej. Dvojica ústredných ženských postáv
tiež trpela nedostatkom farebnej diferenciácie.
Istejšia bola Radoslava Mičová (Dorabella),
intonačné nepresnosti poznačili Fiordiligi
Martiny Múdrej. Prekvapením boli mužské
postavy Guglielma (Ľubomír Popik) a Ferranda (Juraj Hollý) s evidentne „nevyspievanými“, interpretačne čistými a pôsobivými hlasmi. Dokonca ani herecká kostrbatosť nebola
v ich prípade prekážkou javiskovej presvedčivosti. Najmä v prestrojení za orientálnych cudzincov pôsobili komediálne, sviežo a zábavne.
V tomto obsadení vyšli lepšie tak ansámble, ako
aj finále jednotlivých dejstiev.
Bez problémov sa v mozartovskej partitúre zorientoval dirigent Igor Bulla, ktorému

Také sú všetky, 2. premiéra foto: B. Konečný

ny pri oboch obsadeniach. Nie kašírovaná,
ale skutočná mladosť, ktorá dominovala na
2. premiére, dodala inscenácii správny temporytmus, divadelný švih a priblíženie sa k mozartovským interpretačným požiadavkám. Na
prvej premiére prevažovali skúsenosti, avšak
rešpekt pred Mozartom prekryl neraz kvalitu
speváckych výkonov. V sextete postáv zaujala
„novicka“ Dominika Doniga, ktorá obdarila
postavu Despiny speváckou ľahkosťou a prirodzenosťou. U domácich sólistov bola interpretačná kvalita rôznorodá. Katarína Perencseiová poznačila svoju Fiordiligi častými glisandami a ostrou vysokou polohou, Šimon Svitok
ako Alfonso skĺzol nezriedka vokálne aj herecky
do komických muzikálových polôh a Dušan
Šimo alias Ferrando sklamal najmä v kantiléne, vo vyváženosti registrov, z ktorých prekážali
predovšetkým problematické a nedotiahnuté
výšky. Škoda, že hudobne skvelo cítiaci Martin
Popovič (Guglielmo) zbytočne tmavil. Hosťujúcej Lucii Duchoňovej (Dorabella) chýbal
farebný kontrast a miestami i intonačná korektnosť. Na 2. premiére sa stretli mladí, hosťujúci
interpreti. Skvelý bol najmä Marián Lukáč
ako Alfonso, vokálne poddimenzovaná a menej
presvedčivá bola Despina Heleny Becse Sza-

koncertantný princíp v orchestri vyhovoval.
Vyšla mu i nástrojovo a tempovo náročne
diferencovaná predohra, menej uspokojivé
boli recitatívy. Chýbal im najmä dramatický
prvok. V celkovom pohľade však ostala snaha
inscenátorov o autentickú interpretáciu kdesi
na polceste. Nemožno jej síce uprieť ambíciu
hľadať správny kľúč k výkladu, no chýbala
väčšia dôslednosť aj komplexnosť realizácie.
Z Mozarta ostala v Banskej Bystrici len vzdialená silueta.
Mária GLOCKOVÁ
W. A. Mozart: Così fan tutte/hudobné naštudovanie: Igor Bulla/réžia: Jana Andělová-Pletichová/kostýmy: Roman Šolc/scéna
Jaroslav Milfajt/Katarína Perencseiová,
Martina Múdra (Fiordiligi), Lucia Duchoňová, Radoslava Mičová (Dorabella), Dušan
Šimo, Juraj Hollý (Ferrando), Martin Popovič, Ľubomír Popik (Guglielmo), Dominika
Doniga, Helena Becse-Szabó (Despina),
Martin Popovič, Marián Lukáč (Don Alfonso). Premiéra 16. a 17. 3. v Štátnej opere
v Banskej Bystrici
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Zjasnená noc AD 1600
Harmonické extravagancie na prelome renesancie a baroka
Vladimír RUSÓ
centina z roku 1555. Podľa Vincentinovej knihy L’antica musica ridotta
alla moderna prattica išlo o nástroj s 36 klávesami v oktáve a v dvoch
radoch nad sebou. Zoznámil sa tam aj s Luzzaschiho madrigalmi „per
tre donne nobile con strumento“. Pod dojmom týchto zážitkov radikálne
zmenil svoj hudobný štýl a začal písať chromatické madrigaly. Luzzaschiho chromatické kompozícia pre klávesové nástroje sa žiaľ nezachovali, poznáme od neho jedinú tokátu pre organ alebo čembalo, dve fantázie
na cantus firmus, 2 krátke a 12 dlhých ricercarov. Luzzaschi ako pedagóg ovplyvnil svojho mladého študenta Girolama Frescobaldiho (1583–
1643) a prostredníctvom Gesualda aj Giovanniho de Macque (?1548–
50–1614) a jeho žiakov. Čo viedlo Vincentina k zmene, ktorá ovplyvnila
hudobné myslenie celej epochy?

Stretnutie s vlčou kvintou

G. Frescobaldi ưfoto: archívƲ

Trilógia Vladimíra Rusó Zjasnená noc AD 1600,
sa zaoberá vznikom harmonických extravaganicií na pomedzí vrcholnej renesancie araného
baroka, všíma si ich tvorcov a odhaľujemenej
známe, často prekvapivé kontexty súvisiace s
dobovými ladeniami a interpretáciou.

V roku 1594 boli Don Carlo Gesualdo da Venosa (1561–1613) s harfistom Rinaldom dall’Arpa, lutnistom Francescom Rasi de Florentia (Frescobaldi napísal na jeho áriu Or che noi rimena Capriccio) a suitou šľachticov dva roky na návšteve vo Ferrare, ktorej cieľom bola svadba s Eleonory d’Este. Za vlády hudbymilovných kniežat D’Este patrila Ferrara
medzi najdôležitejšie hudobné centrá Talianska. Už začiatkom 16. storočia pôsobili v tamojšej kapele významní hudobníci ako Josquin, Jacob
Obrecht, Bartolomeo Trombocino, Adrian Willaert, Alfonso della Viola,
Maître Jean de Ferrare, Cypriano de Rore a Antoine Brumel, neskôr i
Jacques Wert, Francesco della Viola, Lodovico Agostini, Paolo Isnardi,
Alessandro Milleville, Giulio Giusberti a Ercole Pasquini. Vo Ferrare počul Gesualdo hrať Luzzasca Luzzaschiho na archičembale Nicolu Vin18

Kým boli stredoveké klávesové nástroje (organ, portatív, pozitív, claviorganum, čembalo, clavicytherium, eschaqier, klavichord, dulce melos) ladené podľa pythagorejského ladenia, s kláviatúrou nebol problém.
Franko-flámsky lekár, astronóm i astrológ a autor traktátu o hudobných
nástrojoch Henri Arnault de Zwolle však s pythagorejským ladením spokojný nebol. V tomto najstaršom systéme ladenia totiž po čistých intervaloch nasleduje „quinte-de-loup“ (tzv. vlčia kvinta as-es). Preto o niečo
znížil h a značne cis, dis, fis a gis, aby ju trocha zmiernil. Už okolo roku
1440 tak vytvoril zaujímavý systém, v ktorom dokonca aj H dur znie vcelku čisto a jadrne. Tým sa začal 500-ročný zápas s akustickou anomáliou,
pythagorejským koma. Ide o rozdiel medzi 12 čistými kvintami a 7 oktávami nad sebou. Posledné his z radu čistých kvínt v pomere 3:2 je totiž
o pätinu poltónu vyššie ako c získané prostredníctvom oktáv. Toto nové
ladenie opísal v roku 1482 Španiel Bartolomeo Ramís de Pareja v traktáte Musica practica. Arnold Schlick v Spiegel der Orgelmacher und Organisten (1511) uvádza ladenie podobné Arnaultovi, no o niečo vylepšené.
Inú variantu opísal Henricus Grammateus (alias Heinrich Schreyber) v
New Kunstlich Buech (1518). Dovtedy sa všetko ladilo podľa jedného
princípu – kvinty sa upravovali tak, aby „vlčia“ bola čo najznesiteľnejšia.
No už v roku 1496 Gaffurius opísal „mesotono“, ktoré ďalej rozpracoval
Pietro Aaron v Toscanello in Musica (1523). Toto stredotónové ladenie
bolo principiálne odlišné od všetkých dovtedajších vrátane pythagorejského: ladili sa totiž čisté tercie (z teórie poznáme malé a veľké tercie, no
v praxi existuje i čistá tercia – veľká tercia bez rázov).
Ak sa klávesový nástroj ladí podľa rigorózneho 2/3 stredotónu, vlčia
kvinta as – es vrčí ako hladný vlk a akordy s ňou sú neznesiteľné. Preto
Francisco de Salinas (1513–1570) opísal v De musica libra septima 2/7
systém a Lodovico Fogliano v Musica theoterica (1539) 1/4 systém. No
hoci sú oveľa jemnejšie, vlčia kvinta vrčala aj tak. Prečo sa i napriek tomu
stredotónové ladenie v Taliansku (a v organárstve všeobecne) udržalo až
do baroka a organári preň viedli tuhé boje? Tóniny do troch predznamenaní znejú totiž v stredotóne nesmierne čisto, zvonivo a nástroj často získava väčšiu zvučnosť. Preto boli až do baroka tieto tóniny aj preferované.
Od renesancie až po barok v podstate nepoznáme skladbu pre klávesový
nástroj napísanú v As dur (v Temperovanom klavíri boli Prelúdium a fúga
in As pôvodne v G dur a transponované). Molové tóniny znejú v stredotóne mimoriadne trúchlivo. Rozmanitosť charakteristík jednotlivých tónin bola teda v stredotóne veľmi bohatá, pričom v rovnomernom ladení
prakticky zanikla. Stredotón sa udržal dlho napriek „vlčej kvinte“ i pre
krásu zvuku. Aj laik postrehne rozdiel v kvintakorde C dur zahranom na
klavíri a na čembale ladenom v stredotóne. V stredotóne poslucháč objaví nádherný zvonivý súzvuk. Aby vlčia kvinta neprekážala, Taliani na
čembalách rozdelili klávesy es na es-dis a as na as-gis (napr. Giovanni
Battista Boni da Cortona v roku 1619, anonymné čembalo z Florencie
uložené v Štokholme alebo benátske čembalo z roku 1620 v Russellovej
5 | 2012
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zbierke v Edinburghu). Na takomto čembale sa odstránila vlčia kvinta,
lebo hráč si mohol vybrať nízke es v c mol alebo vysoké dis v e mol, podobne nízke as v f mol a vysoké gis v a mol. Podobne fungovali aj chromatické harfy so zvláštnymi strunami pre es, dis, as, gis. V tóninách s väčším počtom posuviek to však stále škrípalo. Gesualdo písaval aj v Cis a
Fis dur, beda teda akémukoľvek nástroju, ktorý by chcel jeho madrigaly
sprevádzať! A Luzzaschi navyše písal pre sólový hlas a continuo. Preto
Vincentino vymyslel archičembalo s 36 klávesami v oktáve, na ktorom
boli čisté nielen všetky tercie, ale aj kvarty a kvinty. Otto de Transuntini postavil Clavemusicum omnitonum (1606) s 31 klávesami v oktáve
a Fabio Colonna urobil nákres Sambuca linea (1618), čembala so štyrmi
radmi kláves nad sebou, oproti ktorému je „Hábov klavír“ detskou hračkou. Treba si však uvedomiť, že v žiadnom prípade nešlo o snahu hľadať
švrťtóny a ich rady či dokonca indické módy, bol to jednoducho dôsledok
stredotónu a snahy naladiť čo najčistejšie intervaly.
Zložitú klávesnicu Vincentinovho archičembala zvládol Luzzaschi zrejme virtuózne, inak by neočaril Gesualda. Keďže sa stal učiteľom mladého Frescobaldiho, jeho žiak musel nástroj dôverne poznať. Jeho Preambulum legatura (in g) môže v pôvodnom ladení znieť čisto iba na ňom.
Gesualdo bol nástrojom taký fascinovaný, že to zásadne poznačilo jeho
tvorbu. A nielen jeho, ale aj Frescobaldiho a mnohých iných.

Chvála stredotónu
Autor tejto štúdie bol pred mnohými rokmi na prednáške profesora Luigiho Tagliaviniho. Jedno čembalo mal naladené podľa modernej rovnomernej temperatúry, druhé v stredotóne. Dokazoval, že Frescobaldi
(a ostatní talianski renesanční a ranobarokoví skladatelia) komponovali
na nástrojoch naladených v stredotóne a ich skladby v ňom vyznejú najlepšie. Keď zahral Frescobaldiho chromatické skladby, bolo zrejmé, že
čembalo naladené v stredotóne znelo nielen krajšie, ale lepšie sa v ňom
uplatnilo aj dramatické napätie chromatizmov. Harmonické napätie tu
totiž stúpa s počtom posuviek. V období renesancie Taliani poznali teóriu
harmonického napätia, ktorú storočia neskôr sformuloval práve prostredníctvom stredotónového ladenia Paul Hindemith. Akordy od C dur
po A dur sú studené, E dur je teplejší, H dur horúci, Fis a Cis dur vrejú,
Gis dur vrčí a nedá sa použiť. Skladatelia túto „teplotu“ využívali pri práci s emotívnym textom. Aj baroková teória tóninových charakteristík je
odvodená zo stredotónového ladenia, v modernom rovnomernom stráca
zmysel. Spomínaná prednáška mi odkryla nové horizonty pri uvažovaní o dejinách a pre prax nové, respektíve znovuobjavené spôsoby ladenia. Pôvod modulácií treba tiež vidieť v ladení a v barokovej teórii farby
tónin. Objav tohto stáročného boja o „koma“ je fascinujúci a má zaujímavé dôsledky. Vo Viedni kedysi ladieval klavíre vo veľkých koncertných
sálach profesor Hanka zo Slovenska. Začal ladiť kvartu nadol od malého
a, potom naladil veľkú sextu nahor, už mal kvartsextakord A dur, od cis
naladil čistú kvintu nadol, mal kvintakord fis mol. To bol začiatok! Potom
pokračoval pomocou veľkých sext a tercií. Niektoré kvinty vyšli čisté, iné
viac-menej temperované, ale tercie a sexty boli „živé“. Bolo to excelentné ladenie. Ak bol klavír „chorý“ a bez zvuku, toto ladenie ho „uzdravilo“. Išlo vlastne veľmi modifikovaný jemný stredotón, v ktorom bola vlčia
kvinta odstránená a dalo sa hrať v každej tónine.

skladieb s množstvom modulácií a vybočení do vzdialených tónin, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani mladý Arnold Schönberg. Veľmi disonantné a
chromatické skladby Taliani nazývali stravaganze (extravagancie). A nie
je ich málo. Nepísali ich iba spomínaní traja skladatelia, ale aj Antonio
Valente, Scipione Stella, ktorý bol bol čembalistom v Neapole a zachovalo sa od neho niekoľko skladieb (Partite sopra Romanesca, Prima Canzon e Seconda breve Canzon), Giovanni Salvatore, Francesco Lombardo (poznáme od neho iba krásnu Tokátu, Gagliardu a krátku trojdielnu
Partite sopra Fidele – Follia. Fantasia passagiata sopra Nasce pena mia
podľa madrigalu Alessandra Striggia je dosiaľ neznáma), Gregorio Strozzi, Carlo Farina, Gianpietro del Buono, Michelangelo Rossi a ktovie ešte
koľkí. Gesualdo termín stravaganze nepoužíval, celý jeho štýl bol extravagantný. Svoje skladby tak nenazýval ani Frescobaldi, ktorého ovplyvnili
de Macque, Trabaci a Claudio Merulo.
Za otca stravagantistov možno považovať Ercoleho Pasquiniho
(c. 1560/68 –1619), podľa niektorých autorov prvého, kto písal „durezze
& ligature“. Pasquini bol podobne ako Frescobaldi obdivovaný zástupmi poslucháčov pre virtuóznu hru na organe. Pre organ napísal 6 ricercarov, 6 tokát, ale aj Durezze e Ligature a Durezze, 11 canzon, Capriccio, 5 variácií na ostinátny bas – Ruggiero, Pasamezzo a dve Romanesky,
3 corrente a dve gagliardy a Madrigal passagiato sopra Anchor che col
partire na madrigal Cipriana de Rore (1515/6 – 1565). Tento madrigal
od „božského Cipriana“ musel byť veľmi populárny: Elias Nikolaus Ammerbach ho uverejnil intavolovaný bez zmien, no bez textu v roku 1583,
B. Schmid d. J. naň v roku 1607 skomponoval passagiato diminúcie.
Rore komponoval diatonicky i chromaticky, pričom v chromatických
madrigaloch používal aj vzdialené tóniny. Počas pobytu vo Ferrare sa
spoznal s Vincentinom a svojou progresívnosťou vplýval na Luzzaschiho i mladého Frescobaldiho. Pasquiniho durezze možno v istom zmysle porovnať s francúzskymi „préludes non mesuré“. Oba druhy skladieb
nemajú tému, melódiu, len sled harmónií. Čembalové „préludes non mesuré“ harmónie rozkladajú v arpeggiách a rôznych pasážach, organové
„durezze“ znejú akordicky a každá sekunda či iný disharmonický útvar
tvrdo vrčí. Preto sa hrávali na mäkkých principáloch 8´, alebo 8´+8´, inak
by boli neznesiteľné. Pasquiniho Durezze e Ligature (in F) je dlhá „blúdivá“ skladba zakončená tokátovým harmonicky jasným úsekom. V ďalšej

Rekonštrukcia archičembala
N. Vincentina ưfoto: archívƲ

Stravaganze
Don Fabrizio da Gesualdo (otec slávneho madrigalistu) privítal vo svojej
akadémii Fláma Jeana de Macque, ktorý sa podpisoval Giovanni a jeho
žiakmi boli Giovanni Maria Trabaci a Ascanio Mayone. Všetci traja obsadili v Neapole najdôležitejšie miesta organistov, no boli aj virtuóznymi harfistami, Trabaci krásne spieval. De Macque bol druhým organistom popri Scipionovi Stellovi. Všetci mali arpa con tre registri, teda veľkú
chromatickú harfu. Organové skladby, ktoré napísali, sa dali hrať aj na
harfe, niektoré boli výslovne tak označené, ako napríklad Trabaciho Toccata seconda e Ligature per Arpa a 4. Je notovaná na 4 systémoch s g -kľúčom, sopránovým a tenorovým c- kľúčom a basovým f- kľúčom (čo sa výborne číta). Kombinácia organu a harfy sa dnes môže zdať zvláštna, lebo
ten istý ricercar znie na organe i harfe úplne odlišne. Harfa má však oproti
organu i čembalu výhodu flexibilného tónu, dynamiky a akcentov. Ricercar tak môže pôsobiť živšie a jeho polyfónia zreteľnejšie. Organy i harfy sa
ladili v stredotóne. Stredotón tak vyprovokoval množstvo disonantných

Durezze (in d) blúdi podobne, záver je šokujúco na ľahkej dobe, úplne
neuspokojivý. Napriek tomu sú Pasquiniho stravaganze ľúbivé a ako jeho
tokáty znejú veľmi zvučne, harmonicky sú veľmi podobné funkčnej harmónii. Pasquiniho virtuozitu možno jasne vyčítať zo skladieb, v ktorých
sa úplne bežne vyskytujú dvaatridsatinové behy. Údaj o pôvodnom vydaní Pasquiniho skladieb sa nezachoval. Buď neexistovalo alebo sa stratilo,
jeho skladby poznáme z ôsmych rôznych rukopisov.
Girolamo Frescobaldi (1583–1643) nazýval chromatické a disonantné
skladby „durezze e ligature“, čo zrejme prevzal od Pasquiniho. Moderní
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skladatelia si myslia, že objavili klastre, no tie nie sú vynálezom 20. storočia. Frescobaldi v Toccate ottava di durezze e ligature (1637) hneď v druhom takte viedol hlasy tak, aby na seba narazili v sekundách g, a, b nad sebou (takáto trojtónová disonancia je u Frescobaldiho úplne bežná).

zahrať čisto a uspokojivo. Toccata cromatica per l’Elevazione z Fiori Musicali (1635) je výrečným dôkazom Frescobaldiho nespútanej harmonickej fantázie. Už to však nie je iba harmonické blúdenie, po krátkom úvode nasleduje totiž ricercar s chromatickou témou. Ricercare cromatico
post il Credo (z Fiori musicali) má nádhernú, barokovo stavanú krátku
chromatickú tému s priam architektonickým oblúkom.

Príklad č. 1: Frescobaldi: Toccata ottava di durezze e ligature

Celá tokáta znie ako blúznenie, žiadne pasáže a tokátové behy, iba 3-4
hlasné harmonické blúdenie. V prvom dieli možno po veľmi podrobnom
štúdiu nájsť dva chromatické motívy ukryté v neprehľadnom pletive hlasov. V druhom sa objavuje dramatický synkopovaný chromatický motív,
ktorý dáva tokáte pohyb. Motív z prvých štyroch taktov sa objavuje ešte
dvakrát, no opäť skryto. Tokáta začína aj končí v F dur, no ešte v predposlednom takte je dvakrát cis a v poslednom h. Pocit pôvodnej tóniny
je v závere nulový. V Preambule legatura in g znie v t. 4 súčasne c, d, es,
v t. 16 e, f, g, a. Nie sú to klastre?

Príklad č. 2a: Frescobaldi: Preambulum legatura začiatok

Príklad č. 2b: Frescobaldi: Preambulum legatura záver

V 7. takte zaznie priečnosť cis-c (zmenšená oktáva), v nasledujúcom Agis v base a tenore. Frescobaldi v 6. takte pred záverom vybočuje do b mol
a es mol, skoro ako Max Reger (!).
V Passacaglii (1614) sa to len tak hemží posuvkami a chromatickými
motívmi. Začína v B dur, končí in g. Vrcholom Frescobaldiho fantázie
sú zaiste vášnivé Cento partite sopra Passacagli (1637) – 100 variácií (!)
v originálnom fantazijnom „style brisé“ a niekoľkotaktovými dlhými trilkami, neustálymi moduláciami, meniacim sa tempom a metrom nad ostinátnym basom. Tonálny plán je bohatý: d mol, F dur, c mol, a mol, d mol,
a mol a e mol. V 8. takte od konca prvého dielu skočí do As dur, najobávanejšieho akordu celej renesancie s vlčou kvintou a cez b mol a Des dur
(!) sa vracia do F dur. Aj keď je nástroj naladený „rovnomerne“, 8. takt
zdvihne zo stoličiek i dnešného poslucháča. Ak ide o historický organ v
pôvodnom ladení, v 8. takte stúpne harmonické napätie na okamih o 100
% a v kadencii sa postupne vytratí v pastorálnom, pokojnom F dur. Potom však nasledujú ciaconna a ďalšie variácie. Týchto 100 variácií je kadenciami rozdelených do troch dielov: druhý je najdynamickejší a najdramatickejší, tretí postupne tíchne a spomaľuje sa. Ak je k dispozícii
„cembalo cromatico“, farebný účinok disonancií a modulácií sa ešte zvýši. Frescobaldi v skladbe použil aj nízke as, aj vysoké gis, aj nízke es, aj
vysoké dis. Na čembale s minimálne 14 tónmi v oktáve možno tieto tóny
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Príklad č. 3: Frescobaldiho chromatické témy: Ricercare cromatico

Podobne aj nasledujúci Ricercar má v téme vzostupnú malú sextu,
klesajúcu kvartu a potom chromatický rad. Tieto témy sú akoby vytesané z kararského mramoru. Ostatné ricercary nie sú chromaticky až
také extravagantné, no i v nich je množstvo chromatiky a disonancií,
všetky sa vyznačujú hlavne prekrásnou polyfóniou. Posledný ricercar
vo Fiori musicali je päťhlasný, pričom piaty ostinátny hlas musí interpret spievať so slovami: „Intendami chi puo che m’intend’ io“ („Porozumejte ma, kto môže, ako ja sám
vidím seba.“). Nebol by to však
Frescobaldi, keby piaty hlas jednoducho vypísal. Naopak, ponecháva ho organistovi ako hádanku, aby ho našiel tam, kde je harmonicky vhodný. Je zaujímavé,
že viacerí vydavatelia našli rôzne riešenia. Frescobaldi postavil
pred organistu ťažkú úlohu, hrať
štvorhlasý ricercar i spievať piaty hlas. Ľahko mu „utečie“ manuál, ak sa priveľmi sústredí na
hlas alebo „hlas“, ak sa venuje
manuálu. Okrem toho, keď hral
Frescobaldi, organový zvuk mal
za chrbtom a spievať musel dopredu, čím sa hlas samozrejme
strácal. Asi preto prof. Tagliavini
na nahrávke použil miesto hlasu
renesančnú pozaunu. Rovnaký
problém predstavuje Capriccio di
obligo di cantare la quinta parte senza toccarla, kde je vokálny part opäť
vo forme hádanky a „soggetto cavato“ La, ut, ut, si, re, ut, si, la je tiež
záhadou, hoci niektorí tvrdia, že pochádza z Roreho Missa Vivat felix
Hercules. Téma sa v capriccie sa zopakuje osemkrát, pričom úseky bez
nej sú pomerne dlhé – 18 a 20 taktov. Znie v celých notách, na jej vyspievanie je potrebné sa dobre nadýchnuť, no i tak ju na jeden nádych
zrejme nik nezaspieva. Toccata settima (Secondo libro) d mol je mimoriadne temperamentná a na Frescobaldiho časy nadobúda v 11. takte
pred koncom nevídanú akceleráciu, pripomínajúcu virtuózny improvizačný ošiaľ. Záver je úplným protipólom, pokojné lakonické „bicinium
– minimal“, aký mal v záľube až C. Ph. E. Bach. V tenore sa desaťkrát
zopakuje cis-d, vždy s iným basovým tónom. Azda najkrajšie spomedzi Frescobaldiho stravaganze sú chromatické capricciá (1626), ktoré
však s typickými veselými capricciami „alla francese“ nemajú nič spoločné. Capriccio Ut, re, mi, fa, sol, la je vo forme 12 variácií, v ktorých
skladateľ chromatizuje diatonický sled c, d, e, f, g, a. Je to dlhá i technicky náročná skladba. Capriccio sopra La-Sol- Fa, Mi- Re-Ut tvorí 10
partít (variácií) na klesajúcu melancholickú tému a, g, f, e, d, cis, ktorá je rakom témy predchádzajúcej skladby. Obe capricciá sú reminensciou na Missu Ut, re, mi, fa, sol, la Antoina Brumela (1460–1512/3),
ktorý do roku 1510 pôsobil vo Ferrare. Frescobaldi motív varioval so
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striedavým metrom z párneho na nepárne a naopak, a zhusťovaním či
zrýchľovaním pohybu, 6. a 9. variácia sú celé chromatické. Ide o nádherné dielo prešpikované synkopami a rôznymi komplikovanými rytmami. V prvom capriccie sa téma objaví ascendenčne i descendenčne,
teda ako v druhom capriccie a naopak v druhom sa objavuje téma aj
ascendenčne, teda ako v prvom. Obe skladby sú tak vzájomne posplietané a hoci je téma rovnaká, prvé je durové a druhé molové. Capriccio
La, sol, fa, re, mi je echom slávnej Josquinovej omše. Capriccio di durezze pozostáva z niekoľko krátkych motívov kontrapunkticky spracovaných, ktoré harmonickú spleť zjasňujú a uľahčujú vnímanie. V celej

Príklad č. 4: Frescobaldiho chromatické témy: Capriccio cromatico

skladbe sa 15-krát ozve klesajúca malá sexta, pravdepodobne reminiscencia na moteto Timor et tremor Giovanniho Gabrieliho. Harmonická
odvaha v tejto skladbe má istú logiku a nie je taká bezbrehá (podľa nášho ucha školeného funkčnou harmóniou) ako v iných durezze. Napriek názvu capriccio znie táto skladba dramaticky až tragicky. Podobnú
harmóniu majú madrigaly Frescobaldiho učiteľa Luzzasca Luzzaschiho a Gesualda. Stavebne veľmi komplikované je Capriccio cromatico
con ligature al contrario. Dux a comes v strette sú v prvej téme vždy
v protipohybe, no nie celá téma, iba tri malé sekundy. Túto tému Frescobaldi použil už skôr v dramatickom Ricercare quatro sopra Mi, Re,
Fa, Mi (1615) v úplne rovnakej podobe ako druhú tému. V Capriccio
cromatico druhá chromatická téma už moto contrario nemá, ani tretia. Jednotlivé hlasy v skladbe takmer stále narážajú na seba v sekunde. Je to prekrásna disonantná skladba, veľmi expresívna, pre dnešné
ucho znejúca exoticky až moderne. Vo Frescobaldiho diele patrí medzi
najprešpekulovanejšie a najdisonatnejšie skladby. Niečo podobné mohol napísať len Gesualdo. Napríklad súzvuk cis, d, b, a by zapadol i do
„hudby dneška“. Ako by táto skladba vyznela na archičembale?

Príklad č. 5: Frescobaldi: Fantasia Ms. Bayun

Ďalším Frescobaldiho chromaticky priam pitoreskným dielom je Fantaisie z Ms. Bauyn (Biblioteque Nationale, Paríž). Skladba by sa mohla volať Ricercar cromatico či Capriccio cromatico. Veľmi výrazná a stále počuteľná chromatická téma (h, e, gis, cis, c, h) vytvára na viacerých miestach
priečnosti, zafarbujúce kontrapunkt jemnými disonanciami.
Skladba má tri úseky, v ktorých téma dvakrát zrýchľuje tempo.
V 4. takte od konca z ničoho nič odrazu zaznie čistý g mol, pričom
skladba končí dominantou v a mol (E dur). V 2. dieli sa k téme pripája synkopovaná stála protiveta, ktorá zrýchlenému pohybu dáva naliehavosť a vzrušenie, ústiace do tanečnej triply v 3. dieli. Ťažko zistiť, kedy Frescobaldi napísal tento malý skvost. Dvanásť oveľa dlhších a veľmi komplikovaných fantázií Frescobaldi vydal v 1608 ako
„le mie prime fatiche“ („moje prvé počiny“). Prvé tri majú po jednej
téme, ďalšie tri po dve, ďalšie tri po tri témy a posledné tri majú štyri
témy. V týchto fantáziách je veľmi komplikovaná polyfónia. Zahrať
témy tak, aby ich poslucháč počul, je veľmi náročné. Fantaisie z Ms.

Bauyn takmer každý označuje ako Fantázia E dur. Akord E dur sa
síce v závere každého dielu objaví trikrát, no comes nie je „in H“,
ale „in a“. To znamená, že tónálne zakotvenie nie je E dur, ale „in
a“ končiace otvoreným záverom na dominante. Ricercare cromatico
z Ms. Chigi Q IV 25 má pokojnú chromatickú tému vyvierajúcu z rozkladu G durového kvintakordu. V celom ricercare sú niektoré takty
diatonické vyplnené rozkladom durového akordu a iné zostupnou
chromatikou a toto striedanie spolu s čudesnými kadenciami vytvára
neobyčajný obraz. Z týchto Frescobaldiho diel vidno, že „moderna“
20. storočia nie je modernou, ale iba nevydarenou reprízou neskorej renesancie, jej „skazeným dialektom“ (Burkhardt). Dnes však na organových alebo čembalových koncertoch počuť
Frescobaldiho napriek
jeho kráse a modernosti zriedka. Keď hrával na
organe 30 000 poslucháčov, medzi nimi mnohí
organisti, nemo počúvalo
v úžase a Frescobaldi vraj
hral aj dlaňami nahor, ako uvádza v roku 1674 istý Talian. Frescobaldiho skladby museli mať najväčší úspech v autorovom predvedení. Hovorili o ňom „Il MOSTRO de nostri tempi“, t. j. zázrak našich
čias. Frescobaldi a jeho flámsky súčasník Sweelinck najviac prispeli
k oslobodeniu klávesovej hudby od intavolovania a napodobňovania
madrigalov a motet. Koreňom ich hry boli síce diminúcie violy bastardy a kontrapunkt chromatických madrigalov, obaja však vytvorili
nové kvality. Frescobaldi hrával na talianskych renesančných organoch, ktoré boli oproti severonemeckým farebne chudobné. Chýbali
v nich skupiny rozlične menzúrovaných registrov – úzke principály, mäkké copuly, rúrkové flauty, nazardy, jazykové registre sólové
i tutti. Na talianskych organoch budovali široko menzúrované principály od 16´po 1´, zriedka mali flautu 8´a 4´ na mäkšie registrovanie. V Ríme existuje organ, na ktorom Frescobaldi hrával. Postavil
ho Luca Blasi (1599) z Perugie v San Giovanni in Laterano. Má dva
manuály s veľmi zaujímavým a neobvyklým rozsahom: pod obvykle
spodným C sú ešte klávesy H, B, A, G, F v kontra oktáve (ako o sto
rokov neskôr, 1711, staval Pierre Donzelague grand ravalement na
veľkom barokovom francúzskom čembale). Oba
manuály sa odlišujú veľmi málo, na prvom sú okrem principálového radu
Flauty 8´a 4´, na druhom
Flauta 4´a 2⅔ a Cornetto, pedál je zavesený. Ak
bude hrať na tomto organe typický nemecký
organista alebo Američan, bude bezradný. Ako
registrovať? Constanzo Antegnati v diele Arte organica (1600) formou dialógu otca a syna opisuje rôzne druhy kombinácií registrov
na organe v dóme v Brescii, od ripieno (organo pleno) cez mezzo
ripieno ku sólovým registráciám. Je dôležité si ich preštudovať, inak
by organista mohol blúdiť podobne, ako mladá ambiciózna klaviristka, ktorá hrala Frescobaldiho Toccatu nonu. Tempo i dynamika boli
naopak. Z Frescobaldiho tokáty urobila Debussyho prelúdium. Hovorila, že si nechcela pokaziť „vkus“ počúvaním organových nahrávok. Jej vkus bol vytvorený bez akýchkoľvek predstáv o Frescobaldiho dobe. Frescobaldiho efektná hra nevyplývala z bohatej farebnosti, ale z bohatej výrazovosti, artikulácie a zmien tempa a metra.
V úvode spomínaný incentino o Frescobaldiho hre povedal: „Frescobaldiho tokáty sú ako jemná i výrečná reč, hneď rýchla a pomalá podľa
významu slov. Táto hudba je v taktoch, ale do taktov sa nemôže vtesnať, podobne ako moderné madrigaly, ktoré sú pomalé a hneď briskné
a vkladajú do slov silné emócie.“
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G. Grisey [foto: archív]

Gérard Grisey

Adrián DEMOČ
Gérard Grisey (1946–1998) študoval na trossingenskom konzervatóriu
v Nemecku, neskôr na konzervatóriu v Paríži u Oliviera Messiaena. Počas
tohto obdobia zároveň navštevoval hodiny u Henriho Dutilleuxa, ako aj
letné kurzy v Darmstadte s Ligetim, Xenakisom a Stockhausenom. V rokoch 1972–1974 získal prestížnu Rímsku cenu, t. j. štipendium vo Ville
Medici v Ríme, kde sa stretol s hudbou Giacinta Scelsiho. V roku 1973
založil spolu s niekoľkými ďalšími kolegami zoskupenie L’Itinéraire. Neskôr prehlboval svoj záujem o zvuk ako taký štúdiom akustiky u Émila
Leippa v Paríži. V roku 1980 sa stal stážistom v IRCAM-e a zároveň aj
štipendistom D.A.A.D. v Berlíne. Následne vyučoval kompozíciu na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Od roku 1987 až do svojej náhlej smrti
11. novembra 1998 vyučoval kompozíciu na parížskom konzervatóriu.

Štrnásť rokov po smrti Gérarda Griseyho môžeme
sledovať neustály nárast popularity tohto výnimočného skladateľa. Jeho spôsob nazerania na
hudbu, ako aj kompozičné techniky, ktoré používal, sa stali súčasťou osnov a „dovoleného kánonu”
väčšiny kamenných inštitúcií.
procesuálnemu poňatiu hudby. V USA sa presadzuje tzv. „repetitívna“
hudba, ktorej pomalé premeny krátkych tonálnych či modálnych fragmentov sú v technickom princípe podobné raným skladbám Griseyho
alebo Tristana Muraila.
V 70. rokoch, keď Grisey študoval hudobnú akustiku, prišla konečne
technológia, ktorá umožnila podrobnú analýzu zvuku. Sonogram ako
vizuálna reprezentácia zvuku v čase priniesol niečo, čo bolo zrozumiteľné tak akustikom, ako aj hudobníkom. V jednom z rozhovorov Grisey povedal: „Bol som fascinovaný spomaleným časom v Ligetiho hudbe
alebo v niektorých Stockhausenových skladbách, ale cítil som, že tento
spomalený čas ešte nebol naplnený hmotou (materiálom), ktorý vyžadoval: napĺňali ho zhlukmi (klastrami) alebo chromatikou, ale to bolo

S 
Po hlbšom spoznaní Griseyho relatívne nepočetného diela, ktoré tvorí 26
skladieb, zaujme jeho neutíchajúci záujem o otázky organizácie hudobného času – času vnímaného skladateľom, subjektívneho času vnímaného poslucháčom, spomaleného („roztiahnutého“) času, zrýchleného
(„stiahnutého“) času atď. Sám Grisey považoval práve čas za to podstatné, čo má byť tvarované a organizované skladateľom (Grisey, 2009).
Griseyho fascinácia „spomaleným časom“ sa prejavovala už v jeho
prvých skladbách. Na počiatku 70. rokov sa viacero
skladateľov nezávisle od seba
začalo zaoberať fenoménom
plynulých procesov, ktoré boli
v silnom protiklade k hlavnému prúdu avantgardy 60.
rokov – serializmu. Veľkú
úlohu tu samozrejme zohrali
Ligetiho „mikropolyfonické“
orchestrálne diela (od Apparitions po Lontano), Xenakisove skladby či niektoré Stockhausenove kompozície (najmä Stimmung). Toto nadšenie
pre postupné premeny, na rozdiel od fragmentárnosti serializmu, jasne
dokumentuje aj v tom období práve objavované dielo Giacinta Scelsiho.
Zároveň ho cítiť aj na poli elektroakustickej hudby tej doby. Luc Ferrari,
francúzsky priekopník elektroakustickej hudby a Messiaenov žiak, hovorí o Messiaenovi ako o „nudnom skladateľovi“, ktorý neovláda plynulé
prechody z jedného bloku do druhého. V 70. rokoch prechádzajú skladatelia od práce s montážou a mikromontážou smerom k evolučnému,
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veľmi odlišné od toho, čo sa podľa mňa malo odohrávať v tomto druhu
času.“ Práve relatívna zrozumiteľnosť sonogramov priniesla objavenie
materiálu, ktorý hľadal. Vďaka sonogramom si uvedomil, že zvuk už
nemôže byť ďalej chápaný ako jednoduché statické navrstvenie harmonických tónov, ale musí byť ponímaný ako matéria, v ktorej rôzne, samostatne nepostrehnuteľné drobné udalosti ako napr. presné nasadenie a zánik tónu či individuálna amplitúda každého alikvotného tónu,
majú význam pri vytvorení charakteristickej farby, timbru zvuku. Pokus predviesť tieto jemné zvukové detaily a umožniť tak poslucháčovi
vniknúť do „hĺbky zvuku“ vyžaduje spomalenie celého deja v čase. Tým
si Grisey pre seba vynašiel materiál, hmotu, ktorou mohol „napĺňať“
spomalený čas, našiel to, čo sa v ňom má „odohrávať“. Prevádzanie
týchto jemných zvukových detailov do partitúry sa následne deje pomocou tzv. „inštrumentálnej syntézy“, techniky založenej na vytváraní
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zmysle ukončením jeho dovtedajšieho snaženia. Práve po ňom bolo veľmi
dôležité obohatiť pravidlá hry a začať sa hlbšie zaoberať otázkou prerušovania kontinuálneho hudobného toku, čiže, inak povedané, otázkou kontrastu. Môžeme povedať, že Grisey vo svojej ďalšej tvorbe začína postupne
pracovať s už dobre osvojeným „spektrálnym“ materiálom ako s určitým
A 
súborom gest či modelov. Keďže cyklus Les espaces acoustiques bol ukončený až v roku 1985, v určitom období sa tieto dve línie Griseyho smerovania – línia kontrastu a línia neprerušovaných procesov – vzájomne doPrvým veľkým tvorivým úspechom, v ktorom sa opieral o svoje výskupĺňajú a prelínajú. Ako výstižný príklad skladby, ktorá pracuje so súborom
my z oblasti akustiky, „inštrumentálnu syntézu“, a rôzne procesy prepriam archetypálnych modelov, možno uviesť kompozíciu Talea (1986).
mieňajúce zvukové kontinuum, je cyklus šiestich skladieb nazvaný Les
Od tohto diela možno jasne cítiť Griseyho
espaces acoustiques (Akustické priestory).
posun od väčšinou „amorfných statických
Toto monumentálne dielo je cyklom šiestich skladieb s narastajúcim nástrojovým
plôch“ smerom k detailnej práci s (mikro-)
Spektralizmus nie je systém.
obsadením vytvorených v rozmedzí rokov
rytmom, kontrastom, hudobnými gestami
Nie je to systém ako seriálna alebo
1974–1985. Tento cyklus sa stal akýmsi la(smerovanie fráz nahor/nadol, pulz/stadokonca tonálna hudba. Je to postoj.
boratóriom nových techník a procesov vytickosť, zvuk/hluk atď.). S týmito gestami
chádzajúcich z práce s „akustickým priespotom pracoval podobne ako vo svojej pretorom zvuku“ (harmonickým spektrom,
došlej skladateľskej praxi – početné sú rôzne
mierou jeho harmonicity a inharmonicity, prechodom od harmonického
druhy a podoby filtrácií súzvuku (spektra), mutácie, rozťahovania a sťahodo neharmonického spektra, distorzie (skreslenia) atď.), „spomaleným“
vania hudobného materiálu. Takýmto striedaním hudobných gest Grisey
a „roztiahnutým“ časom. Výsledkom tejto práce je veľmi svojský, pritom
dosiahol takmer dramatické vybudovanie hudobnej formy.
však „uchu blízky“ hudobný jazyk.
Ťažiskom kompozičnej práce je premena samotného materiálu z jedného
Č , , ...
stavu do druhého. Forma cyklu a jednotlivých častí nie je teda založená na
doslovnom návrate hudobného materiálu. Už v tomto diele môžeme jasne
Počnúc skladbou Le temps et l’écume sa Grisey sústreďuje na prácu s viavidieť Griseyho celoživotné zaujatie pre rytmy, jemne nepravidelné periócerými časovými priebehmi naraz. Sú nimi: spomalený – „roztiahnutý“
dy vychádzajúce z ľudského tela ako napr. tepu srdca, dychu alebo chôdze.
čas, zrýchlený – „stlačený“ čas a „bežný hudobný čas“. Tento spôsob práTieto periódy hudobne porovnáva a prekladá s „roztiahnutým“ či „stlačece dosahuje svoj vrchol v skladbe L‘icône paradoxale (hommage à Piero
ným“ časom.
della Francesca) a menej výrazne, no o to pôsobivejšie sa toto „viacčasové
Jednota cyklu ako celku je dosiahnutá cez formálnu podobnosť jednotlimyslenie“ odzrkadľuje v Griseyho vrcholnom diele Quatre chants pour
vých častí založenú na spomínaných ne-návratoch, postupnej premene
franchir le seuil. Vo viacerých rozhovoroch (napr. Baillet, 2000) poeticky
materiálu, úsekoch napätia a oddychu a dvoch východiskových bodoch:
prirovnáva tieto časy k časom hmyzu alebo vtákov (stlačený čas), veľrýb
harmonickom spektre a periodicite.
(roztiahnutý čas) a ľudí (bežný čas). Striedanie či navrstvenie hudobných
zložitého (harmonického alebo neharmonického) súzvuku pomocou
jeho základných prvkov – alikvotných tónov, ktoré podobne ako v zvukovej realite majú rôznu dynamiku a nenastupujú naraz, ale v rôznych
časových odstupoch.

G. Grisey Le Noir de l‘Etoile Les Percussions de
Strasbourg [foto: B. Desrus]

Táto hudba sa zjednodušene opisuje ako „spektrálna“. Slovo „spektrálna“ však opisuje len jednu z jej mnohých dôležitých charakteristík. Napríklad Tempus ex machina, skladba doslova reprezentujúca Griseyho
estetiku, je napísaná pre skupinu bicích nástrojov s neurčitou tónovou
výškou. To, čo robí Griseyho hudbu jedinečnou, je práve spôsob organizácie „udalostí v čase“ a vývoja formy.

G  
Koncom 70. rokov dosiahla „estetika kontinuity“ a práca so spektrom
u Griseyho svoj vrchol v skladbe Jour, contre-jour. Toto dielo bolo v istom

časov sa stáva hlavnou otázkou Griseyho kompozičnej práce, aj keď neopúšťa svoje akustické modely, ktoré sú určitým poľom na organizovanie časových štruktúr. Napríklad v skladbe Vortex temporum sú použité
tri typy zvukového spektra (harmonické, „roztiahnuté inharmonické“
a „stlačené inharmonické“) a tri rôzne časy (resp. tempá: základné, viac
alebo menej roztiahnuté a viac alebo menej stiahnuté).
V období práce na Quatre chants pour franchir le seuil Grisey spájal
a syntetizoval skúsenosti z akustiky a skúsenosti s vytváraním procesov s
„amorfnými“ zvukovými masami (Les espaces acoustiques), riešil otázky
kontrastov a gest (Talea) a zaoberal sa súbežnosťou viacerých hudobných
časov (Vortex temporum, L’icône paradoxale).
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Š    
Svoje celoživotné dielo zakončil Grisey „piesňovým cyklom“
Quatre chants pour franchir le seuil (Štyri piesne pri prekračovaní prahu). Náhla smrť spôsobila, že dielo, ktoré bolo zamýšľané
ako rozjímanie o smrti v štyroch dejstvách, sa stalo jeho vlastným
rekviem. Názov je dvojznačný: symbolicky označuje odchod z tohto sveta a zároveň poukazuje na Griseyho fascináciu akustickými
prahmi – prahmi počuteľnosti, jasnosti či hranicou medzi timbrom
a akordom.
V posledných rokoch života Grisey popri „svojich témach“ akoby hľadal
nový vzťah so západnou hudobnou tradíciou. V tejto skladbe pre soprán a 15 nástrojov pre seba znovuobjavil motivickú prácu. Grisey však

G, 
Spektralizmus nie je systém. Nie je to systém ako seriálna alebo
dokonca tonálna hudba. Je to postoj. Pristupuje k zvukom nie ako
k mŕtvym objektom, ktoré možno ľahko a svojvoľne premieňať vo všetkých smeroch, ale ako k živým predmetom so svojím zrodením, dĺžkou
života a smrťou.
Nikdy som nezamýšľal komponovať mikrointervalovo, aby som dosiahol rozšírenie 12-tónového systému na 24-tónový, ale z nutnosti danej
povahou zvuku, ktorá je v zásade netemperovaná.
Je pre mňa veľmi dôležité mať akoby ekologický prístup k rozličným
zvukom, prijímať ich také, aké sú, a skúsiť pre ne nájsť pravé miesto
alebo pravú úlohu v kontexte skladby.
Každý môže mať nápad. Naozaj každý. Problém je mať ešte jeden
nápad. A hlavný problém je vedieť, kde a kedy priniesť tento druhý
nápad.
Existujú traja skladatelia, ktorí na mňa mali v mladosti značný vplyv.
Messiaen, ktorý bol štyri roky mojím učiteľom, pre jeho zmysel pre
farbu, harmóniu a priehľadnosť. Na druhom mieste by som spomenul
Stockhausena pre jeho zmysel pre dramaturgiu, formu a čas. A na
treťom mieste je to Ligeti pre jeho narábanie s roztiahnutým časom
a kontinuitou.
Hudbu by som rozdelil zhruba na dve kategórie. Do jednej patrí hudba zahŕňajúca deklamáciu, rétoriku, jazyk. Hudba rozhovoru. Berio
a Boulez patria do tejto kategórie – tak ako Schönberg a Berg mali
svoj spôsob povedať veci prostredníctvom zvukov. Do druhej patrí hudba, ktorá je viac stavom zvuku ako rozhovorom. Je to ako rozdiel medzi
Monteverdim, ktorý hlavne rozpráva, a Ockeghemom, ktorého hudba
je svetom samým pre seba. A do tejto kategórie môžete dať napríklad
Xenakisa. (...) A ja k nej patrím tiež. Možno patrím k obom, no nikdy
nerozmýšľam o hudbe v intenciách deklamácie, rétoriky či jazyka.
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tomuto pojmu označujúcemu tradičný
spôsob rozvíjania materiálu dokázal
vdýchnuť novú aktuálnosť. Dielo priam
prekypuje rôznorodosťou nálad, novosťou inštrumentácie a kompozičnými
stratégiami vo všeobecnom zmysle, ako
aj určitým druhom „sofistikovaného
zjednodušenia“ a obmedzenia. Základom jeho motivicko-tematickej práce je
totiž dvojtónová téma (!). Takúto úspornosť pri exponovaní materiálu nájdeme
aj v ďalších častiach cyklu Quatre chants
pour franchir le seuil (napr. rozklad
trojzvuku v 2. časti, interval duodecimy
v 5. časti atď.). Ponúka sa tu otázka, či
Grisey na sklonku života našiel „nový
vzťah“ k tradícii európskej hudby, k velikánom typu Beethoven či Stravinskij, pre ktorých je takisto charakteristická takáto úspornosť.

V  
Quatre chants pour franchir le seuil (Catherine Dubosc, soprán, Klangforum Wien, Sylvain Cambreling) KAIROS 2001 /distribúcia Hevhetia
Les espaces acoustiques (Garth Knox, viola, Asko Ensemble, WDR Sinfonieorchester Köln, Stefan Asbury) KAIROS 2005 /distribúcia Hevhetia
Vortex temporum, Talea (Ensemble Recherche, Kwame Ryan)
ACCORD 1999

B
BAILLET, J.: Fondements d’une escriture. Paris: L’Harmattan, 2000
BUNDLER, D: Gérard Grisey. (rozhovor s G. Griseyom), 1996,
www.angelfire.com/music2/davidbundler/grisey.html
FERRARI, L.: Interview by Dan Warburton, July 22, 1998 (interview pre
časopis Paris Translantic; www.paristransatlantic.com/magazine/interviews/ferrari.html)
GRISEY, G.: Quatre chants pour franchir le seuil, koncertný program
(http://brahms.ircam.fr/works/work/14136/)
GRISEY, G.: Tempus ex Machina: A Composer’s Reflection on Musical
Time. In: Contemporary Music Review, Vol. 2, 1987, str. 239–275.
PUDLÁK, M.: Spektrální hudba (co to je?). In: HIS Voice, 2006/5, str. 22–25
SUDOL, J.: Komentár k skladbe Talea. (www.sequenza21.com/labels/
eschatology.html.)
WILSON, P., N.: Gérard Grisey (1946–1998). (www.warsaw-autumn.
art.pl/03/composers/c65.html

V  R D
Relácia Skladatelia, diela, interpreti, 31. 5. o 21.00 h
Vortex Temporum I (Quasars Ensemble vedie Ivan Buﬀa.) Modulations (Ensemble
Intercontemporain diriguje Pierre Boulez.)

Relácia Skladatelia, diela, interpreti, 7. 6. o 21.00 h
Tempus ex machina (Les Percussions de Strasbourg)
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Pašie podľa Fransa Brüggena
V piatkový večer sa pred parížskym kostolom Église Saint-Roch kľukatil dlhý rad čakajúcich.
Barokový chrám neďaleko Louvru, v ktorom odpočívajú Corneille i Diderot, sa stal svedkom
Bachových Pašií podľa Jána.
V rámci európskeho turné zavítal s Bachovým
dielom týždeň pred Veľkou nocou do francúzskej metropoly Orchester 18. storočia, zbor
Cappella Amsterdam a dirigent Frans Brüggen. Sedemdesiatosemročný Maestro, ktorý sa
preslávil aj ako virtuózny flautista, nepatrí len
k obdivovaným legendám tzv. hnutia starej hudby. Všeobecný rešpekt asi najlepšie vystihujú
slová talianskeho avantgardného skladateľa Luciana Beria (1925–2003), ktorí o ňom povedal,
že „nie je archeológom, ale veľkým umelcom“.
S orchestrom dobových nástrojov, ktorý založil v roku 1981, nahral minulý rok Jánove pašie
pre label Glossa. Napriek nesporným kvalitám
nemôžem však toto CD celkom odporúčať. Šetrenie nahrávacích spoločností tlačí umelcov pri
väčších obsadeniach takmer výlučne k nahrávaniu „live“. Výsledná zvuková podoba v tomto
prípade vznikla z viacerých koncertov a poslucháč sa tak pri počúvaní nechtiac ocitá v rôznych akustických prostrediach. Tento problém
sa najvýraznejšie týka rôzne ozvučených zborov,
kde narúša kontinuitu celku. Parížsky koncert
bol však zážitkom. Bachove pašiové oratórium
z roku 1724 je v porovnaní so „slávnejšími“
Matúšovými pašiami považované za dramatickejšie. Brüggen tento rozmer však skôr potlá-

čal a expresiu dávkoval skutočne veľmi citlivo.
Exaltované zvolania „Pane!“ v úvodnom zbore
Herr, unser Herrscher najskôr stlmil do prosby,
pri opakovaní ich potom nechal vyznieť s o to
väčšou dramatickou silou. Ťaživosť vstupu do
veľkonočnej drámy umocnil aj zámerne pomalým tempom, v ktorom disonancie drevených
dychových nástrojov nad kontinuom sláčikov
vytvárali intenzívny pocit bolesti a žiaľu. Bachove nádherné harmonizácie starých protestantských chorálov, ktoré v diele reprezentujú spoločenstvo veriacich, pôsobili krásou a v plnom
zvuku takmer hedonisticky. Rovnako vyzneli aj
vstupy zboru (ľud, kňazi), no v ich interpretácii
mi chýbala dráma textov, ktoré niesli: „Ukrižuj
ho! – „Máme zákon...“ – „Nie tohto, ale Barabáša! – „Nemáme kráľa, len cisára.“... Práve ich
výrazová sila a negatívne konotácie viedli v minulosti k tomu, že toto Bachove dielo bolo označené ako „antisemitské“. K najsilnejším okamihom večera jednoznačne patril „Petrov plač“
v podaní postavy Evanjelistu, ktorý si Bach pre
dramatické vypointovanie scény Kristovho zapretia požičal z Evanjelia podľa Matúša. Drámou boli aj absolútne ticho a nehybnosť, ktoré
v chráme zavládli po slovách o Ježišovej smrti.
Naopak trochu nevyrovnane pôsobili na mňa

výkony sólistov v áriách, ktoré poetickou reflexiou biblického textu vnášajú do pašiovej drámy
kontemplatívny a subjektívny rozmer. Brüggen
aj vzhľadom na vek dirigoval minimálne, s maximálnou koncentráciou a úspornosťou pohybov. Vynikajúci hudobníci by dielo nepochybne
odohrali aj bez neho, jeho charizma však prepožičala večeru auru výnimočnosti, vek a skúsenosti zase múdrosť a hĺbku. Akokoľvek zvláštne
to môže znieť„Pašie podľa Fransa Brüggena“
boli najmä krásne. Krásne spôsobom, o ktorom
v eseji o plači a hudbe píše nemecký muzikológ
Hans Heinrich Eggebrecht: „Hudba nemôže
plakať. Nemôže povedať: plačem, pretože plačom sama nemôže byť. Môže byť smutná, blízko
plaču. Ale plakať môže len v spojení so slovom.
Potom ale dokáže pripojiť k plaču to, čo slovo samotné vypovedať nedokáže: názorný obraz tečúcich sĺz, smútok, bolesť a utrpenie, utešujúcu
a oslobodzujúcu moc a tiež dôvod plaču. Nehovorí to pojmovosťou reči, ale tam, kde plač zdieľa:
v bezprostrednosti, celistvosti a úprimnosti citu.
I vtedy, keď hovorí o bolesti plaču kladie plač do
podušiek svojej krásy. Inak to povedať nevie. Plač
je krásny.“
Andrej ŠUBA

Minkowského Schubert vo Viedni
„Varietas delectat,“ hovorí stará známa pravda.
A k tejto pestrosti dnes v najznámejších koncertných sálach neodmysliteľne patria koncerty, na ktorých znejú diela hrané v duchu princípov historicky poučenej interpretácie. Keď
v roku 2009 vyšiel na francúzskom labeli naïve komplet Haydnových Londýnskych symfónií
s Les Musiciens du Louvre - Grenoble pod
taktovkou jeho zakladateľa Marca Minkowského, neprehliadol som na tejto live nahrávke
logo viedenského Konzerthausu. Preto hneď
ako sa na marcovom programe tejto inštitúcie
objavili s rovnakou zostavou všetky Schubertove symfónie, nezaváhal som ani okamih. Dôvodom navyše bolo, že členom tohto svetoznámeho orchestra je už niekoľko rokov vo Švajčiarsku žijúci huslista Igor Karško, pravidelný hosť
medzinárodného festivalu komornej hudby
Konvergencie. Z trojice viedenských koncertov, ktoré sa v Konzerthause konali pod hlavičkou Jarného festivalu, som navštívil prvý a posledný. Vo Veľkej sále som si mal teda možnosť
vypočuť Prvú a tretiu symfóniu (obidve v D dur)
spolu so Symfóniou č. 4. c mol „Tragickou“, na
záver potom dvojicu známych Schubertových
symfónií v C dur „malú“ (č. 6) a „veľkú“ (č. 9).
Niekto by možno mohol Minkowského prístup

spájala podobná koncepcia, akcentujúca Schuk partitúram Schuberotvých symfónií kritizobertove klasicistické východiská. Minkowský
vať ako príliš analytický, mne však imponoval.
presnými a uvážlivými gestami starostlivo dávV priezračnom zvuku bolo počuť každú frázu,
koval tempá, dynamiku i vývyznel v ňom každý detail,
raz, ktorým väčšinou nechal
sláčiky hrali s nesmiernym
švihom, dobové obsadevoľnejší priebeh až v strhujúcich finálnych častiach. Ranie navyše podčiarklo úlodosť zo skutočne výnimočhu plechových dychových
ného zážitku mi na prvom
nástrojov, ktorých funkcia
koncerte kazila len kamera,
je v mohutnom zvuku moktorá sa niekoľko metrov odo
derného symfonického ormňa celý čas presúvala na
chestra nespravodlivo zrekovových koľajničkách. „Nič
dukovaná na harmonickú
to”, povedal som si. „Aspoň
výplň. Tu „štipľavo“ znejúce
si v budúcnosti budem môcť
akcenty dychov priam vyrátento výnimočný zážitok sprížali dych, vnášali do hudby
tomniť prostredníctvom DVD
okamihy drámy a dynamizovali jej priebeh. Výkony
a na nasledujúcom koncerhráčov na dobových drevete mám miesto na balkóne.”
M. Minkowski ưfoto: archívƲ
ných dychových nástrojoch
Tam však pri mne sedela
pripomínali technikou dopostaršia dáma s prebohakonalosťou i prepracovaným výrazom výkon
tou bižutériou. Ak sa hoci len nepatrne pohla,
komorného ansámblu. Ocenil som aj špecificmal som pocit, že okolo Schubertovej symfónie
ké farebné kvality tejto sekcie, ktorá predčiprebehlo stádo alpských kráv. Skutočne autenla i zvuk, ktorý som poznal z nahrávky Fransa
tický zážitok.
Brüggena s Orchestrom 18. storočia (Philips
2006). Minkowského prístup s Brüggenom ale
Andrej ŠUBA
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Don Giovanni alebo pomsta odborov
Hanekeho Mozart v parížskej Opéra Bastille
Na riaditeľských poschodiach výškových budov sa často svieti aj celú noc. Páni a dámy vo
vyžehlených oblekoch chcú tak pešiakom kdesi dolu v tieni ulíc dať najavo, že v záujme ich
blahobytu a spokojnosti sú od svitu do mrku
pripútaní k písaciemu stolu. Lenže podobne
ako mejkap na tvári unavenej asistentky tohto panstva kožených kresiel sú aj takéto svetlá
žiariace do tmy veľkomiest len obyčajnou kulisou zakrývajúcou ľudské tragédie a príbehy
odohrávajúce sa medzi zúfalstvom, rozkošou
a roztopašou, za ktorými nezriedka stoja len

pod skleneným zvonom, v ktorého sterilnom
prostredí pitve ľudské duše, osudy, osobnosti a ich slabiny – v prípade Pianistky bezodnú
nymfomániu hlavnej protagonistky podľa literárnej predlohy geniálnej rakúskej dramatičky
Elfriede Jelinekovej.
V parížskej Bastile sa do takéhoto skleneného zvona pozeráme z hľadiska. Na scéne
Christopha Kantera vidíme vpravo obrovskú
okennú stenu zvnútra firemnej loby na ktoromsi z vyšších poschodí budovy. Za ňou sa
týčia do noci vysvietené okolité mrakodrapy.

álneho života rozprávať. Vrhne sa na bufetový
stolík, jedným šmahom schytí tupý nôž z hliníkového servisu závodnej jedálne a chladnokrvne ho vrazí „komandantovi“ do hrude. Donovi Giovannimu Michaela Hanekeho, ktorý
vo svojich filmoch rozpráva najradšej o emocionálnom chlade a grobianstve dnešného
oligarchistického kapitalizmu, chýba erotická
donjuanská príťažlivosť južanského „macha“.
Napriek tomu mu v ten večer podľahnú všetky.
Erotomanka Donna Elvira, ktorá má očividne
problém s alkoholom a masochistickú úchylD. Bizic a P. Mattei ưfoto: Ch. DupratƲ

mocenské hry emocionálne otupených finančných goríl. Michael Haneke, niekoľkonásobne
ocenený rakúsky filmový mág (Biela stuha,
Pianistka, Funny Games a iné), sa vo svojej
opernej prvotine rozhodol preniesť Mozartovho bonvivána Dona Giovanniho do prostredia nablýskaných firemných palácov, bližšie
k oblakom než k zemi, pričom sa pochopiteľne
opieral o vlastné charakterizačné výrazové prostriedky, tiahnuce sa jeho filmovou tvorbou tak
ako traja apokalyptickí jazdci na obrazoch Vasilija Kandinského. V Pianistke, jednom z jeho
najúspešnejších filmov, sa objavuje stále tá istá
scéna: učiteľka klavíra, stojaca za záclonou,
pozoruje krajinu za zvukotesne uzatvoreným
oknom. Haneke v tejto scéne sugeruje vákuum
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Ľavú stenu lemujú zase dvere do kancelárií
a výťah, ktorý priváža a odváža rodinných príslušníkov a priateľov firmy. Celkom vpravo,
v prítmí konferenčnej miestnosti laškuje Don
Giovanni s Donnou Annou, dcérou majiteľa
firemného impéria. On – vysokopostavený
manažér s typicky ležérnym postojom s rukami vo vreckách sivého saka (kostýmy: Anette
Beaufays), ktorým sa snaží vyvolať dojem nezávislosti a atraktivity, ona – uhladená, dobre
organizovaná, tak trochu chladná a značne
naivná dcéra otca s obrovským postavením
a tučným kontom, ktorý nie je ani trochu nadšený z toho, že svoju dcéru pristihol s jedným
zo svojich kancelárskych žrebcov. Ten si ale
po „fajronte“ od šéfa nenechá do svojho sexu-

ku, i „gastarbeiterka“ Zerlina, dievča v sivej
šatovej zástere z upratovacej čaty. Peter Mattei, ktorý Giovanniho geniálne nielen spieva,
ale i hrá, je svojím skôr nordickým zovňajškom s tak trochu drzým a cynickým výrazom
ideálnym naplnením Hanekeho predstavy
citovo vyprázdnenej hlavnej postavy, ktorej
jediným erotickým atribútom je akurát tak závan moci vznášajúci sa okolo spolu s pachom
koženého riaditeľského kresla. Len jedinýkrát
zaváha, jedinýkrát sa zdá, že ho jeho neviazaný životný štýl doženie k skratu a následnému kolapsu: nachvíľu stíchne hudba a on
vyskočí na rímsu vykloniac sa z obrovského
okna, spoza ktorého doliehajú zvuky ulice.
Nasleduje moment krátkeho napätia pred5 | 2012

ZAHRANIČIE

tým, než okno opäť zabuchne a zúrivo sa pustí
do šampanskej árie: Finch’han dal vino, calda
la testa… Vo finálnom Viva la libertà jediným
pohybom brutálne strhne šaty okoloidúcej
upratovačke – tomuto Donovi Giovannimu
už absolútne nie je nič sväté. A v scéne večere namiesto klasického stolovania žoviálne
požiera sushi z donáškovej služby a svojmu
Leporellovi, ktorý je mimochodom až na vzor
kravaty oblečený presne ako on, vtisne dlhý
bozk na pery. Samozrejme nie z rozkoše, ale
z roztopaše.
Cineast Haneke sa aj v stoličke operného režiséra prejavil ako nadaný pozorovateľ, pričom
sa mu jeho názorový koncept podarilo pretlmočiť prekvapivo divadelne účinne. Mozartove
árie, ktoré majú v Donovi Giovannim netypický
akčný náboj, stavia premyslene a bez zbytočne
štylizovanej gestikulácie, čím prekladá príbeh
tohto libertína do výrazu dnešnej doby. Sústredením príbehu na niekoľko hodín noci a jedno
miesto sa mu podarilo zhustiť príbeh a zvýšiť
katarzný efekt celkom v intencii Aristotelovej
poetiky.
Samozrejme, že v takejto javiskovej koncepcii
niet miesta pre scénu na cintoríne či pre výstup
komtúrovej sochy. Po Giovanniho eskapádach
je však firemná loby už dávno cintorínom citov
a mŕtvolu prisunie Donna Anna z kancelárie
v kresle na kolieskach. Aj v závere poukázal
Haneke na to, že voči svojej hlavnej postave
prechováva len málo sympatií. Cestou do pekla
sa stala pre Dona Giovanniho takpovediac odborárska pomsta upratovacej čaty. Potom, čo
mu Donna Elvira do brucha vrazila ten istý hli-

níkový nôž, ktorým v úvode zavraždil komtúra,
sa ho zmocní šedá masa upratovačov a upratovačiek v surreálnych maskách Myšiaka Mickeyho a vyhodí ho z okna. Následne si sadnú
na lavičku pod okenným frontom a prizerajú
sa záverečnému sextetu, ktorý rozhodne nie je
morálnym ponaučením. Viac-menej náhodne
zosnovaný pakt obetí Dona Giovanniho sa rozpadá a všetci zúčastnení odchádzajú z „bitevného poľa“ zdrvení a zatrpknutí.
Šéfdirigentovi parížskej opery Philippovi
Jordanovi sa aj v tento večer podarilo naplniť
obrovské auditórium plne znejúcim zvukom
mozartovského orchestra. Zámerne preriedené a „deravé“ recitatívy pôsobili v kontexte
inscenácie ako vzlykanie a zadúšanie, basso
continuo sa držalo mierne v úzadí, takže archaizujúci zvuk orchestra nekolidoval so sémantickým posunom inscenácie. Celkovo podal
Jordan s vynikajúco disponovaným Orchestre
de l’ Opéra National de Paris dramaticky
strhujúcu a dynamickú interpretáciu. Po Wagnerovi a Straussovi dokázal byť Jordan už aj na
mozartovskom poli pôsobivým exegétom ponúkajúcim inteligentný a premyslený pohľad
na jeho partitúru. Skvele ohybný barytón Petra
Matteiho bol so zurčiacimi výškami a zvodnosťou vo farbe vynikajúcim naplnením Hanekeho
režijného konceptu, ktorému nemenej úspešne
sekundoval David Bizic ako Leporello. Podobne aj Don Ottavio Bernarda Richtera. Jeho
v nasadení hrdinsky pôsobiaci tenor zvládol
nástrahy partitúry, a to aj v lyrickejšom Dalla
sua pace. Rozviklaný a ostrejší soprán Véronique Gensovej ako zruinovanej alkoholičky

Donny Elviry sa síce hodil do Hanekeho konceptu, no audiofilov a milovníkov mozartovského spievania určite nepotešil. Neurobila
tak ani Patricia Petibon (Donna Anna), ktorá
síce oplýva obrovskou javiskovou prezenciou
a sympatickým hereckým nábojom, no jej lyrický soprán mal miestami ťažkosti udržať
jednotné tempo s orchestrom a vyplniť obrovský priestor nemalého auditória opery. Paata
Burchuladze ako Komtúr opäť potvrdil svoje
kvality hromovo znejúcim basom, no najväčším zážitkom boli mladé, čerstvé a farebné
hlasy Nahuela di Pierra (Masetto) a Gaëlle
Arquezovej (Zerlina) alias „gastarbeiterov“
z upratovacej čaty.
Parížska opera má vo svojom repertoári ďalší skvost moderného a režijne presvedčivého
operného divadla. Hanekeho Don Giovanni
s Philippom Jordanom za dirigentským pultom má najlepšiu šancu stať sa kultovým mozartovským počinom.
Robert BAYER
W. A. Mozart: Don Giovanni/hudobné naštudovanie: Philippe Jordan/réžia: Michael
Haneke/scéna: Christoph Kanter/kostýmy:
Anette Beaufays/Peter Mattei (Don Giovanni), David Bizic (Leporello), Patricia Petibon
(Donna Anna), Véronique Gens (Donna
Elvira), Bernard Richter (Don Ottavio) a i./
Opéra National de Paris, premiéra v Opéra
Bastille 15. 3.

Na tom našem dvoře všechno to krákoře
Weinbergerov Švanda dudák v drážďanskej Semperoper
Začiatkom dvadsiatych rokov predošlého storočia pôsobil v Slovenskom národnom divadle
v Bratislave ako dramaturg a dirigent český hudobník a skladateľ Jaromír Weinberger (1896–
1967). V tom čase mal tento pražský rodák za
sebou štúdiá na pražskom konzervatóriu (o. i.
u Vítězslava Nováka) a v Lipsku (u Maxa Regera) a jeho hudba znela už v Národnom divadle
v Prahe i v Českej filharmónii. Do Bratislavy
prišiel po krátkodobom pobyte v USA, kde na
konzervatóriu v meste Ithaka vyučoval skladbu a teóriu. O čosi neskôr, v roku 1926, opäť
už v Prahe, siahol spolu s libretistom Milošom
Karešom po romantickom námete o strakonickom gajdošovi v literárnom spracovaní Josefa
Kajetána Tyla a vytvoril dvojdejstvovú operu
s názvom Švanda dudák. Jej premiéra v pražskom Národnom divadle v roku 1927 (dirigovaná Otakarom Ostrčilom) priniesla mladému
skladateľovi obrovský úspech. Max Brod preložil vzápätí libreto do nemčiny a na úspešnú
premiéru upozornil Hansa Heinsheimera, popredného lektora Universal Edition vo Viedni. Od roku 1928 putovala Weinbergerova
partitúra z Universal Edition do rúk mnohých
intendantov veľkých európskych hudobných

divadiel a diela sa ujali také dirigentské kapacity, akými boli Erich Kleiber či Hans Knapperbusch. Švanda dudák sa hral napríklad v Neues
Deutsches Theater v Prahe, v Mníchove, vo
Frankfurte nad Mohanom, v Berlíne, Viedni, Lipsku, Štrasburgu, Brémach i Londýne.
V nemeckej verzii odznel v roku 1931 i v New
Yorku, ba dostal sa až do Buenos Aires. V tejto
prvej fáze zaznamenal Gajdoš Švanda dovtedy
neznámeho česko-židovského skladateľa vyše
2000 uvedení na vyše šesťdesiatich javiskách.
Doma však autor prorokom nebol, časopis
„Smetana“ bol napríklad voči Weinbergerovej
hudbe kritický. Navyše, s nástupom nacizmu
bolo dielo pre židovský pôvod autora na nemeckých javiskách zakázané a neskôr sa tento
zákaz rozšíril i na ostatné okupované územia.
Weinberger napokon emigroval do USA, kde
však už nevedel nadviazať na plodné pražské
obdobie. V Amerike napokon v roku 1967 tragicky skonal.
Drážďanská Semperova opera je jedným
z mála hudobných divadiel, ktoré sa k sedliackemu chlapcovi – gajdošovi Švandovi,
nezachovali celkom macošsky. Prvýkrát bol
tento rozprávkový „dudák“ inscenovaný na

jej javisku v roku 1930, v čase, keď nemecké
hudobné divadlo ovládal hudobný expresionizmus. Po troch rokoch síce jeho uvádzanie nacisti zakázali, ale dovtedy zažil v Drážďanoch
34 javiskových predvedení, v obľúbenosti teda
nezaostával za hitmi typu Carmen, Traviata či
Netopier. O dvadsať rokov neskôr, v roku 1950,
sa tu dielo dostalo opäť na scénu a opäť bolo
jeho uvedenie sprevádzané veľkými ováciami.
V marci 2012 prišla napokon Semperova opera
so Švandom dudákom v originálnej češtine. Inscenácia vzbudila veľký záujem hudobnej kritiky, pochopiteľne aj tej českej, ktorá operu z domácich scén vlastne nepozná. Publikum, ktoré
z veľkej časti tiež o diele nič nevedelo, ovenčilo
premiérový večer nezvyklými ováciami.
V čom spočíva sila Weinbergerovho Švandu
dudáka? Na objasnenie by bolo azda najvýstižnejšie použiť slová: jednoduchosť a prirodzenosť v námete i hudbe. Obsah opery je
v podstate banálny: Švandu, ktorý šťastne
žije v malom dedinskom domčeku so svojou
milovanou Dorotkou, zláka elegantný a prefíkaný zlodej Babinský do veľkého sveta, v ktorom je možné všeličo vidieť a zažiť. V citovo
chladnom prostredí kráľovského paláca sa
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postará Švanda svojím oduševneným gajdovaním o dobrú náladu a napokon zradí i svoju Dorotku. Za bozk kráľovnej mu však hrozí šibenica. Babinský, ktorý má všade prsty
a Dorotku tiež miluje, chce Švandovi pomôcť.
Švanda však bozk zapiera a prepadá sa do
pekla. Tu zatúži opäť po domove a Dorotke.
Čert vykúzli pred ním jej prelud, Švanda mu
uverí a dostane sa do diablovho područia.
Zasa pomôže všadeprítomný Babinský, a tak
sa napokon, už bielovlasí, Švanda a Dorotka
po dlhých rokoch odlúčenia stretnú a sú vo
svojom malom dedinskom príbytku opäť spolu šťastní. Túto akoby z rozprávkovej truhlice
Boženy Němcovej oprášenú príhodu stvárnila
na scéne trojica mimoriadne harmonicky cítiacich osobností: réžisér Axel Köhler, scénograf Arne Walther a kostymérka Henrike
Bromber. Sujet vyrozprávali ako Švandovu
báječnú a dobrodružnú cestu z rodnej dediny
(scéna pozostávala z miniatúrneho prierezu
skromného sedliackeho domu a dopravným
prostriedkom bol lietajúci kufor) do veľkého
a ďalekého sveta návnad a lákadiel. Kráľovský
palác zapĺňajúci celú scénu pripomínal niečo
medzi obrovským skleníkom a supermarketovým skeletom, početný kráľovský dvor (akoby
obraz zo Snehovej kráľovnej) a prostý ľud boli
neustále v pohybe, pričom každá z tejto masy
postáv (zbor a tanečníci) bola individuálne
vyprofilovaná a vypracovaná až do detailných
pohybov, gest a mimiky. V priam geniálne inscenovanej pekelnej scéne, kde nechýbalo ani
obrovské čertovo smrtiace koleso, sa skleník
ponoril do červenej farby, javisko ovládli roz28

právkovo autentickí čerti a čertíci a réžia sa
blysla nejedným skvelým nápadom vynachádzavých „pekelných“ zábav. Už pri dvihnutí
opony bol optický zážitok z tohto divadelného
inferna taký fascinujúci, že sa celé hľadisko
spontánne roztlieskalo. Na záver posadil Babinský vyslobodeného Švandu zasa na lietajúci kufor a spolu potom odleteli z pekla domov.
Nepokojný duch Babinský tu však svoju púť
neskončil, ale vydal sa vzápätí za ďalšími dobrodružstvami.
Z hlavných postáv vynikli hlasovo i herecky
Christoph Pohl ako Švanda, Marjorie Owens
v postave Dorotky a Michael Eder alias Čert.
Hlasovo, herecky i pohybovo brilantnú kreáciu Babinského stvárnil vo svojej materinskej
češtine Ladislav Elgr. Pre ostatných bolo naštudovanie diela v českom jazyku pomerne
tvrdým orieškom. Publiku na druhej strane dopomohli v orientácii obligátne nemecké titulky.
Hudba Jaromíra Weinbergera však tlmočníka
nepotrebovala. Už prvé takty predohry svedčili o hudobnom jazyku nevšednej energie,
virtuozity, polyfónnej dômyselnosti, bohatom
na prekvapujúce modulácie i panensky čistú
melodiku. Weinbergerovi sa podarilo včleniť
českú ľudovú pieseň do veľkolepo štruktúrovanej orchestrálnej partitúry a dať celku akýsi
nový revuálny „sound“. Miestami zapracoval
do partitúry originálne citáty národných piesní, inokedy dal polke polyfónny pôdorys fugata, skvele dokázal navodiť jarmočnú atmosféru
a okrem toho si s neopakovateľným inštinktom
a kompozičnou bravúrou vedel, kdekoľvek
to potreboval, „požičať“ hudbu svojich sláv-

nych kolegov Janáčka, Pucciniho, Smetanu či
Dvořáka. V jeho diele azda niet jediného „hluchého“ hudobného miesta. Weinberger ženie
dej neustále dopredu a nechá ho kulminovať
raz v ľudovom tanci na zámockom dvore, inokedy v „skurilnom“ tanečnom pochode čertov
či v prostej nádhere ľudovej piesne. Citátom
piesne Na tom našem dvoře všechno to krákoře, ktorú vložil Jaromír Weinberger v zádumčivom, priam ländlerovsko pôsobiacom
trojštvrťovom takte do úst šťastnému páru
Švandu a Dorotky, skladateľ napokon svoje
najvydarenejšie dielo uzatvára. O jeho najnovší
úspech na scéne Semperovej opery sa veľkým
dielom zaslúžila i perfektná Sächsische Staatskapelle Dresden s dirigentom Constantinom Trinksom.
V jednom článku pre magazín Musical America z roku 1939 označil Weinberger sám seba za
skladateľa minulosti. Možno sa mýlil a jeho čas
prišiel.
Agata SCHINDLER
Jaromír Weinberger: Švanda dudák/hudobné naštudovanie: Constantin Trinks/réžia:
Axel Köhler/scéna: Arne Walther/kostýmy:
Henrike Bromber/choreografia: Gaetano
Posterino/zbormajster: Christof Bauer/
Christoph Pohl (Švanda), Marjorie Owens
(Dorotka), Michael Eder (Čert), Ladislav
Elgr (Babinský) a i./Semperoper Drážďany,
premiéra 24. 3.
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Nikolaj

Nikitin:

Je to môj výraz,
za ktorým
si stojím
Saxofonista Nikolaj Nikitin zostavil podľa modelu amerických generačných zoskupení kvarteto, v ktorom sa stretli klavirista Gabriel Jonáš, kontrabasista Juraj Griglák a bubeník Jozef Döme. Napriek rôznorodým žánrovým východiskám hudobníkov je jeho album Personal Suite kompaktnou výpoveďou,
ktorá navzdory svojmu genetickému základu v hudbe 60. rokov prehovára súčasným jazykom.
Pripravili Peter MOTYČKA a Robert KOLÁŘ
Saxofonisti zvyčajne začínajú s flautou a klarinetom – na konzervatóriu si študoval klarinet
a venoval si sa starej hudbe. Aká bola tvoja cesta od
klasickej hudby k jazzu?
Som z absolútne nemuzikantskej rodiny,
hudbe sa u nás nikto nevenoval. Ja som k nej
však inklinoval od malička a túžil po hudobných nástrojoch. Keďže som mal problémy
s dýchacími cestami, lekári odporúčali hru
na flaute. Ďalším impulzom bolo, keď sa môj
otec sťažoval predavačovi v Hainburgu, že
mi prekáža hluk pri strieľaní, a ten mu namiesto tlmiča poradil, aby ma dal na hudobnú. Začal som chodiť na zobcovú flautu k Ottovi Kulíčkovi, ktorého dodnes považujem za
najlepšieho pedagóga. Tým nechcem uraziť
ostatných, ale myslím si, že výsledky jeho
žiakov, napríklad Juraja Bartoša, hovoria za
všetko. Dostal som od neho vynikajúce základy; dokázal byť na jednej strane prísny, ale
aj dostatočne motivovať. Na konzervatórium
ma prijali k Petrovi Drličkovi, avšak klarinet ma ako nástroj nepresvedčil, vraciam
sa k nemu až teraz. Na škole som spoznal
hráča na historických fagotoch, šalmajoch
a dulcianoch Juraja Korca a začala ma baviť
stará hudba. Zadovážil som si kornamusu,
gemshorn a v pomerne krátkej dobe sme
začali spolu hrávať. Neskôr som zaskakoval
Korca v kapele Egona Kráka Chorus angelorum a bol som na vážkach, či si nezadovážim
ďalšie barokové alebo klasicistické nástroje
a nebudem pokračovať so starou hudbou.
Vtedy som si však kúpil aj prvý tenorový saxofón. Vedel som, že chcem hrať na tenore,
altka ma nikdy nelákala.

Čím ťa jazz presvedčil?
Bol som neskutočným trémistom a pri klasickej
hudbe som sa nedokázal odreagovať tak ako pri
jazze. K jazzu som definitívne prešiel v období,
keď Juraj Korec odišiel do Nemecka. Staré nástroje sezónne oprášim, pri poslednom hraní
som cítil, ako som z toho vypadol a že to nemá
význam, pokiaľ sa tomu človek nevenuje naplno.
Vnímaš paralely medzi starou hudbou a jazzom,
napríklad čo sa týka improvizačného vkladu?
Silné paralely sú ako v improvizácii, tak v rytme
a poriadku. Človek musí mať úžasný zmysel
pre rytmus a vnímanie hudby, čiže nielen hrať
noty, ale tejto hudbe absolútne rozumieť. Skúsenosť so starou hudbou mi pomohla pri hraní jazzu. Okrem toho pomáham organizovať
koncerty starej hudby na slovenských hradoch
a zámkoch a chcel by som vyskúšať fúziu jazzu
a starej hudby. Snáď sa nám podarí zrealizovať
podobný projekt, ako robil Jan Garbarek s Hilliard Ensemble, prípadne John Potter s Johnom
Surmanom v Dowland Project.
Na konzervatóriu si navštevoval hodiny jazzovej harmónie a aranžovania u Matúša Jakabčica.
Mal si spolužiakov, s ktorými si hrával?
Závidel som starším kolegom Radovi Tariškovi, Klaudiovi Kováčovi, Petrovi Solárikovi a ďalším, ktorí boli silnou generáciou na jednej škole
v rámci niekoľkých ročníkov a mali možnosť
spoločného napredovania. Ja som nemal na
konzervatóriu nikoho, z mojich spolužiakov sa
jazzu nikto poriadne nevenoval. Maximálne sa
snažili o nejaké fúzie, ale nikto nemal záujem ísť
do toho naplno. Netvrdím, že by všetci mali hrať

bebop, ale naozaj neviem, s ktorým zo spolužiakov by som si dnes mohol zahrať na jednom
pódiu. V tých časoch boli populárne groovové
kapely, aj preto sme s mojou prvou kapelou donekonečna improvizovali na jednom akorde.
Neuvažoval si o rozšírení rozhľadu na univerzite
v zahraničí?
Problémom bolo, že som začal neskoro. Prvý
saxofón som si kúpil ako štvrták na konzervatóriu a na štúdium ma prijali až po roku. Mojím
cieľom bola samozrejme univerzita v Grazi, aj
preto som išiel študovať k Dušanovi Húščavovi.
Zároveň som si chcel doplniť vzdelanie, preto
som skúšal hudobnú teóriu na VŠMU aj hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK. Vybral
som si teóriu, pôvodne som chcel spraviť len
bakalára a medzitým cvičiť na Graz, ale mal som
nehodu, zdravotné problémy a celé sa to skomplikovalo. Preto som chodil aspoň na súkromné
hodiny k Harrymu Sokalovi a Andymu Middletonovi. Bolo to veľmi inšpiratívne! V piatom
ročníku na univerzite som si založil rodinu, narodil sa mi syn Aram a na pobyt vonku som už
nepomýšľal.
Nepociťuješ to ako manko oproti kolegom, ktorí skúsili Berklee alebo Graz?
Určite by ma to posunulo ďalej a stále zvažujem návštevu zahraničných kurzov, prípadne
súkromných hodín, ktoré sú z môjho pohľadu
najpohodlnejšie. Upokojuje ma však to, že ma
medzi seba prijali hudobníci, ktorí majú so
štúdiom v zahraničí skúsenosti. S viacerými
z nich, napríklad s Ľubom Šrámkom, pomerne
úzko spolupracujem.
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Klub Hlava XXII
Spomínal si konzultácie u renomovaných saxofonistov – ako ťa ovplyvnil kontakt s týmito hudobníkmi?
Harry, ktorého do Hlavy XXII priviedol Dodo
Šošoka, vo mne zavibroval veľmi pozitívne. Nemal som vtedy žiadne skúsenosti s prevádzkou
klubu a keď došli slovenskí hudobníci, zvyčajne
nadávali a mudrovali bez akéhokoľvek knowhow o tomto biznise. Harry došiel a povedal:
„Máš tu zlé mikrofóny, aparát aj rozostavenie,
tu je moja adresa, toto ti viem poskytnúť zadarmo, v tomto ti viem poradiť.“ O mesiac prišiel
s ponukou koncertu svojej kapely s Jojom Mayerom, Jojo potom priniesol vlastný projekt,
jeho manažér dostal dobré referencie a odporučil Poogieho Bella, Lennieho Whita... Harry
mi veľmi pomohol a keby nebolo jeho, nehral by
možno Juraj Griglák minulý mesiac sériu koncertov s kapelou Poogieho Bella, pretože je to
fungujúca reťaz udalostí a ľudí.
Klub Hlava XXII bol miestom stretnutí domácej
jazzovej komunity. Prečo dnes nemá Bratislava jediný regulárny jazzový klub, akých je v Prahe, Varšave
alebo v Budapešti niekoľko?
Som veľmi skeptický, čo sa týka bratislavských
klubov. Nedávno som hral v pražskom Jazzdocku; nehovorím o tom, že tam bol špičkový
zvuk alebo vynikajúci akustický klavír, ale hrali
tam v rámci večera tri kapely – pražské trio,
študentský bigband z Cambridgeu a naše kvarteto. Všetky koncerty boli vypredané, bolo tam
veľa mladých poslucháčov. A to je v Prahe deväť
miest, kde sa každý večer hrá jazz. Nevravím, že
to tam majú jazzmani ľahké – problém nízkych
honorárov je známy, aj keď pražské kluby na
druhej strane neustále investujú do interiéru,
hostesiek alebo ľudí, ktorí vytvárajú atmosféru.
Videli ste u nás čašníka, ktorý pri utieraní pohárov pozorne počúva jazz? Na Slovensku, kde ti
pustia do pauzy Elán?! V Čechách je iná kultúra,
myslenie. Už Dodo Šošoka vravel, že Bratislava
je prekliata a nikdy nebude mať dobrý jazzový
klub. Keď som ako konzervatorista začal chodievať na koncerty, hrávalo sa na rôznych miestach – v Jazz Café, Galerke, Hystérii... Na koncertoch bola výborná atmosféra, bol problém
nájsť miesto na sedenie. Dnes je to inak – žiaden
priestor v Bratislave ani len neašpiruje na to, aby
sa stal komunitným centrom pre jazzmanov.
Hlava XXII však takým miestom pred niekoľkými rokmi bola.
Áno, pretože samotní muzikanti mali potrebu takého miesta. Prebiehali tam nedeľné jam
sessions, krsty albumov, hudobníci tam oslavovali narodeniny. Po koncerte na festivale Viva
Musica! sa jamovalo práve v Hlave, hudobníci
tam bežne skúšali, nechávali si tam nástroje...
Podobné miesto dnes muzikantom chýba, ale
ľuďom zrejme nie, pretože na koncerty chodia
veľmi málo. Úžasným umeleckým miestom je
dnes Café Scherz, kde sa stretávajú osobnosti
z politického i kultúrneho života. Mám dojem,
že všetci v tom vidia len kaviareň, ale prehliadajú potenciál toho miesta.
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Spolu s Erikom Rothensteinom pripravuješ sériu moderovaných koncertov Spoznaj jazz a minulý
mesiac ste s Ľubošom Šrámkom v priestoroch Štúdia SND rozbehli interaktívny workshop In medias
jazz. Podobný spôsob priblíženia jazzu poslucháčom je v našich končinách unikátny...
Základom prvého projektu bola zostava sexteta NikiStein, ktorá sa od roku 2004 variabilne
menila – objavovali sa tam Matúš Jakabčic,
Ľuboš Šrámek, Michal Motýľ, Pišta Bartuš,
Vlada Kostadinović... Hrali sme autorskú hudbu a každý z nás prinášal vlastné aranžmány.
Vkusom sme boli diametrálne odlišní – ja milujem jazz konca 60. rokov, napríklad Miles
Davis Quintet, Erik zasa west coast a cool jazz
konca 50. rokov, Michal Motýľ má univerzálny

vymýšľali, a nakoniec tomu dali formu. Každý
člen ansámblu predstaví v rámci cyklu svoju
kompozíciu a vlastný aranžmán.

Personal Suite
S Ľubošom Šrámkom si nahral aj koncertný
album Live in Murmansk 2011, ktorý ponúkaš
prostredníctvom vydavateľstva Real Music House
na bezplatné stiahnutie. Ako funguje tandem osobností s úplne rozdielnym spôsobom komponovania?
Spolupráca s Ľubom je v istom zmysle paradoxom; v niektorých pohľadoch na hudbu sa stretneme – obaja máme radi Toma Harrella, orchestrálne veci alebo klasiku, ale napríklad v názore na
súčasnú tvorbu Wayna Shortera sa diametrálne

V štúdiu ưfoto: P. ŠpankoƲ

„záber“. Otázku, ako to celé zladiť, sme vyriešili
zvolením jedného skladateľa alebo obdobia na
každom koncerte. Hráme naše skladby zaranžované v duchu Duka Ellingtona, Theloniousa
Monka, Charlieho Parkera, Horacea Silvera...
Neusilujeme sa zachytiť len štýl daného skladateľa, ale aj to, ako by on vnímal konkrétnu
skladbu. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa kapela dokáže na takomto repertoári zosynchronizovať. Séria Spoznaj jazz má úspech, aj keď
slovenské publikum nerado aktívne vstupuje
do koncertu. Videl som to aj na prvom koncerte
cyklu In medias jazz, kde som mal dojem, akoby
ľudí moderovanie v istom zmysle otravovalo.
Problémom možno boli zložito štruktúrované
skladby, na ktorých ste neprehľadne demonštrovali
možnosti práce s témou, formové usporiadanie, inštrumentáciu...
Nechceli sme robiť výchovný koncert pre deti,
poslucháč musí disponovať istým stupňom vedomostí. Mnohí vnímali pozitívne, že to bolo
neformálne, uvoľnené a vtipné. Na ďalšom
koncerte uvedieme jednoduchú ľudovú pieseň, na ktorej ukážeme spôsoby aranžovania.
Na bossa nove zasa predvedieme možnosti
inštrumentácie, ako znie téma sólovo, v duu,
triu, ako sa dá využiť skupina nástrojov. V zahraničí majú takéto koncerty úspech, napríklad v Budapešti organizuje čosi podobné
Kornél Fekete-Kovács. S nápadom prišiel Ľuboš Šrámek, posledný rok sme to dohadovali,

rozchádzame. Cesta absolútnej hudby a absolútneho výrazu, ktorú na Shorterovi milujem, Ľubovi nehovorí veľa. Ľuboš má rád usporiadané veci,
drobnokresby, polyfónie, kontrapunkty, v poslednej dobe sa venuje skladateľom 20. storočia.
Vo svojom prejave je naozaj osobitý, čo vnímam
pozitívne. Moja hudba je o čistých, jednoduchých
plochách – práve na ďalšom albume by som chcel
viac pracovať s tichom. Idem skôr po jednoduchosti a spontánnej muzikalite, čo je zámer, ktorý
sa samozrejme nemusí vždy vydariť.
Nedávno si uviedol svoj kvartetový album Personal Suite, ktorý podľa nás prišiel relatívne neskoro, akoby si nechával svoje nápady, témy a ich spracovanie dozrievať. Koľko trvala samotná príprava
materiálu?
Potrebu spraviť album som mal už niekoľko rokov, ale necítil som sa na to. Čiastočne ma do toho
„dokopal“ jeden z mojich najbližších kamarátov
Róbert Pospiš, ktorý mi vravel, aby som albumom
uzavrel jednu životnú etapu. Jednu z prvých tém
Bolero som napísal ešte v roku 2005, potom som
mal zdravotné problémy, narodil sa mi syn, zbavil som sa klubu a začal sa naplno venovať hudbe. Popri rozličných projektoch som však nemal
svoju kapelu, a preto som zostavil kvarteto. Chcel
som tam mať bubeníka Jozefa Dömeho, pretože
sa mi páči, ako hrá jazz, jeho výraz, charakteristika. Oslovil som Juraja Grigláka a Gaba Jonáša
a po prvej skúške som pochopil, ako dobre som
urobil. Kvarteto napĺňa generačnú pestrosť, kaž5 | 2012
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dý z nich je nielen vynikajúcim muzikantom, ale
predovšetkým veľmi osobitým človekom. Skladby na albume vznikali dosť spontánne v jednom
období, je tam vnútorná podobnosť s intervalovou prácou, preto forma suity. Zhromaždenie
materiálu, príprava, premýšľanie a dlhé rozhovory o hudbe trvali niekoľko rokov, aktívna príprava, keď už boli hotové témy, asi polrok.
Ako vnímaš spomenutý generačný model?
Myslím si, že mladý umelec sa má obklopiť staršími, skúsenejšími hudobníkmi. Samozrejme
ideálne je, keď je prizvaný, ja som to urobil naopak,
keďže som ich do projektu prizval ja. Mojou filozofiou je cesta pokory a neustálej túžby vstrebať
niečo nové od skúsenejších. Keď prišlo k hudbe,

Mnohé z týchto parametrov sú výsledkom spolupráce s producentmi Róbertom Pospišom a Martinom Sillayom. Aký bol ich vklad na albume?
Dokázali moju hudbu vyzdvihnúť a nasmerovať
tam, kam som chcel. Napriek tomu, že sme dlhoroční kamaráti, vládla na počiatku nedôvera,
pretože som na rozostavenie mikrofónov presadil človeka, ktorého oni nepoznali. Nedôvera
bola aj z mojej strany – nevedel som, koľko toho
vedia nielen o nahrávaní, ale aj o jazze. Obaja
chceli chodievať na skúšky, kapela bola samozrejme proti, tak sme si nahrali koncert v Hlave
a potom o ňom diskutovali. Producenti mi dali
úžasnú spätnú väzbu, v štúdiu zasahovali do
výrazu, do aranžmánov skladieb a do toho, aby
nálada skladby korešpondovala s jej názvom.

Zľava J. Döme, N. Nikitin, G. Jonáš
a J. Griglák foto: P. Španko

odpadli všetky vekové rozdiely, stanovili sme absolútnu hierarchickú rovnosť. Mimochodom,
príchod do štúdia bol pre mňa absolútnym zážitkom, pretože sme niekoľko dní neriešili nič iné,
len hudbu. Nahrával som už aj predtým, ale toto
bol jeden zo silných momentov môjho života. Pri
niektorých skladbách sme ani nepotrebovali zaznamenať viaceré verzie. Po čase môžem konštatovať, že každého z muzikantov nahrávka niekam
posunula. Napríklad Ďuro Griglák hrá teraz úplne
inak swingové „štyri“, dokonca ma na to minule
upozornil Matúš Jakabčic. To je dôsledok interakcie a tandemu s Jozefom Dömem, pretože Ďuro sa
predtým viac orientoval na groove a funky.
Personal Suite naznačuje, že ti je blízky idióm
50. a 60. rokov. Premýšľal si nad zachovaním atmosféry, ducha daného obdobia tak, aby nebol výsledkom zvukový skanzen?
Neuvažoval som týmto spôsobom. Najhoršie
je stanoviť si mantinely. Chcel som album očistený od ruchov, kompromisov a nátlakov iných
muzikantov. Najviac ma zaujímali názory spoluhráčov, ktoré korešpondovali s tým, čo som si
myslel ja a čo producenti. Mnohí sa pýtali, prečo
nemám na saxofóne viac hallu. Práve preto, aby
to nebolo muzeálne. Kombinácia zvukových pomerov s výrazným saxofónom vpredu vychádza
zo 60. rokov, nahrávka však má moderný americký suchý zvuk. Počuť, že znie súčasne a inak
ako ostatné slovenské jazzové nahrávky. Samozrejme, niekto to môže považovať za chybu.

Rovnako nahrávku zmixovali, pričom sa neriadili charakterom domácich jazzových nahrávok,
dokonca predtým nikdy jazz nemixovali. Osobne
ma zo slovenských jazzových nahrávok v posledných rokoch neprekvapila žiadna, snáď kvarteto
Ondřeja Štveráčka, čo je podľa mňa špičková
nahrávka akustického kvarteta a nedávny album
Y Miša Bugalu. Pri ďalšom CD chcem, aby boli
producenti aj na skúškach, aby išli viac do hĺbky,
zasahovali do samotného procesu tvorby, pretože si myslím, že sú v tomto kompetentní.
Na albume sa objavuje aj meno Joe Tarantino,
známe z remasteringov mnohých legendárnych
jazzových albumov. Ako si ho objavil a ako sa ti ho
podarilo presvedčiť na spoluprácu?
Paťo Španko mi dal kedysi recenzovať albumy
a prvým, ktorý som si vypočul, bol Chet Baker
in New York. Napriek tomu, že to bola nahrávka
z konca 50. rokov, mala úžasný zvuk! Na CD som
našiel „remastered by Joe Tarantino, 2011“. Vyhľadal som si na internete kontakt a napísal mu,
že o tri mesiace nahrávam vo veľkom akustickom
štúdiu kvartetový album s osobnosťami slovenského jazzu a chcel by som, aby ho mastroval. Joe
mi okamžite odpovedal, že to urobí. Keď sme mu
potom poslali mix, odpísal, že je to výborná hudba a gratuluje k úžasnému mixu, čo nás potešilo.
U nás je tendencia poslať na skúšobný mastering
jednu skladbu a podľa výsledku sa rozhodnúť.
Zdalo sa nám to však smiešne pri človeku, ktorý
mastroval stovky jazzových albumov zo zlatého

fondu. Po týždni nám poslal výsledok, ktorý bol
fantastický a nesmierne precízny. Páčilo sa mi, že
ponechal charakter oboch suít, „uzavrel“ zvuk a
sfinalizoval ho. Prekvapením boli jeho požiadavky – očakávali sme horibilnú sumu, avšak musím
povedať, že priemerné štúdiá na Slovensku si účtujú dvojnásobok jeho honoráru.
Na jeseň chystáš nahrávanie ďalšieho albumu
New Winter Stories. V čom bude iný?
Skúšame experimentovať v rámci klávesových
nástrojov, uvažujeme nad B3 organom a Fender pianom. Taktiež pribudne trúbka. Premýšľam nad viacerými menami, aj keď sú to úplne
rozdielne osobnosti. Najnovšie komunikujem
s Patchesom Stewartom, ktorý žije vo Vroclave
a v Bratislave koncertoval s Marcusom Millerom, okrem toho hrával s Quincym Jonesom
alebo Michaelom Jacksonom. Je to muzikant
z inej „sféry“, ale presvedčilo ma, keď som ho na
zvukovej skúške počul hrať Shorterove a Parkerove témy.
Ako sa chceš s kapelou štýlovo posunúť?
Naznačili sme to skladbou Bolero, ktorá sa albumu žánrovo vymyká. Bude to viac baladická
a modálna hudba vychádzajúca z európskych
cirkevných stupníc, hiátov a orientálnych melódií. Možno sa trochu posunieme k plochám
a atmosfére nahrávok ECM. Oproti 60. rokom
to bude viac otvorené a uvoľnené. Napriek
tomu, že to bude európsky album, chcem opäť
americkú finalizáciu zvuku, dokonca už máme
vyhliadnutého človeka na mastering. Čo však
môžem priniesť štýlovo nové, keď poslednou
zásadnou zmenou v akustickom jazze bolo pred
dvanástimi rokmi kvarteto Wayna Shortera?
Všetko to, čo dnes nazývame súčasná experimentálna hudba, sa principiálne dialo už v 60.
rokoch, akurát prišli nové výdobytky techniky.
Pre mňa ostávajú ideálom krásy 50. a 60. roky
počnúc Davisovým albumom Kind of Blue cez
jeho kvinteto až po Bitches Brew. Moja hudba je
nazeraním na dané obdobie, nešokujem ničím
novátorským, je to však môj výraz, za ktorým si
stojím. Cítim potrebu robiť vlastnú tvorbu, pretože žiaden zo štandardov nezahrám určite lepšie ako ktokoľvek z velikánov. To si môže dovoliť
Keith Jarrett so svojím triom.

Nikolaj NIKITIN (1983)
absolvoval na bratislavskom
konzervatóriu hru na klarinete a saxofóne a teóriu hudby
na VŠMU v Bratislave. Od
roku 2008 bol organizátorom Jazz festival Bratislava a programovým dramaturgom hudobného
klubu Hlava XXII. Spolupracoval s mnohými
domácimi hudobníkmi, spolu s E. Rothensteinom
organizuje cyklus moderovaných koncertov
Spoznaj jazz. Je členom kapiel NikiStein Jazz
Sextet a Fats Jazz Band. S klaviristom Ľubošom
Šrámkom nahral album Live in Murmansk 2011
(Real Music House 2012) a ako líder vlastného
kvarteta album Personal Suite (Real Music House 2012).
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Jazz a Európa XXVI.
Pyrenejský polostrov
(Španielsko – Portugalsko)
O jazze krajín Pyrenejského polostrova máme málo informácií, a to
napriek tomu, že španielska hudba – z nej predovšetkým flamenco
a tiež portugalské fado – inšpirujú jazzových hudobníkov na celom
svete. Oproti výraznému vplyvu španielskej hudby na jazz je vplyv
domácich hudobníkov v širších európskych a svetových súvislostiach obmedzený na niekoľko dôležitých osobností.
Igor WASSERBERGER
Začiatky tunajšieho jazzu medzi dvoma vojnami boli nádejné a Španielsko medzi prvými
európskymi krajinami začalo vnímať jazz oddelene od hot dance music a „jazzových“ tancov. S cieľom propagácie jazzu ako svojbytnej
hudby vznikol v roku 1935 spolok Hot Club of
Barcelona. Po koncertoch miestnych skupín
zorganizovali v januári 1936 vo veľkých sálach
preplnených nadšeným obecenstvom dva koncerty, na ktorých vystúpili Quintet of the Hot
Club of France (s Reinhardtom a Grappellim)
a Benny Carter, ktorého sprevádzal all stars
band španielskych hudobníkov vystupujúci
pod názvom Hot Club of Barcelona Orchestra. Ten zostavil klavirista a aranžér Antonio
Matas (1912–1984) a predstavili sa v ňom sólisti dobre orientovaní v dobovom jazze a v invenčnej improvizácii.1

tri), už ako desaťročný vystupoval a získal povesť zázračného dieťaťa. Jeho technickým dispozíciám konvenoval spôsob hry Arta Tatuma
a neskôr si na tomto základe vytvoril svojbytný,
identifikovateľný štýl. Na jeho vývoj mal veľký
vplyv osobný kontakt s tenorsaxofonistom Donom Byasom, ktorý začiatkom 50. rokov býval
niekoľko týždňov v dome jeho rodičov. V roku
1956 začal hrať profesionálne v kluboch a náhodne ho počul Lionel Hampton, ktorý mal

Priekopníci jazzu a Tete Montoliu
Historické udalosti na niekoľko desaťročí (až
do 60. rokov) spomalili vývoj španielskeho jazzu, čo bolo príčinou, prečo nádejní medzivojnoví hudobníci upadli postupne do zabudnutia.
Z tejto zakladateľskej garnitúry sa neskôr uplatnilo len málo hudobníkov a z nich vytrvalý vzťah
k jazzu preukázal trubkár Joe Moro (1910–
1980), ktorý hral dlhodobo v barcelonskom klube Whisky Jazz, a tam ostal verný swingu a tradičnému jazzu; pre mladých hudobníkov bol
Moro dlhé roky autoritou a zdrojom poučenia.
Z nahrávok, ktoré realizoval, vyniká LP Bloque
6 so skupinou klaviristu Juana Carlosa Calderóna (1938). Pôvodne vyšla v lokálnom vydavateľstve Hispavox/Clave a po reedícii na Blue
Note dosiahla celosvetovú distribúciu.
Napriek dlhodobo nepriaznivej klíme pre jazz
(občianska vojna, svetová vojna a Francova
diktatúra) sa už v druhej polovici 50. rokov
na scéne objavil klavirista svetového formátu
a vplyv jeho hudby presiahol i hranice Európy.
Klavirista Tete Montoliu (1933–1997) bol od
narodenia slepý a už vo svojich začiatkoch fascinoval neobyčajným hudobným nadaním. Narodil sa v rodine profesionálneho hudobníka
(otec bol hobojistom v symfonickom orches32

koncert v Barcelone v rámci veľkého španielskeho zájazdu. Hampton bol jeho hrou natoľko prekvapený, že ho pozval nielen na jam
session, ale uviedol ho tiež v rámci koncertov
v Španielsku a v Paríži. Celé európske turné
venoval Hampton prepojeniu jazzu so španielskou hudbou a Montoliu bol len jedným zo španielskych hudobníkov, ktorí s ním účinkovali.
Hampton k orchestru pripojil španielske bicie nástroje a uviedol tiež populárnu tanečnicu (s kastanetami) Mariu Angelicu. Nahrávky
vyšli na LP Jazz Flamenco s podtitulom Lionel
Hampton and His Orchestra & Quintet, featuring Tete Montoliu (RCA Victor 1956), čo bol
pre nováčika zo Španielska mimoriadne efektný vstup na medzinárodnú scénu. Ďalší sled
udalostí ukázal, že Hamptonove nadšenie pre
Montoliovu hudbu nebolo náhodným vzplanutím. Plynule nasledovali ďalšie pozoruhodné vystúpenia; napríklad v roku 1958 vzbudilo

pozornosť jeho účinkovanie s americkou rytmickou sekciou (Doug Watkins, Art Taylor) na
festivale v Sanreme a v roku 1961 bol kratší čas
členom skupiny Larsa Gullina.
Napriek tomu, že Montoliove korene sú vo
swingu a v bope, vynikol i v ďalších konceptoch. Veľmi rýchlo sa dokázal prispôsobiť free
jazzu a k jeho rôznorodým podobám, čo dosvedčil vo formáciách Alberta Mangelsdorffa
(1960), Archieho Sheppa (1963) a Anthonyho
Braxtona (1964). Rôznorodosť výrazu bola pre
Montolia typická aj v emocionálnych polohách.
Brilantná technika ho nezvádzala k samoúčelnosti a jeho hra podmanila poslucháča i svojím
hypnotizujúcim lyrickým nábojom. Zvláštne
schopnosti preukázal pri sprevádzaní veľkých
osobností svetového jazzu, s ktorými mal možnosť spolupracovať ako stály klavirista v klube
Montmartre v Kodani (1963–1964) a neskôr
v Jamboree Club v Barcelone.2 Slávni americkí hudobníci oceňovali Montoliovu dôkladnú
znalosť štandardného repertoáru a jeho invenčné reharmonizácie známych skladieb ich inšpirovali k nachádzaniu nových výrazových možností. Tak ako všetci významnejší hudobníci
španielskeho jazzového okruhu i Montoliu venoval veľkú pozornosť jazzovému spracovaniu
domácich hudobných vplyvov; v jeho prípade
boli inšpiračnými zdrojmi katalánske piesne,
bolero a zaoberal sa aj hispánskou hudbou Brazílie. Práve tento aspekt jeho tvorby získal najväčšiu publicitu, čo napríklad dokazuje dlhodobý úspech jeho sólového klavírneho albumu
Catalonian Folksongs (Timeless 1978), v ktorom podmanivým lyrickým spôsobom štylizoval málo známe katalánske piesne. Na albume
Tête à Tete (SteepleChase 1976), ktoré nahral
s triom (Niels-Henning Ørsted Pedersen, Albert „Tootie“ Heath), zaujala predovšetkým
jeho dvadsaťminútová Catalanian Suite, v ktorej Montoliu spracoval päť ľudových piesní.

Flamenco jazz
Najzávažnejším španielskym príspevkom
k špecifickej podobe európskeho jazzu je spojenie flamenca a jazzu. Priekopníkom tejto
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fúzie je saxofonista a klarinetista Pedro Iturralde (1929), ktorý zaviedol termín flamenco jazz a k tomuto spojeniu pristupoval veľmi
zodpovedne. Dôležitým impulzom boli predovšetkým predchádzajúce americké „španielske“ nahrávky Milesa Davisa, najmä Blues for
Pablo z albumu Davisa a Evansa Miles Ahead
(Columbia 1957), album Sketches of Spain
(Columbia 1960), ako aj Olé Coltrane (Atlantic 1962) Johna Coltrana. Pod ich vplyvom sa
Iturralde vedome snažil oprostiť flamenco od
komerčného „turistického“ nánosu a zvýrazniť

ho gitaristu moderného flamenca, sa zaslúžil
o jeho celosvetové rozšírenie a prenikol ním aj
do sféry jazzu. Jeho konfrontácie so svetovými
jazzovými gitaristami začali v roku 1979 triom
s Johnom McLaughlinom a Larrym Coryellom; vtedy bol prejav tria prevažne flamencový a de Lucíovi spoluhráči sa snažili prispôsobiť jeho ponímaniu hudby, čo bolo pre nich
výzvou. V decembri 1980 nahradil Coryella Al
Di Meola a trio podniklo legendárne americké i európske zájazdy. Ich album Friday Night
in San Francisco (Phillips 1981; v danej zostave vznikli ešte ďalšie
dve úspešné štúdioP. Iturralde ưfoto: archívƲ
vé nahrávky v rokoch 1983 a 1996)
mal masový úspech
a prekonal dovtedajšie predstavy o možnostiach dosahu
menšinových žánrov.

J. Pardo ưfoto: archívƲ

prvky, ktoré ho s jazzom spájali: strhujúci rytmický model, fyzické prežitie rytmu a tiež improvizačný princíp. Syntézou flamenca a jazzu
sa Iturralde zaoberal už začiatkom 60. rokov
a členom jeho skupiny bol príležitostne gitarista Paco de Lucía (niekedy nahrával pod menom
Paco de Algecíras). Hudba Iturraldovej formácie získala celosvetový ohlas vďaka spolupráci
s Joachimom Ernstom Berendtom, ktorý jej
zabezpečil nahrávacie možnosti na renomovaných značkách, odbornú publicitu, ako aj prezentáciu na festivaloch a koncertoch. Berendt
počul Iturraldovu skupinu z rozhlasového vysielania v roku 1966 a o rok neskôr už flamenco jazz uviedol na festivale v Berlíne (spolu so
skupinami Milesa Davisa, Tholoniousa Monka
a Sarah Vaughanovej). Berendtom produkovaná nahrávka Jazz Flamenco (MPS 1967) vyšla
licenčne na viacerých značkách v mnohých re-

Tento úspech ovplyvnil dobový spôsob gitarovej hry a zintenzívnil vplyv flamenca
ako jednej z najexponovanejších podôb
world music. Do jazzových súvislostí sa
dostali ešte ďalšie počiny de Lucíu: z nich vyniká album Zyryab (Polygram 1990) pomenovaný podľa španielskeho básnika z 9. storočia,
hráča na perzskej lutne, z ktorej sa vyvinula španielska gitara. Na nahrávkach de Lucía
spája starú hudbu, moderné flamenco a jazz
a do projektu prizval Chicka Coreu. Ďalším
členom formácie, ktorá nahrala Zyryab, bola
vynikajúca osobnosť flamenca – flautista a saxofonista Jorge Pardo (1956); práve vďaka
nemu sa tieto nástroje vo flamencu udomácni-

edíciách a stala sa impulzom pre celosvetové
rozšírenie flamenco jazzu ako jednej z preferovaných podôb etno jazzu. V tomto smere vynikli hudobníci rôznych krajín, ale samotný Iturralde už v ďalších rokoch nedosiahol prestíž
a inšpiratívnu silu ako v období 1966–1968.
Sideman Iturraldových zoskupení Paco de Lucía (1947), považovaný za najvýznamnejšie-

li. Pardo je zástancom štýlovej čistoty (i keď do
flamenca priniesol v ňom pôvodne nepoužívané nástroje) a spájanie „svojej“ hudby s jazzom
a s inými žánrami ospravedlňuje komerčnou
nutnosťou. To platí aj o „španielskych“ formáciách Chicka Coreu, kde Pardo participuje spolu s ďalšími španielskymi hudobníkmi. Z nich
vyzdvihnime Carlesa Benaventa (1954), kto-

rý zaujal hrou na starobylých strunových basových nástrojoch (mandola a bajo). Coreove
„španielske“ formácie získali mnohé ocenenia
(vrátane dvoch Grammy za CD The Ultimate
Adventure, Stretch Records 2006) a tešia sa vynikajúcej návštevnosti koncertov.3

Jazzová kontinuita:
Jorge (Jordi) Rossy
Španielsky jazzový kolorit v podobe flamenco
jazzu a iných prejavov sa stal markantnou súčasťou jazzu a upevnil v ňom postavenie európskeho vplyvu. Vďaka osobnosti bubeníka
a klaviristu Jorgeho Rossyho (1964) španielska scéna po dlhšom čase vygenerovala popri
flamenco jazze hudobníka, ktorý do vývoja zasiahol ako autentický jazzman a ktorý z miestnych pomerov vyrástol do stredobodu jazzového diania. Výnimočný talent preukázal veľmi
skoro; už šestnásťročný hral v skupine Teteho
Montoliu, následne spolupracoval s ďalšími
etablovanými hudobníkmi (Carles
Benavent, Perico
Sambeat a i.) a po
roku 1984 ho vyhľadávali americkí
hudobníci (Woody
Shaw, Sal Nistico,
Jimmy Owens a i.)
pri svojich vystúpeniach v španielskych kluboch.
Z medzinárodných
osobností ho ocenil
predovšetkým trubkár Kenny Wheeler,
ktorý Rossyho na niekoľko mesiacov angažoval do svojej skupiny. V roku 1989 odišiel do
USA študovať na Berklee College of Music
a tu ho na európske i americké turné angažoval do svojho tria Danilo Perez. V roku 1991
sa presťahoval do New Yorku a zaradil sa medzi špičku nastupujúcej generácie hudobníkov
(Avishai Cohen, Kurt Rosenwinkel a i.), dva
roky bol tiež členom sexteta Paquita D'Riveru.
Pozíciu medzi najlepšími svetovými bubeníkmi mu zabezpečil stály angažmán v triu Brada
Mehldaua, s ktorým nepretržite pôsobil desať
rokov (od roku 1995) a nahral s ním reprezentatívne albumy. Z Rossyho hry v mnohých
ohľadoch vychádza súčasné poňatie novej generácie bubeníkov spočívajúce vo vytváraní
kontrapunktických formúl k línii klavíra, a to
spravidla v nepárnych metrách.4
Ešte počas účinkovania s Mehldauom (v roku
2000) sa Rossy vrátil do Barcelony a popri bicích nástrojoch sa stále intenzívnejšie začal
venovať hre na klavíri (ako klavirista zvyčajne
používa meno Jordi Rossy). V roku 2006 zostavil vlastné trio a kvinteto, v ktorých upozornil na nové tváre španielskej scény. Súčasťou tria je mimoriadne perspektívny organista
(a klavirista) Albert Sanz (1978). Ten okrem
spolupráce s Rossym pôsobí s vlastnými skupinami (vydal 3 CD s dobrými recenziami)
a s ďalšími novými menami španielskej scény
(najmä Guillermo Klein Septet). S triom na33
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hral Rossy album Wicca (New Talent Records
2008), ktorý recenzenti označujú za reprezentatívnu ukážku súčasného španielskeho
jazzu a Rossyho klavírnu hru vyzdvihujú pre
J. Rossy ưfoto: archívƲ

jej fascinujúci lyrizmus.5 Na druhom albume
Ivlianvs Suite (ContraBaix 2010) prestriedava
trio (v rovnakom obsadení) kvintetom so svojím synom-trubkárom Felixom Rossym a americkým saxofonistom Chrisom Cheekom. Oba
albumy potvrdzujú Rossyho pozíciu mentora
nastupujúcej generácie španielskeho jazzu.

Tento stav nás upozorňuje na to, že jazykové
a geografické bariéry medzi niektorými európskymi teritóriami sa síce zmenšujú, ale v jazze
sú stále citeľné.
Poznámky:
1
Orchester pozostával z členov najlepších jazzbandov: Napoleon's Band (Sebastián Albalá – as, Magin Munill – tp, José Bellés – dr), Matas Big Band
(Francisco Gabarró – tb, José Dominguez – as),
Demon's Jazz (José Ribalta – tp) a Artistas Unidos
(José Maso – tp).
2
V Kodani Montoliu spolupracoval so širokým
okruhom veľkých mien jazzu, medzi ktorými boli Roland Kirk, Ben Webster, Dexter Gordon, Benny Golson, Kenny Dorham, Art Farmer, Lee Konitz a i. Jeho
pôsobenie v klube Montmartre je spracované v rámci
rozsiahlej štúdie Erica Wiedemanna: The Montmartre, 1959–1976: Toward A History of Copenhagen’s
Jazz House (Musik & Forskning XXI, 1996). Podrobnosti o pôsobení Montolia sú obsiahnuté v publikácii o histórii jazzu v Barcelone od Jordiho Pujola
Baulenasa: Jazz En Barcelona 1920–1965 (Almendra Music, Barcelona 2005).
3
O spolupráci s Coreom Pardo konštatoval: „On
the one hand, I think why should Chick have to come
to my country to present my music so that I get hired and I am accepted by my critics, by my country’s
newspapers... But, on the other hand, since that’s
the way of the world and you can’t throw yourself

Portugalský dôvetok
Najfrekventovanejšie meno portugalskej scény
patrí speváčke Marie João (1956), ktorá od začiatku 80. rokov vystupuje s jazzovými legendami na medzinárodných pódiách a rovnako
konzekventne sa venuje spolupráci s portugalskými hudobníkmi. Berendt a Huesmann priraďujú João medzi najoriginálnejšie a najpôvodnejšie osobnosti európskeho jazzu.6 Popri
dlhom rade zahraničných osobností, s ktorými
João účinkovala a nahrávala (Miroslav Vitouš,
Aki Takase, Trilok Gurtu, Ralph Towner, Joe
Zawinul, Gilberto Gil, Bobo Stenson a mnohí
iní), od začiatku 90. rokov do súčasnosti najčastejšie spolupracuje so skvelým klaviristom
Máriom Laginhom (1960; spolu nahrali vyše
15 albumov). Laginha okrem toho vedie vlastné formácie a pozornosť vzbudili jeho projekty
pre dva klavíry s osobnosťou portugalskej scény Bernardom Sassettim (1970), a tiež album
3 Pianos (MP 2007), kde s Laginhom a Sassettim účinkuje ďalší z trojice portugalských klaviristov Pedro Burmester (1963). Ak spomínaná trojica predstavuje reprezentatívnu vzorku súčasnej portugalskej scény, zakladateľské
zásluhy patria Antóniovi Pinhovi Vargasovi
(1951), ktorý v priebehu 70. rokov položil základy ďalšieho vývoja ako interpret (vychádzajúci zo štýlu Billa Evansa) i ako pedagóg. V ďalších desaťročiach sa Vargas jazzu venuje len
okrajovo, zameral sa predovšetkým na komponovanie symfonickej a opernej hudby.
Portugalská hudobná scéna je podstatne bohatšia a rozmanitejšia, ako je náš prehľad o nej.
34
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to the dogs, you accept the positive side of it. Something that does hurt when I hear it is that Paco de
Lucía’s group is playing with Chick Corea. As a basic explanation, I don’t mind. But when people say
that in your country, where they know you and they’ve
listened to you a thousand times, or where you can
find out who Carles Benavent or Jorge Pardo or Rubem Dantas are... that gets on my nerves.“ http://
www.flamencoworld.com/artists/jorge_pardo/jorge01082005-2.htm
Napriek tomu, že Pardo je svetoznámym exponentom flamenco jazzu, voči silnému prúdu tohto
prepojenia je skeptický a pociťuje ho často ako komerčnú nálepku: „You come to the conclusion that
jazz is a trade mark. And we local artists don’t actually play jazz. We play Spanish music from this

century with influences of all kinds: from jazz, from
Arabia, from Brazil, from Jimi Hendrix... The only
way of selling our music abroad, even in our own
country, is to call it ‘jazzwhatever’. That's the only
way to get signed up for any jazz festival. If not, it
would be practically unviable. How many flamenco
festivals are there in Europe? Four. The jazz festivals are a refuge for so many musicians like us from
other countries... Anouar Braheim, for example –
no way is that jazz but he's at all the European festivals. Paco de Lucía himself, does he play jazz? No,
he plays flamenco. Jazz right now is a label to sell
music, whatever music you like. But when you use
the label flamenco, the same thing doesn't happen.“
http://www.flamencoworld.com/artists/jorge_
pardo/jorge01082005-2.htm
4
Rossy svoj prístup charakterizuje: „Nesnažím se
hrát groovově. Někdy sice chci, aby byl přítomen nějaký ostinátní rytmus, ale hrajeme velmi kontrapunkticky, takže jdeme více po melodiích. Když jsme začínali, tak jsme dodržovali metrum a rytmické vzorce.
Dnes máme představu o rytmických vzorcích, ale
snažíme se hrát nad tím a otevřít cestu nad sedmiosminovou strukturou. Navíc protože takto hrajeme
už dlouho, ani nad tím neuvažujeme.“ http://www.
muzikus.cz/jazz-clanky/Jorge-Rossy-PozdravujteHonzaka-a-Petra-Doruzku~31~rijen~2003/
5
Thomas Conrad o albume konštatuje: „Rossy’s
trio here has the highly unusual configuration of
piano, organ (Albert Sanz) and drums (R. J. Miller). The music is even more unexpected than the
instrumentation. Wicca is mostly simple and slow
and deliberate, yet it is oddly seductive. The grooves
(with Miller stirring and teasing, mostly on brushes, perversely preserving the tension) become insidious, with a strong magnetic pull. On the evidence of this album, Rossy’s technical facility is finite,
but he works effectively within his limitations, placing pristine melodic figures side by side that are cumulatively incantatory. There is surprising air and
open space because Rossy and Sanz stay out of one
another’s way. Sanz sometimes functions like a bassist, and sometimes functions more orchestral, with
subtle underlayers and fills. When Sanz solos and
Rossy comps, there is no diminishment of melodic focus, only a different, thicker texture. This album is
unquestionably jazz, but jazz with a unique ensemble concept and refreshingly unfamiliar assumptions and musical allusions.“ http://jazztimes.com/
articles/19970-wicca-jordi-rossy-trio
6
„In her music, she shows a rare sensitivity to all
the sounds that surround her. She has developed
scat singing perhaps more virtuosically than anyone else in European jazz, mixing jazz with influences from rock, folk, Portuguese, Brazilians and African music (her mother is from Mozambique) with
a childlike lightness and playfulness, and seemingly ‘with an entire orchestra somewhere in her larynx, vocal cords, and mouth’, as Bert Noglik put
it. Her spirited duo performances with Japanese
pianist Aki Takase were highlights of jazz festivals
in the eighties and nineties. Later she also performed duo concerts with keyboardists Joe Zawinul.“
J.-E. Berendt/G. Huesmann: The Jazz Book (Lawrence Hill, Chicago 2009, s. 583).
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Boris Lenko
Homo harmonicus
Pavlík records 2011
Harmonika alebo akordeón? To je
jedna z otázok, ktoré načrtol Silvester
Lavrík v sprievodnom texte v booklete
k ďalšiemu CD popredného slovenského akordeonistu (alebo harmonikára?) Borisa Lenka. Harmonika
ako reprezentant tradície mestského
folklóru, krčmovej alebo jarmočnej
hudobnej produkcie, akordeón ako
nástroj klasický, udomácnený v tvorbe
súčasných skladateľov a schopný
vyhovieť ich najnáročnejším požiadavkám, ba dokonca nástroj vyslovene
intelektuálny – aspoň toľko moje vlastné zažité stereotypy o skrinke s klaviatúrou a gombíkmi, ktorú usilovne
stláčajú a rozťahujú ľudia ako Boris
Lenko... A kdesi medzi týmito pólmi sa
nachádza väčšina obsahu CD nápadito
nazvaného Homo harmonicus.
Výber otvára rozkošnícka Mata Hari
Petra Zagara, skladba oživujúca atmosféru zoskupenia Požoň sentimentál.
Od prvej chvíle na nej zaujmú dva
momenty: Lenkov zmysel pre štýl
tejto „akože“ kaviarenskej hudby či
„Hausmusik“ dávno zaniknutej monarchie, a tiež nádherný zvuk (viem
si predstaviť, že zaznamenať zvuk
akordeónu tak, aby znel vyrovnane
a „pekne“ aj v tom konvenčnom zmysle, je veľkým umením) jeho nástroja,
ktorého sa nemusia obávať ani tí,
ktorí všeobecne akordeónu veľmi
nefandia. Na Zagara nadväzuje Lenko
vlastnou virtuóznou kompozíciou
Juta, ktorej päťdobé metrum a rýchly
motorický pohyb evokujú gruzínsky
bojovný tanec chorumi, hoci názov
odkazuje skôr na Indiu... Dobre v nej
demonštruje schopnosť viesť melódiu
nezávisle od metrického podkladu
sprievodu, aj keď na môj vkus pri tom
pôsobí trochu mechanicky.
Čo však Lenko odhadol skvele, je
usporiadanie skladieb na albume.
Sotva skončí Juta, zaburáca úvodná
z výberu siedmich skladieb z cyklu
Musica ricercata Györgya Ligetiho,
akoby išlo o prirodzené pokračova-

nie. Existuje úprava tohto cyklu pre
bajan, no keďže v booklete sa okrem
Lavríkovej poviedky nenachádzajú
žiadne ďalšie informácie, nevedno,
o koho výber a úpravu ide. Ťažko teda
porovnávať so staršími nahrávkami
(napr. Max Bonnay pre Teldec Classics, 2004), pretože Lenko používa
iný typ nástroja a vyberá si iné skladby
– tie poslucháčsky vďačnejšie, skôr
v duchu harmoniky ako akordeónu...
V prvej ma trochu zarážajú momenty
interpretovej agogickej svojvôle, keď
do rozbiehajúceho sa pohybu vybudovaného na jedinom tóne (a jeho
oktávových transpozíciách) vkladá
krátke zastavenia, čím ho nie práve
najšťastnejšie kúskuje a vytvára dojem
istej nervozity. Takéto postupy Ligeti
odporúča v skladbe č. 4, v akomsi
„krívajúcom valčíku“ (a tam ich Lenko
robí fantasticky), no tu nemajú čo
hľadať. Naproti tomu je skladba č. 2,
Mesto, rigido e ceremoniale, vyslovene úchvatná vďaka zaujímavému
hlbokému registru Lenkovho nástroja
a priam vynikajúco vyznieva šťavnatá Allegro con spirito, preslávená
prostredníctvom Ligetiho vlastného
aranžmánu pre dychové kvinteto,
kde vzniká aj zaujímavý priestorový
efekt rýchlym striedaním základného
motívu medzi ľavou a pravou rukou.
Allegro molto capriccioso, kompozične asi najmenej významná časť cyklu,
dostáva vďaka Lenkovej skvelej práci
s dynamikou nečakane pútavý rozmer.
Výber uzatvárajú dve „balkánske
štúdie“ – Cantabile e molto legato so
srbskou melódiou nad opakovaným
ostinatom ľavej ruky, rytmicky celkom
nezávislým od vedúcich hlasov, a Vivace. Energico s nepravidelným „bulharským“ rytmom a prázdnymi kvintami.
V prvej si Lenko počína skvele (a nadmerný klepot mechaniky nástroja tu
vôbec nepôsobí rušivo, skôr dotvára
nevšedný kolorit a sympaticky zdôrazňuje interpretovu fyzickú námahu),
v druhej by som privítal živšie tempo
a väčšiu plasticitu melodických fráz,
lebo miestami toto podanie chápem
ako príliš mechanické a s ľahkou príchuťou akademizmu.
Ťažiskovým dielom albumu sa javí
byť Smútočný spev Petra Zagara,
skladba z trocha iného súdka ako
Mata Hari – takmer štvrťhodinová
eklektická, no kompozične zovretá
a zaujímavo prepracovaná skladba
dýcha východoeurópskou melanchóliou a Lenkovi umožňuje ukázať svoj
expresívny potenciál. V Troch starších
tancoch pre akordeón sólo z posledného tvorivého obdobia Ilju Zeljenku
sa pomyselné kyvadlo opäť vychyľuje
smerom k harmonike. Pod povrchom
„fingovaného“ tanga, valčíka a polky

(podľa tempa Lenkovho podania je to
však čistý galop) sa skrývajú zeljenkovské tónové bunky, a tiež čosi z jeho
ľahko ironického úsmevu... Do sféry
tanga, hoci iným spôsobom, načiera aj
štvorica „snov“ Jürgena Ganzera s názvom „rêve de jour“. Lenkovo podanie
je suverénne a technicky dokonalé,
hoci osobne by som privítal, keby sa
v tomto type hudby trochu viac uvoľnil.
Pred záverečnou bodkou, ktorou je
vlastná Theme +, ponúka Lenko interpretáciu Toccaty č. 2 op. 28 dánskeho
dirigenta, skladateľa a akordeonistu
Oleho Schmidta. Výborná a vynikajúco
podaná skladba znova vychýli kyvadlo
na stranu čistého akordeónu...
Lenkov pokus o interpretačnú univerzalitu možno nie vždy nachádza dokonalé naplnenie, no jeho virtuozita,
muzikalita a muzikantská poctivosť
dokážu prípadné manko v tejto oblasti
dobre kompenzovať.
Robert KOLÁŘ

La Sublime Porte
Voix d'Istanbul
1430–1750
Hespèrion XXI
Jordi Savall
Alia Vox 2011
distribúcia Hevhetia
La Sublime Porte, v preklade Brána
ku šťastiu, bola jednou z istanbulských
brán, ktorými podľa tradície vstupovali zahraniční veľvyslanci k tureckému
sultánovi. V prenesenom význame
tento pojem predstavuje jeden zo
symbolov metropoly ako kultúrneho
mosta medzi Východom a Západom.
Takto nazval svoj nový album i Jordi
Savall, ktorý na svojich nahrávkach
s obľubou poukazuje na interakciu
rôznych starobylých hudobných
kultúr. Nahrávka ilustruje spätosť
komunít a multikulturalitu Istanbulu
na počiatku novoveku, kedy sa v meste prelínali židovská diaspóra, grécke
vplyvy, tradičná islamská a perzská
kultúra, európska tradícia i kultúra
susedného Arménska.
Okrem Savallovej tradičnej zostavy,
ansámblu Hespèrion XXI, sa na
albume podieľajú vynikajúci inštrumentalisti z Arménska, Bulharska,
Španielska, Francúzska, Grécka,

Izraela, Maroka a, samozrejme,
Turecka. Album „rozoznieva“ bizarný
inštrumentár exotických nástrojov ako
sú kaval, duduk, oud, tanbur, kanun,
kemençe, santur a ney. Tie spolu
so sláčikovými a dychovými nástrojmi,
skvelými perkusiami „domáceho“
Pedra Estevana a pod líderským
dohľadom Jordiho Savalla prinášajú
monumentálny zvukový obraz toho,
ako mohla hudobná produkcia na
dvore sultána Mohameda II. vyzerať
v časoch najväčšej tolerancie.
Vo vokálnych dielach sa na albume zaskveli turecký spevák Gürsoy Dinçer,
Lior Elmaleh z Izraela a Savallova
partnerka, nedávno zosnulá skvelá
speváčka, Montserrat Figueras. Aj napriek tomu, že sa táto nahrávka nedá
posudzovať z úzkeho hľadiska kritérií
klasickej hudby či world music, už na
prvé počutie je zreteľné, že ide o jeden
z najzaujímavejších a najhodnotnejších Savallových počinov v posledných
rokoch. Inštrumentálne a vokálne
výkony sú bez výnimky skvelé, rýchle
tance taksim a makam predstavujú
virtuózne dramatické minipríbehy
so strhujúcimi gradáciami, pomalé
chansony sú nežnými sólami krehkého
melancholického pôvabu a orientálnej
„rozprávkovosti“. Skladby sa striedajú
v aranžmánoch pre menšie zostavy
(napr. nádherné duo Figueras – Elmaleh v Por alli pasó un cavallero),
ktoré kontrastujú s podmanivou silou
kompletného ansámblu.
Album La Sublime Porte neznie ako
etnografická štúdia, ale ako originálne
vzkriesenie štýlovo nesmierne bohatej hudby tureckého dvora. Hráči
Hespèrionu XXI dávajú plný priestor
hosťujúcim hudobníkom a Savall diela
naaranžoval tak, aby zneli vzletne
a transparentne. Samotné skladby
pochádzajú hlavne od Dimitrieho Cantemira, ktorého dobrodružný životný
príbeh je detailne popísaný vo výpravnom booklete. Repertoár ďalej tvoria
sefardské, arménske, hebrejské anonymy a osmanské tradicionály a časové
rozpätie ich vzniku je pomerne široké,
siaha od roku 1430 po 1750.
Táto výborná nahrávka určite prispeje
k tomu, aby si európska kultúrna obec
začala čoraz viac uvedomovať hodnotu osmanského hudobného dedičstva
a to, že naše hudobné myslenie
a cítenie je ovplyvnené kultúrnym
dedičstvom tureckej ríše oveľa viac,
než sme ochotní si pripustiť. Album La
Sublime Porte je majstrovským dielom
nielen pre svoju archívnu hodnotu, ale
hlavne pre svoje vitálne sprostredkovanie vrcholnej muzikality, ktorú sa
z cenných starých rukopisov podarilo
hudobníkom dostať.
Peter KATINA
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Alexandre Tharaud
Voyage en France
harmonia mundi 2012
distribúcia DIVYD
Cestou po Francúzsku nazvalo vydavateľstvo harmonia mundi kompiláciu
z nahrávok renomovaného klaviristu
Alexandra Tharauda z rokov 1997–
2009. Prvé CD je venované sólovým
klavírnym kompozíciám Ravela a Satieho, druhé obsahuje komorné diela
francúzskych autorov, v ktorých Tharaud sprevádza svojich pravidelných
spoluhráčov, klarinetistu Ronalda
van Spaendoncka a flautistu Philippa
Bernolda.
Výber je ladený skôr populárnejšie;
z diel predmetných autorov prezentuje prevažne „ľahšie“ a poslucháčsky
vďačné kúsky. Z dvojdisku s kompletnou tvorbou Mauricea Ravela
(hm 2003) sú tu prevzané Vznešené
a sentimentálne valčíky, Pavana pre
mŕtvu infantku, Hry vody, tri menuety (cis mol, Na meno Haydn a Menuet antique), Groteskná serenáda,
Paráda a dve skladbičky napísané
v štýle Chabriera a Borodina. Pre
poslucháčsky náročnejšie cykly ako
Zrkadlá, Gašpar noci, prípadne Couperinov náhrobok, vrelo odporúčam
siahnuť po spomenutom komplete,
pravda, ak ešte nie je beznádejne
vypredaný.
Pozornosť by som obrátil skôr k výberu z diel Erika Satieho (Tharaudov
satieovský dvojdisk vydala harmonia
mundi pred troma rokmi) obsahujúcemu – akoby povinne – populárnu
Gymnopédiu č. 1 a komplet šiestich
Gnossiennes. V týchto napohľad
štrukturálne veľmi jednoduchých
tancoch spája Tharaud decentnú eleganciu svojho klavírneho tónu a kultivovanosť frázovania s ich takmer
stoickou prostotou, ale aj s odozvami
„musichallovej“ produkcie priam
ideálne. Znejú dôstojne, no zároveň
sviežo a veľmi muzikálne. Tharaudova bohatá skúsenosť s interpretáciou
barokovej klávesovej hudby sa tu
dokonale odráža v artikulačnej čistote a zreteľnosti. Podobný dojem
zanecháva aj jeho podanie Satieho
neskorších Predposledných myšlienok, troch skladieb notovaných bez
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taktových čiar a využívajúcich vtedy
nové výdobytky bitonality.
Zo spolupráce s Ronaldom van
Spaendonckom vzišli nahrávky sonát
a sonatín Saint-Saënsa, Honeggera,
Poulenca a prirodzene aj dve „povinné“ skladby z francúzskeho klarinetového repertoáru – Debussyho Petite
pièce a Première rhapsodie. Saint-Saënsova Sonáta op. 167 je veľmi
neskorým a veľmi konzervatívnym
dielom ( je spomedzi menovaných
kompozícií jediným „poctivým“ štvorčasťovým sonátovým cyklom), no nie
je celkom nezaujímavá; pomalá časť
je kompozične ozvláštnená „šerosvitom“, kontrastom medzi najhlbšími
a vysokými registrami oboch nástrojov. Pokiaľ ide o Debussyho, tu mi
úzkosť francúzskeho klarinetového
tónu a niekedy prehnaná snaha
o kultivovanosť, občas hraničiaca
s manierizmom, celkom nevyhovujú,
podobne ako v dielach Honeggera
a Poulenca, ale to je vec vkusu,
interpretačne nemožno nahrávkam
veľa vyčítať. S flautistom Philippom
Bernoldom Tharaud prezentuje
virtuózneho Drozda Oliviera Messiaena (toto podanie je koncepčne,
voľbou temp aj farebných odtienkov
nápadne blízke nahrávke ďalšieho
vynikajúceho francúzskeho dua Emmanuel Pahud – Éric Le Sage; Paris,
Classics 2005) a krásnu, mladícku,
Ravelom ovplyvnenú Sonatínu Henriho Dutilleuxa. Ak ste sa zatiaľ nestihli
zoznámiť s interpretačným umením
Alexandra Tharauda a siahnete po
tejto kompilácii, určite neurobíte
chybu.
Robert KOLÁŘ

Garth Knox
Saltarello
ECM 2012
distribúcia DIVYD
Pri mene Garth Knox hudbyznalí
okamžite zbystria pozornosť. Tento
známy violista a špecialista na súčasnú hudbu pôsobil totiž dlhé roky
v Ensemble InterContemporain Pierra Bouleza, bol tiež členom Arditti
Quartet. Jeho najnovší projekt Saltarello, na ktorom opäť spolupracovala
francúzska violončelistka Agnès

Vesterman a tentokrát sa pridal i Sylvain Lemêtre (perkusie), nadväzuje
na úspech podobne koncipovaného
albumu D’Amore z roku 2006. Violu
d’amore, Knoxovu hudobnú lásku,
počuť i na aktuálnom CD. Nástroj,
ktorý sa koncom 17. storočia objavil
v Anglicku, pripomína svojou stavbou
violu da gamba, no pri hre sa drží ako
husle. Okrem strún, na ktorých sa hrá
sláčikom (od päť do sedem) obsahuje
aj sedem burdonových strún. Tie
rezonujú a spolu s možnosťami akordickej hry na tomto nástroji vytvárajú
jeho charakteristický plný zvuk. Ten
Knoxovi umožnil zredukovať obsadenie Vivaldiho Koncertu d mol pre
violu d’amore RV 393 na úplné minimum (teda sólový nástroj a violončelo). Ide o fascinujúci poslucháčsky
zážitok, hoci technické nároky tohto
efektného kúsku na nahrávke niekedy
dosť zreteľne vystupujú do popredia.
To, čo by som v inom kontexte považoval za technicky nedotiahnuté, tu
neprekáža, naopak prináša napätie
a zvyšuje expresivitu skladby. Svoje
írske korene Knox nezaprie ani na
CD Saltarello, nahrávku symbolicky
otvára nádherný tradicionál Black is
the Colour of My True Love’s Hair
a končí starodávny keltský nápev
Pipe, Harp and Fiddle (Knoxom
aranžovaný pre fidulu a perkusie).
Fragmenty melodiky tejto skladby sa
objavujú v Knoxovej Fuga libre pre
violu, ktorá rozsahom a voľnosťou
pripomína skôr fantáziu. Typickú
snivú „ECM-atmosféru“ prinášajú
na nahrávku pomalé melancholické
skladby Angličanov Johna Dowlanda
„lachrymae“ Flow my Tears a slávny
„ground” Music for a While Henryho
Purcella. Rôzne podoby extázy stredovekého sveta odhaľuje Knox prostredníctvom skladieb Hildegardy
z Bingenu Ave generosa (mystika),
Guillaumea de Machaut Tels rit au
matin qui au soir pleure (láska)
a tancov (hedonizmus), ktoré dali
celému albumu názov. Pestrý celok
nahrávky dotvárajú dve kompozície
pre violu s využitím elektroniky a zaujímavým, nepochybne symbolicky
mysleným efektom ľudského dychu
z cyklu Vent nocturne súčasnej fínskej skladateľky Kaije Saariahovej
(1952). Írske tradicionály, hymnus
stredovekej mystičky, barokový koncert, stredoveké tance, renesančné
piesne a hudba 21. storočia... Hoci
na papieri môže vyzerať podobná
dramaturgia akoby ju navarili Čapkovi Psíček a Mačička, všetko do
seba zázračne zapadá. Saltarello sa
vďaka premyslenej dramaturgii, presvedčivým výkonom a originálnym
aranžmánom nestalo ani sterilným

akademickým putovaním storočiami,
ani akýmsi ezoterickým postmoderným pel-melom, ale umožňuje
vstúpiť do skutočne zriedkavo autentického hudobného sveta. Sveta
podľa Gartha.
Andrej ŠUBA

alternatíva

Ján Boleslav Kladivo
Pure Love
vlastný náklad
2012
Nový album Jána Boleslava Kladiva Pure
Love je experimentálny, opäť využíva
tzv. drone efekt, ktorý Kladivo po prvý
raz použil vo svojom elektroakustickom
albume Podzemné rieky (2011), čím
získal prvenstvo na slovenskom hudobnom poli v tomto druhu (hoci hudobne
je podľa mňa málo výrazný). Drone je
harmonický alebo monofónický efekt,
sprievod, kde tón či akord znie kontinuálne počas celej skladby. Drone efekt
môže byť inštrumentálny alebo vokálny
(či oboje). Drone (ale aj aión) môže
úmyselne znieť disonantne. Aión na
albume Pure Love môžeme chápať ako
„hudobný vzor“, ktorý súvisí s časom,
vytvára sa prácou s časom, a ktorým
autor zároveň odkazuje na akési univerzálne spojenie, spojenie univerza bez
začiatku či konca. Kladivo však vychádza
z gnostického chápania tohto pojmu,
ktorým referuje na (platónsku) božskú
emanáciu (vyžarovanie) označovanú
ako monáda (alebo Počiatok, Život a
iné). Gnostici označujú život, obdobie
pred počiatkom vekov, ako aj samotný
počiatok ako aión. Preto aj názvy jednotlivých elektronických skladieb Kladivo
nazval Aión I.–VII. (pričom Aión III.
plánuje urobiť ako samostatný album).
Platónov pojem aión zasa denotuje
večný svet ideí. Kresťanské chápanie
aiónu znamená nový, večný život.
Pure Love je ilustráciou gnostického
myšlienkového systému. Do nadzemských aiónov vstupujú pozemské
miniatúry v podobe popevkov, vzdychov
a tanečných vzopnutí, čomu zodpovedajú skladby Sigé I., II. Vyjadruje v nich
ticho, mlčanie pomocou tonálneho
hudobného jazyka. Monáda, ktorá je
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centrom všetkého, vyjadruje nehybnú
večnosť, čomu zasa zodpovedajú skladby Aión I.–VII. Odkazom cez Platóna
nás Kladivo upriamuje na Boha, ktorý
je zdrojom všetkého (a teda aj pohybu
či hudby nebeských sfér). Gnostici
však relativizujú reálny, skutočný svet,
pričom dualita duch – hmota podľa nich
môže byť opätovne zrušená ako (bolo)
na Počiatku. A tento stav hudobne
vyjadruje Kladivo vo svojich hudobných
monádach. Človek sa podľa neho môže
zachrániť práve poznaním a uvedomením si, že svet je iracionálny, svet osebe
nevedie k šťastiu a spokojnosti. Možno
takto „zasiahnutý“ (osvietený) je práve
chlapec, o ktorom rozpráva v skladbe
La femme. Podľa Kladiva môže človek
dôjsť k rovnováhe nie cez hmotný svet,
ale obrátením sa k Bohu. Cesta ku gnóze
(poznaniu) je však určitý zápas, ktorým
človek prechádza, niečo, čo človek nedokáže sám osebe, teda len cez seba, ale
pomocou seba cez čistú lásku, ktorou je
Boh, a preto aj názov Pure Love.
Typickou kladivovskou skladbou je La
gare. Nájdeme v nej logickú harmonickú
postupnosť postavenú na striedaní
štyroch akordov. Skladba Do spánku
bez snov je oproti tomu harmonicky
náročnejšia.
Živé nástroje na albume Pure Love sú
klavír, basová gitara a spev, ostatné
nástroje sú zo samplera (klarinet, čembalo, husle, elektrická gitara, xylofón).
Elektronické skladby sú vytvorené elektronickými softwarovými generátormi,
čo je štandardný postup umeleckej
produkcie Jána Boleslava Kladiva. Jeho
experimentálny 35-minútový album
nadväzuje na tradíciu kolínskej školy
elektronickej hudby a považujem ho za
jeden z jeho najvydarenejších.
Jozef ŽILINEK

jazz

Otto Hejnic Trio
One
O. Hejnic,
O. Krajňák, J. Fečo
Hevhetia 2012
Meno českého bubeníka, perkusionistu a klaviristu Otta Hejnica mi bolo
doteraz neznáme, no po nenápadnom,

čiernobielom albume som ihneď siahol
vďaka menám jeho spoluhráčov. Post
klaviristu v jeho triu zastáva náš Ondrej
Krajňák a zostavu dopĺňa kontrabasista Josef Fečo, ktorého na Slovensku
takisto netreba predstavovať, hoci by
si zaslúžil, aby sa o ňom hovorilo viac.
Obaja sú zárukou najvyššej kvality;
Krajňák dlhé roky patrí k popredným
osobnostiam slovenského jazzového
klavíra a kto počul hrať Josefa Feča,
napr. v zostave lektorov letnej jazzovej
dielne v rámci minuloročných koncertov na nádvorí Primaciálneho paláca,
iste nepochybuje, že ide nielen o technicky mimoriadne disponovaného
hráča, ale aj nápaditého sólistu.
Líder tria pôsobil v rôznych zoskupeniach v Európe aj zámorí, na konte
má okolo troch desiatok platní v úlohe
sidemana, pod jeho menom v roku
2004 vyšlo CD Live from New Orleans.
Na aktuálnom albume sa prezentuje
v rovnakej miere ako bubeník a skladateľ, v poslednej skladbe (pre klavír
sólo) aj ako klavirista. Takmer 50 minút
hudby tvorí 9 pôvodných autorských
kompozícií, ktoré sa štýlovo prikláňajú
k európskej podobe moderného jazzu.
Využívaním kvintakordálnej harmónie
(so spôsobom vedenia hlasov neraz
blízkym klasickej hudbe), metrorytmickej nepravidelnosti aj siahaním po
modálnych prvkoch sa v niektorých
momentoch približujú koncepcii reprezentovanej napr. Avishai Cohen Triom,
no Hejnicovo trio si zachováva svojský
typ rytmického pulzu aj sadzby. Azda
najsilnejšou stránkou je popri výraznej
melodickosti prepracované harmonické
stvárnenie tém. Tým, že sa za sebou so
železnou pravidelnosťou striedajú rýchle motorické skladby s vyslovene lyrickými a pomalými kusmi, môže album
na prvý pohľad pôsobiť príliš predvídateľne. To však nemusí prekážať, pretože
tie prvé väčšinou majú emblematické
témy (tie človeka pozývajú k opakovanému počúvaniu albumu), kým druhé
zasa vďaka harmonickej nápaditosti
neupadajú do neurčitej beztvarosti à la
ECM a dýchajú atmosférou akejsi ťažko
postihnuteľnej nostalgie...
Ako sólista ma najviac oslovil skvelý
Ondrej Krajňák (čím nechcem znižovať
hodnotu vkladu ostatných dvoch členov tria!), emotívny hráč a pohotový
improvizátor, ktorý exceluje v rýchlych, akoby bebopových pasážach
Sough (niektoré skutočne pripomínajú
Gillespieho Bebop), no nestráca ťah
ani pri hĺbaní v meditatívnych plochách
Long Time Ago alebo Silver Rain.
V každom prípade ide o vydarené a po
všetkých stránkach kvalitne pripravené
dielo, ktoré si zaslúži pozornosť jazzových fanúšikov.
Robert KOLÁŘ

Milan Lasica a Bratislava Hot Serenaders
Keď zastal čas
FORZA Music 2011
Súbor nadšencov hot jazzu (alebo
žánru roztomilo označovaného sweet
and dance music), Bratislava Hot
Serenaders, napreduje pod vedením
charizmatického lídra Juraja Bartoša
už takmer štvrťstoročie. Vynikajúci,
žánrovo nesmierne univerzálny
trubkár to myslel s autentickým
zameraním svojho orchestra naozaj
vážne. Presvedčil už v roku 1994
trofejou Sidney d’Or z jazzového
festivalu Saint Raphaël odkazujúceho
na jedného z apoštolov tejto hudby
– Sidneyho Becheta. Nasledovali
vynikajúce odozvy z Veľkej Británie,
Maďarska, Francúzska. Prestíž súboru naznačuje opakované pozvanie
na festival Pražská jar, kde tento rok
povedie pódiový súboj Big Band
Battle s nemenej slávnymi Melody
Makers Ondřeja Havelku.
Album Keď zastal čas je v poradí
treťou spoluprácou „bartošovcov“
s vynikajúcim hercom, komikom,
moderátorom, ale i textárom a
spevákom Milanom Lasicom. Kým
predchádzajúce spoločné nahrávky
Ja som optimista (2001) a Celý svet
sa mračí (2002) oživovali piesne,
ktoré od polovice 30. rokov preslávil František Krištof Veselý, ideou
aktuálneho projektu bolo ponúknuť
slávne americké šlágre s Lasicovými
slovenskými textami. Americký sen
sa naplnil, dikcia „lasicovských“
veršov „sadla“ popevkom z Tin Pan
Alley ako uliata. Texty pritom ostali
vtipnými a duchaplnými, niekedy
prenášajú význam originálu (Blue
Moon hitmakerského tímu Rodgers-Hart sa premenil na Je spln alebo
Tea for Two na zvukomalebné Raz si
tu). Viaceré nezaprú jemný erotický
nádych, napríklad ľúbostný dialóg
sólistu so Serenaders Sisters Tak už
nebuď taká skúpa/tlak mi stúpa,
k výšinám (Prestaň/I‘m Yours) alebo
Štíty Tatranské (Would You Like to
Take a Walk?). Lasicovmu podaniu
nemožno uprieť noblesu a eleganciu,
jeho herecky civilnejší prejav s dôrazom na deklamáciu veršov je dôle-

žitou devízou albumu. O zohratosti
členov orchestra Hot Serenaders
škoda písať, dbajú nielen na vonkajšiu formu (autentické obleky, dobové
účesy, nahrávanie na dvojicu mikrofónov Neumann bez použitia overdubbingov), ale najmä na obsah. Od
pohodovej swingovky Možno, že raz
(Nevertheless, I‘m in Love With You
autora Harryho Rubyho), ktorá otvára album, po záverečnú Porterovu
klasiku Miss Otis Regrets (Keď zastal
čas) hrajú členovia súboru s neskutočným zápalom a pochopením pre
štýl. V niektorých skladbách sa do popredia dostáva sláčiková sekcia, inde
zasa líder ukážkovo zdobí ústrednú
tému, v piesni Mám smelý sen (Our
Love Is Here to Stay) sa v strednej
časti blysne stride piano Erika Jámbora, potom sa k slovu dostávajú sladké
viachlasy Serenaders Sisters (Vzdychanie/Whispering)... Subjektívne
mi Lasicovo ležérne podanie väčšmi
sedí k pôvodnému slovenskému
„krištofovskému“ repertoáru, avšak
vychutnávanie albumu Keď zastal čas
nie je vonkoncom časom zastaveným
ani strateným.
Peter MOTYČKA

kniha

Ľubomír Chalupka
Slovenská hudobná
avantgarda:
Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej
v 60. rokoch 20. storočia
Univerzita Komenského,
Filozofická fakulta,
Katedra hudobnej
vedy, Bratislava 2011
Kniha Ľubomíra Chalupky vzbudila
již nedlouho po vydání mezi českými
muzikology značný ohlas. Jedním
z důvodů může být skutečnost, že na
knižním trhu se podobné synteticky
pojaté texty objevují jen zřídka a
rovněž popisované období se vymyká
běžně zpracovávaným. Doba, jež je
spojována s interpretací událostí nedávné historie, se neobejde bez odvahy
vyslovit soudy nad událostmi, které
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mohou být stále živé, a nesklouznout
přitom k jednoduchým heslům či glosám. Takový výkon v sobě nutně pojí
erudici historika a hudebního teoretika
s estetizujícími ambicemi. Práce, jež
vedle dílčích sond předkládá čtenáři
celistvou koncepci díla hudební avantgardy konce 50. a 60. let minulého
století, takové nároky splňuje. Autor
tvůrčím způsobem a s ohledem na
tradici seznamuje čtenáře s výzkumem
zkoumaného předmětu a s možnostmi
jeho interpretace. V předmluvě je přehledně uvedeno, čím chce publikace
být, a tento cíl je bezezbytku naplněn.
Autor svou knihu rozčlenil do čtyř
oddílů a dvaadvaceti kapitol, které
jsou doplněny seznamem bibliografie,
uvedených obrazových i zvukových
příkladů a jmenným rejstříkem. Přiloženo je rovněž zvukové CD. Úvodní část
(1. Východiská, s. 1–110) je zaměřena
především na problematiku vymezení
předmětu zkoumání, na metodologické
otázky a na obecné historické podmínky vzniku slovenské hudební avantgardy. Jev, jehož platnost a působení je
vymezen od konce 50. let až do roku
1970, je vnímán jako otevřený terén,
který je možno zpřesňovat na základě

vhodně volených sond do jednotlivých
oblastí působení či společenského
pozadí jejího vývoje. Vycházeje z dobových metodologických sporů a ze
způsobu užívání pojmu avantgarda či
generace, formuluje autor východiska
svého „pokusu o rekonstrukci avantgardních tendencí v slovenské hudbě“
(s. 5) v první kapitole úvodní části (Povaha problematiky a teoretické východiská skúmania). Kritika pojmů avantgarda, nová (či Nová) hudba, „druhý
proud“ a generace odhaluje čtenáři
autorův záměr: popsat důležité momenty, které vedly k hluboké proměně
uvnitř slovenské hudby. Popisovaný
typ hudby zapadá svým charakterem
do představy inovativního (pokrokového či avantgardního), vyvíjejícího se
a vnitřně návazného umění. Aniž bych
chtěl předpovídat čtenářské ohlasy,
vzbudí patrně užití pojmu avantgarda
u části odborné veřejnosti kritické
výhrady. Je ovšem nutné připomenout,
že tento pojem je v kontextu popisovaného období a typu kultury oprávněný
a je autorem náležitě zdůvodněn.
Chalupkovo vytříbené metodologické pojetí má výrazně polarizační
charakter. O tom svědčí další z nepře-

hlédnutelných motivů knihy, jenž je
ukryt v opozicích pojmů seberealizace
a akulturace a v jejich dalších modifikacích (např. uzavřenost – otevřenost,
domácí – cizí, tradiční – nové). Uvedená vymezení autorovi umožnila některé
jevy nahlížet z různých názorových
pozic a rozehrát smysluplnou diskusi
o daném tématu. Takto viděno hledají
skladatelé (a nejen avantgardní) vlastní
vyjadřovací jazyk, vycházejí z určité tradice, přijímají nová řešení a současně
se vůči nim vymezují. Mezi oběma
principy tak panuje neustávající napětí,
živené kladeným důrazem na tu či onu
stranu. Zmíněné východisko mohlo
být úspěšně uplatněno již v následující
kapitole (Historicko-spoločenské predpoklady formovania slovenskej hudobnej avantgardy). Autor v ní klade důraz
na popis činitelů, které ovlivnily nástup
působení hudební avantgardy. Je to
pohled na skladatelskou generaci, na
postoje jednotlivých aktérů na pozadí
doby a jednotlivých proudů. Sjezdy
Svazu skladatelů či socialistické kultury
ve svých proklamacích popisovaly
stav, který nebyl pro vznik estetické
avantgardy nejvhodnější. Na vývoji
oficiální kultury se proto nastupující

generace podílela nejprve okrajově,
z pohledu myšlené centrální kultury a
jejího historického modelu jako by pak
stála již za tímto okrajem. Její postupné
pronikání do hudebního života ovšem
umožnilo vznik nových platforem a
možností prezentace výsledků vlastní
tvorby. Svou organizační činností pak
skladatelé přispěli například k tomu,
že na slovenských pódiích byla častěji
uváděna díla nové hudby.
Způsob zakotvení nové hudby v tradiční kultuře, spontánní přiznání jejích
nároků, její proměnlivost a šíři nejlépe
dosvědčuje periodizace, kterou autor
představuje ve třetí kapitole (Nástup
mladej skladateľskej generácie). Významné momenty stylového formování přenáší do čtyř následujících časových pásem: období latentní (1956–
1959), aktivizační (1960–1963), konfrontační (1964–1967) a kulminační
(1968–1970). Toto dělení zohledňuje
působení vnějších vlivů a individuální
zaměření každého z účastníků; každý
z autorů pěstoval vlastní individualitu,
hledal vlastní způsob vyjádření, aby
tak naplnil společný projekt moderny.
Vedle domácích událostí daly tomuto
pohybu výraznou dynamiku návštěvy

Anders Jormin
Ad Lucem
Mariam Wallentin, spev
Erika Angell, spev
Fredrik Ljungkvist, klarinet, basklarinet,
tenorsaxofón
Anders Jormin, kontrabas
Jon Fält, bicie
18,00 €

Masabumi Kikuchi Trio
Sunrise
Masabumi Kikuchi, klavír
Thomas Morgan, kontrabas
Paul Motian, bicie
18,00 €

Novinky – ECM Records

John Abercrombie Quartet
Within A Song
John Abercrombie, gitara
Joe Lovano, tenorsaxofón
Drew Gress, kontrabas
Joey Baron, bicie
18,00 €

Fly Trio
Year of the Snake
Mark Turner, tenorsaxofón
Larry Grenadier, kontrabas
Jeﬀ Ballard, bicie
18,00 €

www.divyd.sk
www.naxos.com
DIVYD s.r.o.
HUMMEL MUSIC shop
Klobučnícka 2, 811 02, Bratislava
02/54433888
divyd@divyd.sk
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festivalu Varšavská jeseň (1962) či
Darmstadtských letních kurzů.
V následující rozsáhlé části (2. Formovanie individualít, s. 111–412), jež
v jistém ohledu představuje vlastní
jádro práce, prokazuje autor, jak podstatnou měrou pronikl do teoretického
myšlení popisovaných skladatelů.
Biografické sondy obsahují rovněž
charakteristiku stylu, jež je dokumentována na vybraných příkladech
vhodně doplněných notovými ukázkami. Do tohoto souboru jsou zařazeny
monografie následujících skladatelů:
I. Zeljenka, P. Kolman, L. Kupkovič,
R. Berger, M. Bázlik, I. Parík, J. Malovec, I. Hrušovský, J. Pospíšil, P. Šimai,
D. Martinček, J. Hatrík, T. Salva, J. Sixta a J. Beneš.
Třetí část (Súvislosti, s. 413–501)
se zabývá zhodnocením výsledků
a poznatků zaznamenaných v předcházejícím textu. Snaha ukázat smysl
a význam hnutí 60. let pak ústí v pokus
vytyčit typologicko-formální a ideové
konstanty. Chalupka onen zdánlivě

nepřehledný proces probíhající v nové
slovenské hudbě dokázal zasadit do širšího kontextu tím, že do svého popisu
zahrnul další segmenty a že historickou
perspektivu doposud omezenou na
produkci artificiální hudby rozšířil o sociální dějiny, o přehled recepce a vzniku
institucí, o dynamický vývoj kompozičních norem a estetických teorií.
Ve čtvrté části (Dokumenty), která je
uvedena jako „dodatková“ antologie,
jsou představeny texty skladatelů
a muzikologů (L. Burlas, P. Faltin,
L. Mokrý). Tuto část pak autor vhodně
doplnil o dobové rozhovory s některými skladateli (P. Kolman, I. Zeljenka,
L. Kupkovič, J. Hatrík, M. Bázlik,
R. Berger, P. Šimai). Přísun bohatého
materiálu teoretizující a estetizující
povahy nabízí nové průhledy do popisované problematiky a současně odkrývá možnosti dalšího interpretačního
využití. (Podobně jako u řady jiných
prohlášení platí i zde, že podobné texty
je třeba vnímat s patřičným odstupem.
Tyto odkazy jsou na druhé straně ne-

zanedbatelným obrazem toho, kterak
byly různé činy vnímány různě.)
Je zřejmé, že Chalupkova syntetická práce je podstatným obohacením slovenské
(česko-slovenské) teoretizující a současně historicky orientované muzikologie
a že zasvěceně a na vysoké úrovni nabízí
různá hlediska. Autor prokazuje, jak
pronikl do teoretického a kompozičního
myšlení skladatelské generace druhé
poloviny 20. století. Pro českého čtenáře je rovněž užitečný oblouk mezi
slovenskou a českou skladatelskou
generací, která na podobné úctyhodné
zpracování teprve čeká. Po přečtení
knihy lze konstatovat, že Chalupkův
ucelený a teoreticky vysoce fundovaný
výkon si své čtenáře najde napříč kulturní veřejností. Snad jediná kritická výhrada se týká absence bohatěji vyvedeného
rejstříku: vedle zmíněného jmenného
rejstříku postrádám i rejstřík děl, institucí či pojmů. Tento vstřícný krok směrem
k uživateli by zpřehlednil a zjednodušil
práci s publikací.
Lubomír SPURNÝ

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

Al
Alexander
d Alb
Albrecht
ht
Biographie
Tomáš Šelc
Dana Hajóssy

nova ett vetera
t
Gregoriana
Ján Mikušek

Milan O
Osadský
nice
hudba súčasných skladateľov pre akordeón sólo
Matej, Šarišský, Chuťková, Kagel, Nørgård,
Hosokawa
Pavlík Records

EMI Signature Audiophile Edition:
Debussy: Complete Piano Works
4SACD+knižka
Beethoven: Triple Concerto, Brahms:
Double Concerto, Violin Concerto
2SACD+knižka
Elgar: Cello Concerto, Sea Pictures, Delius: Songs of Farewell, Cello Concerto
2SACD+knižka
Mozart: The Last Six Symphonies
3SACD+knižka
Neapolitan Songs – Giuseppe di Stefano
2SACD+knižka
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Bratislava
Slovenská filharmónia
Št 3. 5. – Pi 4.5.
SF, F. La Vecchia
M. Vilímec, husle
P. Baran, violončelo
I. Fábera, hoboj
R. Mešina, fagot
Mozart, Haydn, Schubert
So 5. 5.
Koncertná sieň SF, 16.00
Slovenská filharmónia
M. Čekovský a jeho hostia

Z. Bujnová, flauta
V. Vitázková, flauta
J. S. Bach, Mozart, Kuhlau, Legnani,
Rodrigo, Krajči

G. Eibenová, soprán
R. Šeda, cink
J. Čižmář, teorba, lutna
Capricornus, Biber, Mazák, Cima

Mozart, Telemann, Fasch, Bach,
Stravinskij

Ne 20. 5.
L. Brázdiliková, soprán
L. Fančovič, klavír
Fauré, Satie, Messiaen

Št 17. 5.
Fantastická francúzska opera
ŠfK, M. Swierczewski
A.-S. Schmidt, soprán
Rossini, Saint-Saens, Massenet,
Gounod, Berlioz

Pi 11. 5. Verdi: La Traviata
Ne 13. 5. Uličiansky: Štyria škriatkovia a víla
Št 17. 5. Oﬀenbach: Orfeus v podsvetí
Pi 18. 5. Oﬀenbach: Orfeus v podsvetí
So 19. 5. Oﬀenbach: Orfeus v podsvetí
Pi 25. 5. Oﬀenbach: Orfeus v podsvetí
So 26. 5. Oﬀenbach: Orfeus v podsvetí
Ne 27. 5. Harvan: Doktor Jajbolí
Po 28. 5. Harvan: Doktor Jajbolí
Ut 29. 5. Janáček: Jej pastorkyňa

Ne 27. 5.
A. Mihályová, soprán
J. Hollý, tenor
L. Kaprinay, klavír
Čajkovskij, Glinka, Liszt, Dvořák
Žilina

Ne 6. 5.
Dóm sv. Martina, 15.00
SKO B. Warchala, E. Danel
Bratislavský chrámový zbor, D. Bill
Twardowski, J. S. Bach
St 9. 5.
Malá sála SF, 19.00
A. Lubimov, klavír
A. Zuev, klavír
EduMEMA
Beethoven, Bartók, Adams, Webern
Št 10. 5. – Pi 11. 5.
SF, R. Weikert
D. Pecková, mezzosoprán
Grieg, Mahler, Sibelius
Ut 15. 5.
International Holland Music Sessions
J. Liu, klavír
D. Volkov, violončelo
N. Yabe, klavír
Chopin, Rachmaninov, Paganini

Štátny komorný
orchester Žilina
Št 17. 5.
ŠKO, N. Muus
A. Nakajima, soprán
Hommage à Mozart
Mozart:
Št 24. 5.
ŠKO, O. Dohnányi
K. Fagová, flauta
M. Šebeň, hoboj
M. Michalec, vibrafón
Koncert v spolupráci s AU, ŽU
a Konzervatóriom v Žiline
Mendelssohn-Bartholdy, Kraus, Rietz
Št 31. 5.
ŠKO, T. Maeda
Schubert, Lachner, Johann Strauss st.,
Johann Strauss ml.
Banská Bystrica

Št 17. 5. – Pi 18. 5.
Wiener Kammerorchester, J. Hattori
N. Arghamanyan, klavír
Thrombone Attraction
M. Riener, trombón
S. Obmann, trombón
R. Stieger, trombón
Ch. Poitinger, trombón
Willi, Mozart, Koetsier
Ne 20. 5.
Koncertná sieň SF, 16.00 h
I. Szabó, organ
Z. Ferjenčíková, organ
B. Šuňavská, organ
J. V. Michalko, organ
M. Melcová, organ
F. Klinda, organ
Slávnostný koncert pri príležitosti
inaugurácie nového organa
Bach, Liszt/Guillou, Musorgskij/Šuňavská, Bella, Rajter, Widor, Messiaen
St 23. 5. – Št 24. 5.
SF, K. Mitsuhashi
Y. Hee Kim, husle
Čajkovskij, Dvořák
Ne 29. 5.
Malá sála SF, 16.00 h
SKO B. Warchala, E. Danel
Machajdík, Hindemith, Avni, Martinů
Hudobné centrum
Nedeľné matiné v Mirbachovom
paláci, 10.30
Ne 6. 5.
Hudba na dvore Ľudovíta XIV.
Collegium Wartberg
Charpentier, Lully, Purcell, Philidor,
Händel
Ne 13. 5.
Fórum mladých talentov
D. Hnat, gitara
K. Samuelčík, gitara
M. Kuštárová, flauta
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Ut 22. 5.
Literárno-hudobný večer
Hevier číta Pastirčáka – Pastirčák číta
Heviera
M. Potokár, husle
J. Palovičová, klavír
Št 24. 5.
Nostalgia
Bratislava Hot Serenaders, J. Bartoš
M. Lasica, spev
Št 31. 5.
ŠfK, Z. Müller
Maďarský národný filharmonický
zbor, M. Antal
A. Miksch, soprán
M. Idzik, alt
M. Lehotský, tenor
P. Mikuláš, tenor
Koncert v rámci projektu Košice 2013:
„Hudba medzi východom a západom“
Dvořák
Koncerty v rámci projektu eduMEMA
Pi 4. 5.
Five Pianos
V. Sofronitská
C. Ph. E.Bach, Beethoven, Schubert,
Chopin, Liszt

Štátna opera
Št 3. 5.
Verdi: Traviata
So 5. 5.
Verdi: Nabucco
St 9. 5.
Bregovič, Dinková:
Gypsy Roots
Št 10. 5.
Verdi: Simon Boccanegra
So 12. 5.
Lehár: Cigánska láska
Ut 15. 5.
Loewe, Lerner: My Fair
Lady
Št 17. 5. Bregovič, Dinková: Gypsy
Roots
Po 21. 5.
Bizet, Ščedrin, Dinková: Carmen
Ut 22. 5.
Donizetti: Nápoj lásky
St 23. 5.
Donizetti: Nápoj lásky
Št 24. 5.
Mozart: Cosi fan tutte
Ut 29. 5. Suchoň: Krútňava
Št 31. 5. Pauer: Ferdo mravec (10.00
a 17.00)
Košice
Štátna filharmónia Košice
57. KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR
Medzinárodný hudobný festival
Št 3. 5.
ŠfK, P. Vronský
Ö. Aydin, klavír
Zeljenka, Ravel, Fauré, Debussy
Ne 6. 5.
Maďarská národná filharmónia Budapešť, Z. Kocsis
Cikker, Kodály, Bartók
Št 10. 5.
Modré husle v Košiciach
ŠfK, P. Pieczara
P. Šporcl, husle
Borodin, Korngold, Respighi, Borodin
Po 14. 5.
Fenomén Capricornus
Ensemble Inégal, A. Viktora
F. Deuter, barokové husle

Pi 4. 5.
Beethoven Plus
A. Lubimov, klavír
A. Zuev, klavír
Po 7. 5.
Moderný a barokový orchester eduMEMA, M. Turkovič
S. Azzolini, fagot
D. Berlinsky, husle

Rádio Devín
Ut 8. 5., 19.00
S. Kleiberg: Requiem za obete
nacizmu
Zbor washingtonskej katedrály;
Komorný orchester Washington,
M. McCarthy;
N. Kiss, C. King, Ch. Hilz
Ut 8. 5., 21.30
Hudba duchovného vzdoru
R. Berger: Missa pro nobis na
texty úryvkov z Biblie, Koránu, Pavla
z Tarzu pre mezosoprán, recitátorov,
zbor a orchester.
Slovenská filharmónia, Z. Nagy
Slovenský filharmonický zbor,
J. Chabroň
D. Šlepkovská, mezzosoprán
S. Beňačka, F. Kovár, recitácia
Ut 15. 5.
Štúdio mladých, 19.05
Priamy prenos z Komorného štúdia
SRo – klavírny recitál Magdalény
Ondičovej
Program: S. Prokofiev, F. Chopin,
F. Liszt, H. Domanský, V. Novák

Štátne divadlo Košice

Infoservis Oddelenia
dokumentácie a informatiky
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
Cyklus koncertov Schubertiade 2012
3.–11. 10. 2012 (Hohenems)
16.–25. 6., 27. 8. – 9. 9. 2012
(Schwarzenberg)
Hohenems, Schwarzenberg, Rakúsko
Súčasťou sú majstrovské kurzy.
Info: info@schubertiade.at,
www. schubertiade.at
Händel Festspiele 2012
31. 5. – 10. 6. 2012
Halle (Saale), Nemecko
Info: www.haendelhaus.de
Innsbrucker Festwochen 2012
10. – 31. 7. 2012 (Ambraser SchlossSt 16. 5.
Hudba pod pyramídou, 19.05
Záznam z koncertu Beethoven Plus
podujatia EduMEMA 2012 – klavírne
recitály Alexeia Lubimova a Alexeia
Zueva
Program: L. van Beethoven, Ch. Ives
2. časť trilógie uvádzajúcej Beethovenovu hudbu a diela autorov
20. storočia v konfrontácii dobového
fortepiana a moderného klavíra.
Ut 22. 5.
Štúdio mladých, 19.05
Priamy prenos z Hudobného štúdia
SRo, Košice – Slovenská hudba pre
cimbal sólo
M. Paľko, cimbal, elektronika
J. Vajo, klavír
Program: A. Didiová, P. Duchnický,
A. Döme, A. Steinecker, J. Vajo,
M. Paľko
St 23. 5.
Hudba pod pyramídou, 19.05
Priamy prenos koncertu SOSR
SOSR, M. Košik
E. Ceysson, harfa
M. Arendárik, klavír
P. Zagar: Nocturno (premiéra)
A. Ginastera: Koncert pre harfu a orchester
M. Petrovič Mussorgskij: Noc na lysej hore
M. de Falla: Noci v španielskych
záhradách

konzerte)
8. – 26. 8. 2012 (Innsbrucker Festwochen)
Innsbruck, Rakúsko
Festival starej hudby
Info: www.altemusik.at
Solothurn Classics 2012
28. 6. – 7. 7. 2012
Solothurn, Švajčiarsko
Operný festival
Info: www.solothurn-classics.ch

Konkurz do Slovenského
filharmonického zboru
Generálny riaditeľ Slovenskej
filharmónie vypisuje konkurz do
Slovenského filharmonického
zboru, do hlasovej skupiny:
– tenor
– barytón
– bas
Konkurzy sa uskutočnia dňa 28.
05. 2012 (pondelok) o 14.00
hod. a dňa 11. 06. 2012 (pondelok) o 14.00 hod. v skúšobni SFZ,
na 4. poschodí, číslo dverí 425
v Historickej budove SND.
Požadované vzdelanie: ukončené
vzdelanie v odbore spev (konzervatórium alebo VŠMU).
Záujemcovia o konkurz pošlú prihlášku s priloženým životopisom
s uvedením vzdelania a praxe
na adresu:
Slovenská filharmónia
heslo “KONKURZ SFZ“
Medená 3
816 01 Bratislava
Termín uzávierky odovzdania
prihlášok je 2 týždne pred uskutočnením konkurzu.
Info: 02/20475232, fax:
02/20475210, mobil: 0903
201540 (manažérka SFZ)
e-mail: mariana.kuskova@filharmonia.sk, albina.korcekova@
filharmonia.sk
www.filharmonia.sk

Ne 27. 5.
Nedeľné matiné, 10.30
Priamy prenos organového koncertu
v rámci 15.ročníka cyklu Organové
koncerty pod pyramídou
Imrich Szabó, organ
Program: F. Schmidt, F. Liszt,
I. Koloss, Ch. M. Widor, P. Eben
St 30.5.
Hudba pod pyramídou, 19.05
Priamy prenos koncertu Vladimíra
Mišíka & ETC z Veľkého koncertného
štúdia SRo
Pi 1.6., 17.00
Priamy prenos Koncertu ku Dňu detí
z Malého koncertného štúdia SRo
Tvorba J. Hatríka, A. Moyzesa,
L. Bernsteina v podaní Detského
speváckeho zboru SRo a Dievčenského speváckeho zboru SRo
A. Kokoš, dirigent
D. Paľová, klavírny sprievod
St 6.6.
Hudba pod pyramídou, 19.05
Záznam z koncertu Five Pianos
podujatia EduMEMA 2012
Koncertná prezentácia 5 kópií dobových nástrojov Paula McNultyho
v podaní Viviany Sofronitskej
Program: C. Ph. E.Bach, L. van
Beethoven, F. Schubert, F. Chopin,
F. Liszt
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Hviezdny americký tenorista

Poznáte z prenosov MET Live in HD
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Nedeľa 10. jún

Streda 13. jún

Jezuitský kostol
16.00 hod.

Rajské nádvorie Fr. kláštora
18.00 hod.

Slovenská filharmónia
Leoš Svárovský - dirigent (ČR)
Ján Slávik - violončelo

Duo Teres (ČR)
Lucia Kopsová - husle
Tomáš Honěk - gitara

A. Dvořák

A. Vivaldi, J. S. Bach, N. Paganini, I. Albéniz, J. Freidlin
B. Dugovič (premiéra), A. Piazzola

Utorok 12. jún
Farský kostol sv. Michala
18.00 hod.
Český hornový sbor (ČR)
G. Gabrielli, G. Rossini, A. Dvořák,
J. Brahms, C. Debussy

Štvrtok 14. jún
Evanjelický kostol a. v.
18.00 hod.
Moyzesovo kvarteto
Filip Jaro - kontrabas
Mária Kráľovičová - recitácia
M. Varga, L. Kupkovič (premiéra), J. K. Vaňhal

Organizátori:

Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, Základná umelecká škola Skalica
y
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Promoters: KAPOS & House of Music

14. júna 2012
Košice
16. júna 2012

Bratislava

Slovenská filharmónia
Štátna filharmónia

Partneri:

Mediálni partneri:

Vstupenky:

www.kapos.sk

Záštitu nad Dňami starej hudby 2012
prevzal Milan Ftáčnik,
primátor hlavného mesta SR Bratislava

Dni starej hudby 2012 sa uskutočňujú
vďaka finančnej podpore
Ministerstva kultúry SR
a s príspevkom Hlavného mesta
SR Bratislavy
grantového programu
ARS BRATISLAVENSIS

Monteverdi a jeho doba

K realizácii Dní starej hudby 2012
tiež prispeli
Slovenská filharmónia
Hudobné centrum
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Rakúske kultúrne fórum
Music Forum – predajňa hudobnín
Hummel Music - predajňa CD
Tlačiareň Dóša

Hlavný usporiadateľ
Centrum starej hudby o. z.
www.earlymusic.sk

ROČNÍKXLIV
XLIV
ROČNÍK

Spoluusporiadatelia
Musica aeterna o. z.
Art Agency ESKO s. r. o.
RaRa Musica
Základná umelecká škola
Ľudovíta Rajtera

2012

Predaj vstupeniek:
Music Forum – predajňa hudobnín,
Bratislava, Na vŕšku
(otváracie hodiny 10.00 – 18.00;
v sobotu 9.00 – 13.00).
Rezervácie na tel. č. 02 54430998.
Hummel Music, Bratislava,
Klobučnícka 2
(otváracie hodiny 10.00 – 18.00;
v sobotu a nedeľu 11.00 – 17.00)
Tel. 02 54433888

5

2,16 € / 65 Sk

Spravodajstvo: Slovenská filharmónia, Nello Santi v SND / Zahraničie: Jánove pašie v Paríži /
História: Zjasnená noc. Harmonické extravagancie na pomedzí renesancie a baroka

a hodinu pred začiatkom podujatia
na mieste jeho konania.

Bratislava 1. – 11. jún 2012
Mediálni partneri
SRo – Rádio Devín
SRo – Rádio Regina
Hudobný život

Piatok 1. jún 2012 – 19.00 hod.
Jezuitský kostol, Hlavné námestie

Ceny vstupeniek: € 10,- 8,Zľavy pre študentov, seniorov, ZŤP
Devín
Regina

ZMENA PROGRAMU
A ÚČINKUJÚCICH VYHRADENÁ

Pianto: lamentácie – motety – žalmy
Claudio Monteverdi • Giovanni Battista Fontana • Tarquinio Merula •
Giovanni Felice Sances • Giovanni Paolo Cima • Dario Castello •
Giovanni Salvatore
Emsemble Il Ballo

Pondelok 4. jún 2012 – 17.00 hod.
Dvorana HTF VŠMU, Zochova ul.

Tvorivá dielňa
Musica aeterna • Peter Zajíček umelecký vedúci • Žiaci Základnej
umeleckej školy Ľudovíta Rajtera

Pondelok 4. jún 2012 – 19.00
Dvorana HTF VŠMU, Zochova ul.

Koncert
Musica aeterna • Peter Zajíček umelecký vedúci • Žiaci Základnej
umeleckej školy Ľudovíta Rajtera

Streda 6. jún 2012 – 19.00 hod.
Dvorana HTF VŠMU, Zochova ul.

Amarilli, mia bella
Giovanni Girolamo Kapsberger • Giulio Caccini • Francesca Caccini •
Alessandro Piccini • Claudio Monteverdi • Aurelio Virgiliano •
Stefano Landi
Ensemble Phoenix München • Joel Frederiksen umelecký vedúci •
Petra Noskaiová mezzosoprán

Sobota 9. jún 2012 – 19.00 hod.
Pálffyho palác, Zámocká ul.

Musica poetica
Johann Heinrich Schmelzer • Giovani Felice Sances • Claudio
Monteverdi • Giovanni Battista Buonamente • Andrea Falconieri
Pandolfis Consort • Nicholas Spanos kontratenor

Nedeľa 10. jún 2012 – 20.00 hod.
Dóm sv. Martina

Claudio Monteverdi: Vespro della Maria Vergine
Collegium 1704 • Collegium vocale 1704 • Václav Luks dirigent

Pondelok 11. jún 2012 – 19.00 hod.
Koncertná sieň Klarisky

Opera omnia
Philippe Schoendorff • Jean Guyot de Châtelet • Philippe de Monte
Cinquecento Renaissance Vokal

Nikolaj Nikitin
Je to môj výraz, za ktorým si stojím
Rozhovor s Vierou Polakovičovou
Skladateľ mesiaca: Gérard Grisey
Janáček v Opere SND

