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Š. Kocán

prechádzajúc stránkami a príspevkami
júnového vydania nášho časopisu, ale
tiež reflektujúc hudobné dianie na Slovensku sa človeku mimovoľne v rôznych
kontextoch natíska téma našej kultúrnej
vyspelosti a uvedomelosti. Mám teraz
na mysli predovšetkým našu schopnosť
uvedomovať si a zhodnocovať to cenné,
čo tvorí našu hudobnú tradíciu, ale i proI. Šiller
pagovať a pestovať to, čo predstavuje
súčasnú kvalitu v tvorbe a interpretácii
a čím sa môžeme prezentovať ako vyspelá hudobná kultúra. Vo veľmi pozitívnom
zmysle sme mohli túto otázku vnímať
napríklad vo vzťahu k nedávnemu abonentnému koncertu Slovenskej filharmónie, na ktorom pod taktovkou kvalitného
zahraničného dirigenta zaznelo jedno zo
The Bad Plus
základných diel slovenského symfonizmu, symfonická báseň Jána Levoslava
Bellu Osud a ideál. To je skutočne cesta, ako oživovať a propagovať klenoty našej tradície a ako ich vždy nanovo spoznávať cez
aktualizovanú prizmu výrazných umeleckých osobností. Rovnako
skvelý pocit mám pri novom CD s klavírnou tvorbou minuloročného jubilanta Jána Cikkera, ktoré v produkcii Hudobného centra
nahrala vynikajúca slovenská klaviristka Jordana Palovičová.
Vo svojej kritike na festival Bratislavská komorná gitara, kde
vystúpil aj náš excelentný kontrabasista Roman Patkoló, sa autor
Juraj Alexander pýta, ako je možné, že tento výnimočný umelec
nedostal doteraz príležitosť sólisticky sa prezentovať v Slovenskej
filharmónii. Podobná otázka vo vzťahu k divadelným produkciám
Opery SND sa týka nášho v zahraničí pôsobiaceho vokálneho
legionára Štefana Kocána, ktorý pred krátkym časom koncertoval
v bratislavskej Redute. Ešte krikľavejším prípadom je slovenská
mezzosopranistka Jana Kurucová, sólistka svetoznámej Deutsche
Oper Berlin, ktorá je pre našu verejnosť doteraz veľkou neznámou.
A to ani nehovorím o svetobežníkovi Milanovi Turkovićovi, ktorého
mohlo zažiť naše publikum v ostatnom čase len vďaka hudobnovzdelávaciemu projektu eduMEMA na východnom Slovensku. To
všetko je ďalší problémový okruh súvisiaci s predmetnou témou.
Vyspelosť a kvalita nášho hudobného života nie je len otázkou výnimočných zahraničných hostí, ktorých vieme zaplatiť na výnimočných festivaloch, ale nemenej, a možno predovšetkým, pravidelnej
prezencie našej špičky známejšej nezriedka viac v zahraničí ako
doma. Nie je to samozrejme vždy jednoduché, napríklad získať tak
Juraja Valčuhu na častejšie domáce koncerty alebo na novú opernú produkciu v SND. Česi to však so svojimi hviezdami dokážu!
Možno nielen v hokeji by sme sa mali pokúšať vyrovnať sa im...
Príjemné čítanie praje
Slavomír JAKUBEK

Slovenská filharmónia, Veľké slovenské hlasy, Rozhovor so Štefanom
Kocánom, Bratislavská komorná gitara, Dusíkovský večer na Novej
scéne, eduMEMA, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Talenty
pre Európu, Forum per tasti, Stredoeurópsky festival koncertného
umenia v Žiline
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SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Reagujete
AD HŽ 5/2012
Kolář, R: Albrechtina
Milý pán Kolář,
srdečne Vás pozdravujem a, ak dovolíte,
mám k Vašej recenzii zopár poznámok.
V prvom rade by som hneď v úvode podotkol, že s viacerými názormi, ktoré sú
v článku prezentované, súhlasím a oceňujem, že sú profesionálne. Koncert mal
bezpochyby ďaleko k dokonalosti, a to
po rôznych stránkach, či už intonačnej,
zvukovej a i. Pán Kolář, mám ale obavy,
či bola z Vašej strany dostatočne pochopená idea koncertov Albrechtiny. Ide tu
v prvom rade o autorský projekt. Predstaviť nehrané diela, opomínané opusy,

ktoré si však zasluhujú pozornosť z toho
či onoho dôvodu. Výber prebieha jednoducho – návrh dramaturgie Albrechtiny
plus návrh interpreta, prebehne diskusia
a vyberú sa skladby. Osoba interpreta je
dôležitá, ale nie primárna. Ja osobne som
presvedčený, že všetky skladby uvedené
na predmetnom koncerte si pozornosť
zaslúžili. A podotýkam, zahrané vcelku,
nie ako navrhujete Vy, časti, torzá. Dallapicolla a Brouwer sú skladatelia medzinárodnej úrovne, ale priznajme si, kto ich
u nás pozná, kto ich hrá? A to nehovorím
o menách ako Mainardi či Sollima. Ani
violončelisti väčšinou nevedia, o kom je
reč. Taká je moja skúsenosť. Vy ste sa
o nich, pán Kolář, vo svojej recenzii vôbec
nezmienili, ani ste sa ich nepokúsili priblížiť. Kto to urobí, ak nie Hudobný život,
jediné špecializované periodikum svojho

Slovenská filharmónia
Vydareným príspevkom do filharmonického cyklu „Hudba troch storočí“ boli koncerty 12. a 13. 4. zostavené s istou dávkou
odvahy výlučne z inštrumentálnych diel
hudby 20. storočia. Koncert s dielami Samuela Barbera, Philipa Glassa a Bohuslava
Martinů nebol na prvý pohľad prísľubom
kasového úspechu podujatia. Prekvapujúco však zaznamenal výbornú návštevnosť
a odozvu, k čomu značne prispel aj mladý,
mimoriadne talentovaný husľový virtuóz
Hugo Ticciati zo Švédska, sólista v Koncerte pre husle a orchester č. 1 od populárneho
minimalistu Philipa Glassa.
Večer otvorilo Adagio op. 11 pre sláčikové
nástroje a od Samuela Barbera, poslucháčsky obľúbené dielo s neoromantickým výra-

zom a mierne tragickým podtónom. Nová
akustika Reduty pomohla stmeliť široký zvuk
sláčikov umocňujúcich tak prirodzenú expresivitu skladby podporenú (až príliš) emotívnym stvárnením Leoša Svárovského.
Nesporným magnetom večera bol bezprostredne pôsobiaci huslista Hugo Ticciati,
svetobežník známy z vystúpení na mnohých prestížnych pódiách, ktorý často interpretuje súčasnú hudbu a nevyhýba sa
ani rôznorodým experimentom. Jeho ležérne mladícke vystupovanie adekvátne
korešpondovalo s minimalistickou ľahkosťou trojčasťového koncertu Philipa Glassa
z roku 1987. Typický skladateľov rukopis
založený na repetitívnych melodicko-rytmických modeloch a jednoduchých harmó-

Koncertný cyklus „Hudba a obrazy“ poskytol 17. 4. v Malej sále Slovenskej filharmónie
priestor zoskupeniu Hugo Kauder Trio, ktoré tvoria mladí slovenskí hudobníci etablovaní v zahraničí: Ivan Danko (hoboj), Róbert
Lakatos (viola) a Ladislav Fančovič (klavír).
Ťažiskom repertoáru telesa, hlásiaceho sa
k odkazu židovského skladateľa Huga Kaudera, sú predovšetkým diela prenasledovaných a neznámych autorov 19. a 20. storočia. Netypické nástrojové obsadenie nesúce
v sebe zaujímavý zvukovo-farebný potenciál
však inšpiruje i súčasných skladateľov k tvorbe nových diel pre toto zoskupenie. Úvodnou skladbou koncertu bola Serenáda f mol
op. 73 (1922) od nemeckého skladateľa
Roberta Kahna. Autor v nej nezaprie vplyv
Johannesa Brahmsa (najmä štylizáciou klavírneho partu), zaujme však podmanivou
melodickosťou v rámci kontrastne ladených
dielov jednočasťovej formy. V najlepšom
svetle sa v nej predstavil Ladislav Fančovič
ako technicky bezchybný interpret a veľmi
dobre cítiaci spoluhráč. Ivan Danko hral
odľahčene a s výrazovou presvedčivosťou,
zatiaľ čo Róbert Lakatos pôsobil popri ňom
nesmelo a miestami musel zápasiť i s čistotou intonácie. Vo svetovej premiére potom
zaznelo Trio C dur pre hoboj, violu a klavír
Ladislava Kupkoviča, slovenského skladate-

ľa žijúceho v Nemecku. Kedysi kľúčová osobnosť experimentálnych snáh našej avantgardy 60. rokov postupne prešla výrazným
štýlovým obratom a dnes komponuje hudbu
vracajúcu sa cez romantizmus až k dedičstvu
klasicizmu. Takto možno charakterizovať aj
premiérované dielo venované komornému
súboru. Možno by sa mu dala vo formovom
usporiadaní a predvídateľnosti harmonických postupov (azda jediným prekvapením
bola lakonická stručnosť 3. časti) vytknúť
absencia originálnejších riešení, to však
zrejme vôbec nie je autorovým cieľom. Štýl,
v ktorom je Kupkovič majstrom, chápem jednoducho ako akýsi „hudobný hedonizmus“
– opájanie sa krásou hudobných štruktúr,
formovou prehľadnosťou a dokonalosťou
technického spracovania. Tento obsah hudobníci dokázali adekvátne sprítomniť aj pre
poslucháčov. Violista bol však opäť slabším
článkom v rámci telesa... Svoju reputáciu si
napravil až v priebehu nasledujúcej skladby.
Cyklus Schilflieder („Piesne z tŕstia“) Augusta Klughardta s podtitulom Päť fantazijných
skladieb pre klavír, hoboj a violu vznikol
na základe inšpirácie veršami nemeckého
romantického básnika Nikolausa Lenaua.
Skladateľ ich vpísal priamo na príslušné
miesta partitúry – škoda, že si ich poslucháči
nemohli prečítať v bulletine, čo by skonkrét-
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druhu na Slovensku? Hovoríme o skladbách, ktoré nepatria do mainstreamu či
dokonca štandardného repertoáru, a ide
o ich prvé uvedenie u nás. To je konštatovanie, nie ospravedlnenie. Veľký sumár
informácií spolu so značnou náročnosťou
niekedy zaúčinkujú kontraproduktívne.
V tom s Vami absolútne súhlasím. Fyzických síl sa nejako nedostávalo. Poučenie
pre budúcnosť. Vyplynulo to zo snahy spojiť štandardný koncert „Neznámej hudby“
s krstom, čo malo svoje pozitívne stránky
– veľmi dobrú návštevnosť, ale i negatívny dôsledok v podobe nutnosti „vtesnať“
vlastný koncert do prvej polovice podujatia. Táto však beztak netrvala viac ako
trištvrte hodiny, čo je bežná minutáž.
Hrať viac zo Salvovej tvorby, ako správne
navrhujete, (okrem jeho sólovej Balady,
ktorá bola v Bratislave mnoho ráz uvádza-

ná) bohužiaľ nebolo možné, z personálnych dôvodov, pre nástrojové obsadenie
a pod. Naopak, Vy ste mohli, pán Kolář,
stratiť o Salvovi aspoň zopár slov, o tom,
že je ako jeden z mála slovenských skladateľov prezentovaný medzinárodne – aspoň
zopár slov, to sa skutočne dalo. Prezentácia nového CD bola vyvrcholením večera
a zasluhovala si vo vašom článku väčšiu
pozornosť (pri všetkej úcte a centrálnej
pozornosti ku koncertu Albrechtiny).
Snaha vidieť veci komplexnejšie by mala
byť jedným z našich permanentných cieľov. Vedieť povedať „A“ , ale snažiť sa nezabudnúť a správne umiestniť aj „B“.
Pán Kolář, prajem to úprimne nám obidvom a teším sa na naše prvé stretnutie.

niách bol však v tomto autorovom „neelektronickom“ diele bohatší na harmonické
zmeny a náročnejšie polyrytmické štruktúry – tie však, žiaľ, miestami trpeli problémami v súhre sólistu a orchestra. Nesporne
zaujímavé a objavné dielo malo u filharmonického publika úspech, čo nenútený Ticciati odmenil nekonvenčným prídavkom
v podobe voľnej improvizácie v avantgardnom štýle.
Obsahovo závažným vrcholom večera bola
Symfónia č. 3 H. 299 od Bohuslava Martinů, majstrovsky prepracované dielo syntetika na pomedzí neoklasicizmu, impresionizmu a dvořákovských inšpirácií. Trojčasťová kompozícia z roku 1944 odráža
skladateľov smútok a vzdor a charakterovo
ju mnohí prirovnávajú k beethovenovskej
Eroike. Použitý veľký orchestrálny aparát
sa zvukovo výborne udomácnil v špecifickej

akustike sály, príslušné nástrojové skupiny
dostali skvelý priestor na prezentáciu. Leoš
Svárovský, pravidelný spolupracovník Slovenskej filharmónie, stál evidentne na svojej
parkete a výsledok precíznej umeleckej spolupráce s orchestrom mal katarzný efekt.
Hodnotný koncert hudby 20. storočia poukázal i na širšie súvislosti, s ktorými sa borí
naša hudobná obec. Potvrdilo sa, že i „moderná“ hudba dokáže byť u nás v kamenných inštitúciách poslucháčsky zaujímavá,
a to vtedy, keď sa vysoké umelecké požiadavky kombinujú s vôľou organizátorov či
dramaturgov experimentovať a zároveň sa
zvolí správna marketingová a propagačná
stratégia podujatia. Často opakované protiargumenty o „nevzdelanom“ publiku, zdá
sa, postupne strácajú na váhe i na Slovensku.

nilo vnímanie lyrického rozjímania o básnikovi smútiacom v lone prírody za svojou
milou. Aj samotné podanie trojice hudobníkov však stačilo na výrazný hudobný zážitok
(zvlášť na mňa zapôsobil dramatický ťah
4. časti, ale aj pokoj vyžarujúci z 3. a 5. časti).
Poetické pozadie, dokonca s podobným prírodným koloritom, sa viaže aj na záverečné
Dve rapsódie pre hoboj, violu a klavír Charlesa Martina Loeﬄera. Autor ich vytvoril
prepracovaním dvoch svojich piesní na texty
francúzskeho básnika Mauricea Rollinata.
V oboch zaujímavo vystavaných skladbách
zaujali interpreti precítenou hrou, zvlášť
potom v druhej s názvom La Cornemuse
(„Gajdoš“), kde bez afektov podčiarkli jemné alúzie na folklórne motívy.
Koncert realizovaný v spolupráci so Slovenskou národnou galériou bol spojený i s krátkou prednáškou a vystavením odliatku busty
Charakterová hlava č. 5 – „Zívajúci“ Franza
Xavera Messerschmidta (1736 – 1783).
Pôvodom nemecký sochár, ktorý pôsobil na
viedenskej Akadémii výtvarných umení a od
roku 1777 žil v Bratislave, vytvoril na sklonku života unikátnu kolekciu viac ako 60 búst
zachytávajúcich rozličné fyziologické prejavy a ľudské povahové vlastnosti.

S úctou
Eugen PROCHÁC

Pavol ŠUŠKA

Ospravedlnenie
Vo svojej glose „O Bjórnsonovi
a mise šošovice“ reagoval redaktor Andrej Šuba na list, ktorý bol
adresovaný ministrovi kultúry
Marekovi Maďaričovi (a v kópii zaslaný ministrovi školstva SR, Kancelárii prezidenta SR, predsedovi
vlády SR, ako i redakcii HŽ), na
list, ktorého pisatelia sa predstavili ako členovia Klubu priateľov
Slovenskej filharmónie. Z následného písomného vyjadrenia predsedu Klubu priateľov Slovenskej
filharmónie, pána Vavrinca Szathmáryho, však vysvitlo, že list nie
je oficiálnym stanoviskom združenia, ktoré sa od jeho obsahu striktne dištancuje. Redakcia Hudobného života sa týmto ospravedlňuje
Klubu priateľov SF. Obidva listy
sú zverejnené na webovej stránke HŽ.
(red.)

Juraj BUBNÁŠ
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Symfonicko-vokálny cyklus abonentných
koncertov Slovenskej filharmónie mal
v dňoch 19. a 20. 4. na programe Mozartovu predohru k opere Figarova svadba,
Hummelov Koncert pre klavír a orchester č. 3 h mol op. 89 a Beethovenovu
Symfóniu č. 7 A dur op. 92. V Koncertnej
sieni Reduty sme mali možnosť počuť náš
filharmonický orchester s dirigentom
Ondřejom Kukalom a americkým klaviristom Andrewom Brownellom, ktorý
v roku 2006 získal v Bratislave 1. cenu na
Medzinárodnej klavírnej súťaži J. N. Hummela. Už Mozartova predohra naznačila,
že dirigent (ktorý je tiež skladateľom i huslistom) chápe svoje dirigentské poslanie
v tom zmysle, že sa stáva súčasťou orchestrálneho telesa. Z jeho gesta vyžarujú živá
a spontánna muzikalita, radosť až rozkoš
z prežívania hudby. Mozartovu predohru
obdaroval vzletom, radosťou a pôvabom.

Orchester bol pod jeho rukami živým nástrojom.
K predvedeniu Hummelovho klavírneho koncertu možno dodať len toľko, že
Brownell patrí istotne k najpovolanejším interpretom tohto neprávom zabudnutého veľkého majstra. Klavirista predovšetkým chápe Hummela ako autora
stojaceho na križovatke slohov. V rozsiahlom koncertantnom diele sú jasné
východiská i vízie smerujúce do budúcnosti. Jedinečnosť interpretačného podania spočívala v sólistovej schopnosti
obohatiť priezračné klasicistické úseky
oparom jemnej pedalizácie – priam
symbolicky ilustrujúcej strácajúcu sa
minulosť slohového obdobia, z ktorého
autor vyrastal. V bravúrnych prstových
figuráciách, kde Hummel anticipuje brilantný romantický klavírny ideál (najmä
Mendelssohna, ale z časti i Chopina),

bol sólista jasne upriamený na romantickú hudobnú reč.
Táto koncepčná „rozpoltenosť“ vniesla do
hry rôznorodosť, nápaditosť a duchovné
bohatstvo. Dialóg s orchestrom, vzájomné
počúvanie sa sólistu s orchestrom a prenášanie ťažiska medzi nimi boli ďalšou
príťažlivou kapitolou interpretácie. Škoda,
že obecenstvo „nevyprovokovalo“ sólistu
k prídavkom; istotne by to prispelo k dotvoreniu obrazu o jeho vynikajúcich kvalitách. Zdá sa, že poslucháči uprednostňujú
vyhranené slohové obdobia a menej dôverujú rôznym štýlovým presahom, prelínaniu a stretávaniu sa vplyvov, názorov,
myšlienok a rôznorodému premosťovaniu
epoch. Možno čas a budúcnosť pomôžu
doceniť a pochopiť tie tvorivé snahy, ktoré
postupne demontovali staré a hľadali cesty
k novým vyjadrovacím prostriedkom. Práve Hummel bol jedným z takýchto autorov.

Beethovenovu Symfóniu č. 7 A dur môže
človek počuť nespočetnekrát a vždy v ňom
zarezonujú nespútaná radosť a „vlnobitie“
nápadov. Interpretácia Slovenskej filharmónie podčiarkla predovšetkým túto
ničím nehatenú až živelnú radosť, tanečnosť, ale i hlboký duchovný prienik príkro
kontrastnej smútočnej hudby. Ondřej
Kukal nehľadal v interpretácii novátorské
východiská, bol sústredene zahľadený do
podstaty Beethovenovho odkazu a nechal sa unášať duchovným bohatstvom
jeho hudby. Toto nasmerovanie do útrob
Beethovenovho jazyka bolo spoľahlivou
cestou k úspechu. Uvedomil som si, že
táto hudba bude bezpochyby znieť i v ďalekej budúcnosti, dlho potom, čo tu už my
nebudeme. Vždy bude napĺňať radosťou
srdcia nových a nových generácií.

Vo svojom abonentnom cykle „Hudba
troch storočí“ pokračovala Slovenská filharmónia 26. a 27. 4. programom zostaveným z dvoch ťažiskových diel 19. a 20.
storočia – z Prokofievovho Koncertu pre
klavír a orchester č. 3 C dur op. 26 a Čajkovského Symfónie č. 6 h mol op. 74, ku
ktorým priradila základné dielo slovenskej
symfonickej spisby, Bellovu symfonickú
báseň Osud a ideál. Hneď úvodom treba
pochváliť dramaturgiu za zaradenie tohto
historického klenotu slovenskej hudby do
programu, a to osobitne v súvislosti s obsadením dirigentského postu kvalitným
zahraničným hosťom. To je totiž najlepší
spôsob, ako aktualizovať a vždy nanovo
verifikovať hodnotu diel domácej tradície
a profilovať ju i na poli interpretácie. Alexander Rahbari je na Slovensku pravidelným hosťom a očakávania výsostne tvorivého a osobitého vkladu do pretlmočenia
Bellovho vyspelého diela nesporne splnil.
Je dirigentom emocionálnej vypätosti a
dramatických kontrastov, ktoré sugestívne exponoval už v úvodnej nezvyklej

kontrapozícii hlbokých sláčikov a drevených dychových nástrojov. Rahbari skvele
počúva a tvaruje farebnú vertikálu orchestra. Vo veľkom obsadení naplnil orchester
SF Koncertnú sieň Reduty plnokrvným
a súčasne diferencovaným zvukom, ktorý
nechal na chvíľu zabudnúť i na jej aktuálne akustické neduhy. Aj idiomatika nemeckého novoromantizmu, ktorú Bellov
symfonický jazyk výrazne reflektuje, je
dirigentovi veľmi blízka, takže celkovo
možno skutočne hovoriť o maximálne
kompetentnom a názorovo veľmi adekvátnom a sugestívnom podaní diela.
Prokofievov 3. klavírny koncert je vždy interpretačnou výzvou. Nielen pre sólistov,
od ktorých vyžaduje brilantnú technickú
i výrazovú dispozíciu, ale i orchester a dirigenta, ktorí musia byť v rozbúrených
vlnách jeho temperamentného a virtuózne
traktovaného hudobného jazyka klaviristovi rovnocenným partnerom. Renomovaný a všestranný francúzsky hudobník Michel Béroﬀ je typom veľmi kultivovaného
a poetického interpreta, pre ktorého vy-

soké technické nároky prokofievovského
klavírneho štýlu znamenajú samozrejmý
inštrumentálny štandard. Reflektovať
a hodnotiť možno teda predovšetkým názor, ktorý je bezpochyby tlmočený veľmi
jasne a suverénne. Na jeho margo možno
len podotknúť, že vystihuje skôr poetické
a brilantné črty Prokofievovej hudby,
zatiaľ čo polohy agresivity, ostrých až
groteskných línií či zrnitých eruptívnych
poryvov sú mu vzdialenejšie. Orchester
pod Rahbariho taktovkou vedel diferencovane dokresľovať pôsobivé, neustále sa
meniace hudobné obrazy, i keď niektoré
situácie by si žiadali trochu viac precíznosti a súhry a možno i inštrumentačnej
diferencovanosti.
Posledná symfónia Piotra Iljiča Čajkovského patrí k dielam, ktorých cyklickosť
je veľmi úzko viazaná na vnútorný ideový,
ak chceme, programový zámer. Popri
všetkej svojej výrazovej farebnosti a imaginatívnosti je to eminentne integrovaný
architektonický celok, v akom osobitosť
a jedinečnosť každej časti podlieha obsa-

hovému diktátu celku. Z opačnej strany
zasa individuálny či žánrový charakter
častí vybočujúci zo stále sa pripomínajúceho neuralgického bodu tragickej
podstaty diela vytvára potrebné napätie
i kontrast, ktorý ešte zosilňuje konečné
dramatické zavŕšenie. Rahbari viedol
orchester vedome k najtrýznivejším
výrazovým polohám a takmer ako masochista si nedožičil ani v druhej a tretej
časti nijaký oddych. Päťštvrťový valčík
oberal o snivosť i preludy idylických spomienok a pochod s náznakmi vznešeného
vzdoru a vitálnej energie nechal rozdrviť
akcentovanou neúprosnosťou úsečného
motorického pohybu. I tempovo tendoval
ku kontrastom bičujúcim emocionalitu
až po okraj únosnosti. Bola to nesmierne
silná výpoveď, no azda až príliš excentricky vychyľujúca Čajkovského hudobnú
obraznosť do znetvorených, tragizujúcich
preludov. Nepochybne však našej dobe
takáto prizma svedčí.

Po „bumsarasa“ Schubertovi, ktorým nás
začiatkom mája so Slovenskou filharmóniou „obdaril“ Talian Francesco La Vecchia,
sme na abonentnom koncerte SF o týždeň
neskôr (11. 5.) mali v Redute možnosť privítať rakúskeho dirigenta Ralfa Weikerta,
rešpektovaného hosťa mnohých svetových
koncertných pódií a najmä operných scén.
Weikert je odchovancom solídneho školenia na viedenskej Hudobnej akadémii,
ktoré absolvoval v legendárnej dirigentskej triede Hansa Swarowského, a jeho
umeleckú dráhu lemujú výrazné úspechy
na šéfovských postoch v renomovaných
operných domoch (vari najdlhšie pôsobil
ako šéfdirigent a hudobný riaditeľ zürišskej opery). Pre svoje tohtoročné hosťovanie so Slovenskou filharmóniou si zvolil
dve diela severskej hudobnej literatúry,
ktoré dramaturgicky vhodne rámcovali
známy vokálny cyklus Gustava Mahlera.
Úvodná koncertná predohra Na jeseň op.
11 E. H. Griega, raná a pomerne neznáma
orchestrálna skladba nórskeho majstra,

zaznela ako symbolický výraz vďaky za
poskytnutie grantu z nórskych finančných
fondov určených na podporu zachovania
európskeho kultúrneho dedičstva (časť

Gyntovi, Weikert si ňou však pripravil
pôdu pre uvedenie Mahlerových Piesní potulného tovariša, tentoraz s netradičným
sólovým protagonistom – namiesto obvyklého a koncertne nadužívaného
barytónu znel cyklus v podaní
sugestívneho mezzosopránu
divy Dagmar Peckovej. Pokým
sa prepracovala na vokálny vrchol, prešla táto česká sólistka
zložitým osobným a umeleckým
vývinom, zažila pády (roztržka s Košlerom a „vyhadzov“
z operného súboru pražského
Národného divadla začiatkom
80. rokov), satisfakciu, uznanie
i rešpekt (presun do operných
domov v Drážďanoch a Berlíne
a následné trvalé pôsobenie
v nemeckej opernej oblasti) a napokon
získala renomé jednej z najvýznamnejších
osobností súčasného vokálneho umenia,
po ktorej vďačne siahnu vrcholní svetoví
dirigenti. V mahlerovskej interpretácii

je Pecková bez najmenších pochybností
doma, tristný a pochmúrny charakter
autorovej hudobnej poetiky dokáže autenticky vystihnúť. Dirigent, profitujúci zo
svojej mnohoročnej opernej skúsenosti,
jej bol viac ako oporou. Koncert napokon
vyvrcholil uvedením Prvej symfónie e mol
op. 39 Jeana Sibelia, impozantnej partitúry kontroverzného fínskeho skladateľa.
Weikert, podľa vlastného vyjadrenia na
stretnutí s návštevníkmi koncertu, fínsku
mentalitu dobre pozná, sám pôsobil štyri
roky ako hlavný dirigent Národnej opery
v Helsinkách. To sú danosti, bez ktorých
sa Sibeliov symfonizmus dá len ťažko
uchopiť, a tak nečudo, že si rakúsky umelec pri interpretácii počínal kompetentne
a suverénne: frázoval prirodzene, tempá
neznásilňoval, bol dostatočne vrúcny v pomalej časti a dynamicky výbušný v scherze.
Vzorová, hoci možno trochu akademická
kreácia bez výstredností.

D. Pecková
foto: D.Kraus

rekonštrukcie Reduty sa financovala práve
z týchto prostriedkov). Náladová hudobná
impresia mladého Griega nemá síce apelatívnu výpovednú silu skladateľovej neskoršej scénickej hudby k Ibsenovmu Peerovi

Igor BERGER

Slavomír JAKUBEK

Ivan MARTON
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Slovenský fi lharmonický zbor sa
pod vedením svojej hlavnej zbormajsterky Blanky Juhaňákovej
predstavil 23. 5. na medzinárodnom
festivale Pražská jar. Na koncerte v Kostole sv. Šimona a Judu
uviedol Nešpory op. 37 Sergeja
Rachmaninova.
Orchester Slovenskej fi lharmónie
podnikne v dňoch 16. 6.–3. 7.
v poradí už 11 turné po Japonsku.
V spolupráci s dirigentkou Keiko
Mituhashiovou a svojím stálym
hosťujúcim dirigentom Leošom
Svárovským odohrajú deväť koncertov, na ktorých sa ako sólisti predstavia japonský klavirista Takashi
Yamamoto, medzinárodne renomovaný huslista nemecko-japonského
pôvodu Eric Schumann, izraelský
violončelista Gavriel Lipkind i jeho
slovenský kolega Ján Slávik. Turné
zahŕňa mestá Tokio, Kofu, Nagoya,
Nigata, Morioka, Daisen a Osaka;
na programe budú diela Bedřicha
Smetanu, Antonína Dvořáka a Pjotra
Iljiča Čajkovského.
(red.)
Cirkevné konzervatórium
v Bratislave usporadúva pri príležitosti 20. výročia svojho založenia
cyklus podujatí. 21. 5. sa uskutočnilo
v divadle Nová scéna predvedenie
koncertno-scénického leporela s názvom „Mozart“, v divadle Malá scéna
zaznie 8. 6. opera Josepha Haydna
Opustený ostrov, 13. 6. pozýva
konzervatórium na organový koncert
do hudobnej siene Bratislavského
hradu, 14. 6. sa uskutoční slávnostná omša v Kostole Najsvätejšieho
Spasiteľa (Jezuiti), na ktorej zaznie
Missa brevis in B W. A. Mozarta,
a cyklus napokon uzavrie 14. 6.
slávnostný koncert v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca.
(red.)
Mladý slovenský vokálny talent, sopranistka Patrícia Janečková, ktorá
sa po víťazstve na súťaži Talentmánia
2010 mala možnosť následne prezentovať na viacerých domácich podujatiach, absolvovala 4. 5. svoje prvé
zahraničné vystúpenie. S úspechom
sa predstavila na osobitnom koncertnom projekte s názvom „Starry
Night“ v prestížnom viedenskom
Theater an der Wien. Podujatie sa
konalo pod záštitou rakúskeho spolkového prezidenta pri príležitosti 65.
výročia založenia charitatívnej organizácie Wiener Hilfswerk. Janečková
na koncerte vystúpila v spoločnosti
renomovaných zahraničných umelcov a viacerých sólistov Štátnej opery
vo Viedni. V jej podaní zazneli árie
Giacoma Pucciniho a Gioacchina
Rossiniho.
(mtsch)
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Slovenská filharmónia
Málokedy sa stane, že sa na koncerte
stretneme s dramaturgickým výberom,
ktorý by sa dal priamo adaptovať do CD
albumu s monotematickým profilom.
Stalo sa tak na komornom koncerte
Slovenského komorného orchestra
B. Warchala 29. 4. (um. vedúci Ewald
Danel), kde okrem úvodnej skladby (ktorá dokresľovala šírku repertoárovej ponuky súboru) zazneli
diela spojené skrytým podtextom
pohnutých ľudských osudov príznačných pre búrlivé 20. storočie.
Symfónia č. 3 B dur „Mannheimská“ J. V. Stamitza teda splnila
úlohu akéhosi historizujúceho
koncertného úvodu k hlavnej časti
výborného koncertu. Zaznela v pokojne plynúcom čase plnom hlbokej hudobnej reflexie a zložitých
obsahových inotajov. Nasledujúce diela Paula Hindemitha (Smútočná hudba), Petra Machajdíka
(Ako vietor v dunách, premiéra),
Boaza Avniho (Largo pre sláčikový orchester) a Bohuslava Martinů
(Sexteto pre sláčikový orchester
H. 224) vytvorili dve dejové polarity. Paul Hindemith a Bohuslav
Martinů patrili k tým európskym
skladateľom, ktorí emigrovali do
Ameriky pred nacizmom a tam pokračovali vo svojom skladateľskom poslaní
– bolestne poznačení a oslabení stratou
domova. Druhá dvojica skladieb od Petra Machajdíka a izraelského skladateľa
Boaza Avniho je zasa chronologickou
odozvou súčasných skladateľov strednej generácie na dávne udalosti, na osudy židovskej komunity počas nacistického vyčíňania. Nech by sme už pozerali
na zostavu skladieb z ktorejkoľvek strany, jedno bolo nepopierateľné – vynikla

v nej línia duchovnej spriaznenosti v hudobnom výraze diel a jeho prepojení na
inšpiračné podnety z 30. rokov. Všetky
štyri skladby vytvorili akúsi štvordejstvovú drámu vychádzajúcu z rôznych
štádií meditačného módu, ktorým interpretácia dokázala dať výkladovú

V Dóme sv. Martina sa 6. 5. v rámci filharmonického cyklu „Hudba v chrámoch“
predstavili Slovenský komorný orchester
B. Warchala so svojím umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom, Bratislavský
chrámový zbor (zbormajster Dušan Bill)
a vokálne kvarteto sólistov: Kristína Dinušová (soprán), Daniela Baňásová (alt),
Juraj Hollý (tenor) a Tomáš Šelc (bas).
Napriek slnečnému májovému popoludniu sa gotický chrám zaplnil takmer do
posledného miesta. V úvodnej časti odznel
Mariánsky triptych pre sláčikový orchester
Romualda Twardowského (1930), komorné dielo s jasne vyhranenou programovou
náplňou, ktorého markantným znakom je
výrazná štýlová a slohová rôznorodosť.
Úvodná časť Stajenka betlejemska čitateľne navodzuje atmosféru, expresívnu väzbu vytvárajú harmonické súvislosti, ktoré
oscilujú medzi konsonantnými a jasne vyhranenými disonantnými tvarmi. Táto bipolárna oscilácia je výrazovo konfrontačná. Je to akýsi zárodok nepokoja a očakávania. Následný Taniec I. je radostný. Evokuje určité barokové asociácie. Má v sebe

vznešenosť a ľahkosť. Tretia časť Złożenie
do grobu je smútočnou hudbou – obrazom
plaču a náreku. Nasledujúci Taniec II. prináša folklórne prvky poľskej proveniencie
a anticipuje atmosféru záverečnej časti
nazvanej Zmartwychwstanie. Na margo
celého triptychu je žiaduce vysloviť jednu
podstatnú výhradu: každá jeho časť je
akoby z iného duchovného sveta. Nemám
na mysli len problém polyštýlovosti, ale
absenciu toho, čo Zoltán Kodály nazval
„hudbou vytvorenou z jedného dreva“.
Premenlivosť a bohatstvo podčiarkla
v skladbe i sugestívna interpretácia.
Ďalšie dielo bolo výzvou pre Bratislavský
chrámový zbor. Giovanni Battista Casali
a jeho Ave Maria je ideálnou príležitosťou
pre takéto vokálne teleso. Pôsobivé prelínanie melodických hlasov a evolučná práca s myšlienkovým materiálom inšpirovali
interpretov i zbormajstra k presvedčivému výkonu. Interpretačne najproblematickejšie z celého programu koncertu vyznelo Magnificat D dur BWV 243 Johanna
Sebastiana Bacha. Príčina však nebola len
v samotnej interpretácii, ale v jej súhre

Obe skladby stvárnili interpreti s presvedčivým výrazom. Rovnako hlboko
zapôsobilo aj precízne naštudované
Sexteto pre sláčikový orchester Bohuslava Martinů, z uvedených diel azda
najprepracovanejší kompozičný celok.
Každá jeho časť dýchala vlastnou atmosférou, pričom vypracované
výrazové a dynamické detaily
mu dodali plastickosť a formovú zovretosť. Ako vietor
v dunách Petra Machajdíka
inšpirovala báseň bratislavského rodáka Tuviu Rübnera,
ktorého rodina prišla počas
holokaustu o život. Skladba je
zároveň poctou nemeckému
režisérovi Maltemu Ludinovi,
ktorý sa zriekol svojho otca po
tom, ako sa dozvedel o jeho
zločinoch spáchaných počas
nacizmu na Slovensku. Ludin
natočil o osudoch slovenských
Židov dokumentárny film, kde
zaznela i Rübnerova výpoveď.
Vyjadriť posolstvo básnického slova len prostredníctvom
mäkkých sláčikov, rozohrať
hlasy a harmónie do sláčikoSKO B. Warchala foto: archív
vej tryzny a neupadnúť pritom
do monotónnosti, hroziacej
plastickosť a presvedčivosť. Avniho
pri takýchto pomalých skladbách geLargo, pomalé, bolestne zádumčivé,
nerovaných jednoduchými postupmi,
harmonicky pokojné, s oblúkovou granebolo pre skladateľa isto jednoduché.
dáciou a dynamickou krivkou, vypoMachajdíkova skladba má však zvláštnu
vnútornú silu, ktorú interpretácia dokávedá o aktuálnej prítomnosti súčasnej
zala zachytiť a podať ďalej poslucháčoizraelskej hudby. Hindemithova Smúvi. Odlesk tejto hudby vrhol napokon
točná hudba, vrúcna, precítená pietna
priaznivé duchovné svetlo i na ostatné
výpoveď oslavujúca pamiatku anglickéuvedené diela, integrujúc ich sled do suho kráľa Juraja VI. (zomrel v r. 1936),
gestívneho umeleckého kontextu.
nadobudla v rokoch po premiére oveľa
hlbšiu symboliku, akoby vyjadrovala
Melánia PUŠKÁŠOVÁ
žiaľ nad blížiacou sa apokalypsou sveta.

s akustickým priestorom, ktorý pohlcoval kontrapunktické línie Bachovej hudby
a neraz deformoval i dynamickú proporcionalitu medzi zborom a komorným
orchestrom. Ideálne by asi bolo umiestniť obe telesá na chór, čo je však z priestorových dôvodov zrejme sotva možné.
V takejto akustickej „hmle“ dobre vynikli
sólisti. Ich výkony boli vzácne vyrovnané,
no najviac na mňa zapôsobil Tomáš Šelc
– farbou materiálu, kompaktnosťou vokálnych registrov i zrozumiteľnosťou slova.
Napriek všetkým výhradám, ktoré sú v danom priestore neriešiteľné, mala atmosféra koncertu sviatočný charakter. Majestátnosť a hĺbka Bachovho Magnificatu
sa preniesla na interpretov i poslucháčov.
Akokoľvek, súčasné trendy interpretácie
sakrálnej hudby viac reflektujú spätosť
architektúry so štýlom a charakterom
hudby, čo sa jednoznačne prejavuje na výslednom akustickom efekte. Do gotických
kostolov sa preto volí zväčša gregoriánsky
chorál, maximálne renesančná hudba...
Igor BERGER
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Vzácnu príležitosť vypočuť si Wiener KammerOrchester mali návštevníci Slovenskej
filharmónie vo štvrtok 17. 5. Ťažisko programu tvorili diela W. A. Mozarta, no hlavným ťahákom boli nepochybne sólisti. Svoje
kvality orchester pod vedením žoviálneho
Jojiho Hattoriho, vo Viedni odchovaného
Japonca, predviedol hneď v úvodnom čísle
Für 16 rakúskeho skladateľa Herberta Williho. Dielo z roku 1990 je napísané v „nemeckom postavantgardnom“ duchu, obsadením aj štruktúrou odkazuje na skladby
typu Ligetiho Kammerkonzertu, no s menej
individuálnym kompozičným jazykom. Celkom typickými črtami sú chvíľkové prieniky tonálnych plôch a výrazné zastúpenie
bicích nástrojov. Táto zložka viedenského
orchestra (dvaja hráči obsluhujúci tympany, marimbu a rad neladených bicích) preukázala dôkladnú pripravenosť a presnosť,
podobne ako ostatní členovia telesa. Druhá,
rytmicky pregnantná časť skladby mala bezprostrednejší účinok; Williho nápady boli
miestami zaujímavé, no myslím, že mohol
byť trochu kreatívnejší v ich ďalšom rozví-

janí. Für 16 mi tak vyznelo ako „rozcvička“
hráčov (a publika) pred Mozartom...
Páčilo sa mi, že s Mozartom prišiel akoby
aj nový zvuk orchestra, a nebolo to spôsobené iba zmenou obsadenia. Skôr išlo o interpretačný prístup, odlišné cítenie hudby
inej epochy. Žiadna historicky poučená
interpretácia, všetko sa hralo na moderných nástrojoch, no akosi „inak“. Koncert
pre klavír a orchester G dur K. V. 453 patrí
medzi koncertantné diela s pomerne dlhou
orchestrálnou introdukciou, takže najprv
bolo možné sledovať výkon orchestra, ktorý pripravil atmosféru pred vstupom sólistky. Zaujal ma transparentný, pomerne ľahký a nadnesený zvuk, ktorý však v potrebných momentoch dokázal nabrať na váhe a
intenzite. Z individuálnych hráčov príjemne
prekvapil prvý fagotista pekným, okrúhlym
tónom dávajúcim unisonám s violončelami
a kontrabasmi sýte zafarbenie. Za klavír
sa posadila 23-ročná Arménka (podobne
ako Hattori „odchovaná“ vo Viedni) Nareh
Arghamanyan. Pri jej prvom vstupe ma
trochu vyrušila dominancia ľavej ruky nad

melódiou. Albertiho basy na modernom
klavíri pôsobia neuveriteľne školácky...
Bol to však len chvíľkový dojem a čoskoro
prevládli pozitíva. Klaviristkinu hru zdobili
rytmická disciplína, zmysel pre artikulačnú
zreteľnosť a čistotu vo vedení melodickej
línie, čo sú kvality, ktoré v tomto type repertoáru možno len oceniť. V sólových úsekoch, napríklad v kadencii 1. časti, si dovolila viac agogickej voľnosti a zvláštne, akoby
pridusene znejúce pianissimo. Nechcem sa
púšťať do polemík ohľadom štýlovosti „jej“
Mozarta; bol to profesionálny výkon bez
zbytočných zaváhaní či technických nedostatkov a nechýbali mu esprit a muzikalita.
Dianie v druhej polovici koncertu celkom
ovládla štvorica rakúskych trombonistov
tvoriacich súbor Trombone Attraction. Joji
Hattori, obkľúčený ich trubicami, ani jeho
sláčikári nedostali šancu výraznejšie sa presadiť a neostávalo im nič iné, ako hrať úlohu
štatistov, čoho sa myslím zhostili s veľkou
chuťou. Interpretovaným dielom bolo Concertino pre trombónové kvarteto a orchester op. 115 holandského skladateľa Jana

Koetsiera. Eklektická hudba, melodicky extrémne banálna, no vytvorená s dokonalým
citom pre možnosti týchto nástrojov, mala
podľa očakávania veľmi pôsobivý efekt. Písať
o technickej bravúre či perfektnej súhre štyroch sólistov mi pripadá zbytočné; pridanou
hodnotou ich vystúpenia bola neodolateľná
muzikantská charizma a radosť z dobre odvedenej tímovej práce. Concertino aj nasledujúci efektný prídavok vytvorili dojem, že
trombónové kvarteto je médium schopné
bez ťažkostí podať akúkoľvek hudbu.
Záver patril Mozartovej Symfónii č. 36
C dur KV 425, „Lineckej“. Interpretáciu
charakterizovali svieže tempá, radosť z hry,
dobrá pripravenosť orchestra... Menuet
bol pomerne svižný a zvukovo objemný (čo
chápem ako snahu o výraznejší kontrast
voči trojdobému taktu 2. časti), finále živo
pulzujúce a v závere dovedené k pôsobivej
dynamickej gradácii. Ak uvažujem o koncerte ako celku, nebol to zvlášť hlboký, no
určite veľmi osviežujúci zážitok.
Robert KOLÁŘ

Veľké slovenské hlasy: Štefan Kocán
Hoci Slovensko vcelku výdatne zásobuje európsky i zámorský trh opernými umelcami,
z ktorých nejeden siaha na najvyššie méty,
doma väčšinu z nich takmer nepoznáme.
A zdá sa, že príčina nebude v prehnaných
nárokoch na honorár či v neochote našich
svetobežníkov predstaviť sa tunajšiemu publiku. Treba ju hľadať skôr na opačnej strane
– v neschopnosti a pohodlnosti tých, ktorí
hýbu oficiálnym kultúrnym životom.
Učebnicovým príkladom tohto nemilého
stavu je Štefan Kocán. Po absolvovaní bratislavského konzervatória a VŠMU pokračoval v štúdiu vo Viedni u slávneho ruského
basistu Jevgenija Nesterenka. O Kocánovo
predspievanie nebol v SND záujem, takže
prvé profesionálne roky absolvoval v operných divadlách v rakúskom Linzi a v švajčiarskom Bazileji. Dnes je už tretiu sezónu
stálym hosťom newyorskej Metropolitnej
opery, ktorá mu kontrakt predĺžila aj na
nasledujúce sezóny, a za sebou má úspešné
vystúpenia na popredných scénach sveta,

vrátane mníchovskej a viedenskej Štátnej
opery či milánskej La Scaly. I napriek plnému
kalendáru si umelec tohtoročný apríl vyhradil pre Slovensko. No divadlo v komunikácii
zlyhalo, z ústne prisľúbenej série predstavení
v SND neostalo nič. A tak česť slovenských
profesionálov zachraňovali a speváka pred
domáce publikum napokon predsa len
priviedli dve súkromné agentúry – Kapos
(organizátor koncertu Juana Diega Flóreza
a Cecilie Bartoliovej) a House of Music.
Program koncertu 21. 4. koncipoval umelec
v dvoch častiach. V prvej predstavil svoje
obľúbené ruské piesne – výber z cyklov
Pjotra Iljiča Čajkovského a Musorgského
Piesne a tance smrti. Fascinoval najmä vokálne strhujúcim, dramaturgicky minuciózne
prepracovaným opusom geniálneho búrliváka Modesta Petroviča Musorgského. V ňom
sa priliehavo uplatnili Kocánova mužná charizma i sonórny, v hĺbkach až čierny, úderný dravý bas. Ale aj zo sentimentálnejších
Čajkovského piesní vyťažil neobvyklé tóny.

Známa Serenáda Dona Juana nevyznela ako
sladkastá romanca, ale ako výstup manipulatívneho zvodcu, ktorý nedáva obeti šancu
uniknúť. Kocánovi totiž najautentickejšie
sedia dramatické polohy, lyrickej mäkkosti je
v jeho výrazovom aparáte pomenej.
Tento pocit sa potvrdil aj v druhej časti večera venovanej opere. Slávna ária Xerxa z rovnomennej Händlovej opery i ária Gremina
z Čajkovského Eugena Onegina mali vecnejší, racionálnejší ráz, než na aký sme zvyknutí z koncertných a operných pódií (osobne
mi najmä u Gremina chýbalo aspoň trošku
„slzy v hlase“), aj Fiesco z Verdiho Simoneho Boccanegru by zniesol o čosi viac belcantovej vláčnosti. Na najvlastnejšiu pôdu
sa spevák opäť dostal vo vokálne i výrazovo
brilantnej krčmovej piesni túlavého mnícha
Varlaama (Musorgského Boris Godunov)
a v temperamentne vygradovanej árii Basilia (Rossiniho Barbier zo Sevilly), v ktorých
dokladoval pohyblivosť hlasu i zmysel pre
decentný hudobný humor.

Prajnému a vďačnému publiku sa umelec zavďačil dvoma prídavkami – Glinkovou iskrivou Poputnoj pesňou a áriou Kecala z Predanej nevesty, ktorú si o dva roky zaspieva aj
v novej inscenácii newyorskej Metropolitnej
opery. Koncertným partnerom Štefana
Kocána bol Róbert Pechanec, klavírny interpret so zaslúženou povesťou speváckej
korepetítorskej jednotky. S Kocánom ladili
na jednej strune, ich temperamentu a voluminóznej sile bola Malá sála SF chvíľami
naozaj primalá.
Vystúpenie Štefana Kocána bolo pilotným
podujatím cyklu s názvom „Veľké slovenské
hlasy“, ktorý má vytvoriť platformu pre udržiavanie kontaktu našich legionárov s domácim publikom. Ďalší koncert organizátori avizujú na 5. 6. Jeho protagonistom bude
jeden z najžiadanejších mozartovských
a belcantových tenoristov mladej generácie
Pavol Bršlík.
Michaela MOJŽIŠOVÁ

Quasars Ensemble v Darmstadte
Komorný súbor Quasars Ensemble, ktorý pod vedením Ivana Buﬀu už niekoľko
rokov úspešne pôsobí na slovenskej i zahraničnej hudobnej scéne, opäť potvrdil
svoje špičkové kvality, keď bol vybraný
spomedzi 35 komorných súborov z celého sveta a dostal sa medzi päticu účastníkov prestížnych Medzinárodných majstrovských kurzov pre súčasnú hudbu
v nemeckom Darmstadte (14.–28. 7).
Slovensko bude mať takto po prvýkrát
v histórii zastúpenie na tomto svetoznámom podujatí s bohatou tradíciou a históriou. Okrem nášho súboru sa na tohtoročných kurzoch predstavia i dissonArt

ensemble z Veľkej Británie, El Perro Andaluz a MAM.manufaktur für aktuelle musik
z Nemecka či Mivos Quartet z USA. Každé dva roky, dvadsaťštyri hodín denne po
dobu dvoch týždňov majú možnosť účastníci Letných kurzov
v Darmstadte navštíviť semináre,
diskusie, workshopy, prednášky, koncerty, organizované akcie
alebo sa stretnúť s odborníkmi
na súčasnú hudbu. Tento rok sa
na kurzoch zúčastní viac ako 300
štipendistov z rôznych krajín sveta reprezentujúcich veľmi rozdielne hudobné kultúry. Práve

takáto široká výmena skúseností, názorov,
inšpirácií a smerovaní v priamej konfrontácii so svetovou špičkou v danej oblasti patrí
k základným kvalitám a ideám podujatia.

foto: P. Kastl

Umelecké vedenie projektu „Ensemble
2012“, na ktorom sa aktívne zúčastní Quasars Ensemble, bude mať tento rok holandský dirigent a skladateľ Lucas Vis, zatiaľ čo
hlavným mentorom bude François Deppe.
Spolu s ním tu budú však aj ďalšie osobnosti ako Bill Forman, Marino Formenti a Uli
Fussenegger. Vrcholom podujatia budú záverečné koncerty, v rámci ktorých sa bude
Quasars Ensemble prezentovať s dielami
svetových skladateľov mladšej a staršej generácie. V osobitnom programe Open Space predstaví potom slovenský súbor i našu
domácu tvorbu.
(lp)
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Štefan Kocán:

Nebol som žiadny objav
Štefan Kocán patrí v súčasnosti k najúspešnejším
slovenským operným umelcom pôsobiacim
v zahraničí. Jeho kariéra sa rozvíjala postupne,
od „učeníckych” rokov u svetoznámeho Jevgenija
Nesterenka vo Viedni cez prvé zahraničné pôsobenie
v menších divadlách až po súčasnosť spätú
s javiskami svetovej extratriedy. Pred úvodným
koncertom v rámci projektu „Veľké slovenské hlasy”
sme ho požiadali o krátky rozhovor.
Pripravila Zuzana ZAJACOVÁ
Radia vás k takzvanej silnej generácii slovenských operných umelcov.
V čom spočíva „sila“ speváka, ktorý sa
dokáže etablovať na prestížnych scénach
vo svete?
Úspešný spevák musí mať tri silné stránky
– pracovitosť, disciplínu a vytrvalosť. Tie
mi nikdy nechýbali a keď som do hudobnej
brandže vstúpil, rýchlo som zistil, že sú to
asi najdôležitejšie vlastnosti, na ktoré sa
oplatí spoľahnúť.
Na začiatku vašej kariéry ešte nebol
operný svet natoľko spätý s pravidlami
tvrdého biznisu a nebol ani taký jednoduchý prístup k informáciám o opernom
dianí. Bolo vtedy pre speváka ťažšie presadiť sa ako dnes?
Určite je to ľahšie dnes. Ale skôr ako o presadzovanie ide o možnosť vojsť do povedomia vďaka médiám a informáciám všetkého druhu. To je dnes ozaj jednoduché,
aj keď nehovorím, že vždy správne. Ale dať
o sebe vedieť nie je problém. Samozrejme,
že prezentovať sa môže množstvo ľudí,
ale nedá sa povedať, že priamoúmerne
počtu spevákov rastie aj počet kvalitných
spevákov. Ja som dosiahol všetko postupne. Nebol som žiadny „objav“. Ak chcete
dosiahnuť niečo trvácne, presadiť sa dá
len prácou a profesionálnym prístupom.
Výnimočný talent v konečnom dôsledku
nie je až taký dôležitý.
Nebýva pravidlom, že spevák študuje u pedagóga, ktorý je renomovaným
interpretom v tom istom hlasovom odbore. Ako v tomto smere vnímate vaše
štúdium u Jevgenija Nesterenka?
Malo to množstvo výhod. Najmä čo sa
týka konkrétnych skúseností a možností riešenia situácií, do ktorých sa spevák
pri štúdiu postáv dostane. Interpretačne
skúsený pedagóg ich presne pozná a cíti,
lebo ich sám veľakrát zažil na vlastnej koži.
Nevýhodou je nebezpečenstvo kopírovania svojho pedagóga, ku ktorému môžete
skĺznuť aj nechtiac.
Operný svet sa vo vzťahu k inscenačnej praxi zvykne deliť na „modernistov“ a „tradicionalistov“, ale skôr by sa
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asi malo hovoriť o tom, čo je progresívne
a čo operu posunie ďalej. Kedy vnímate
inscenáciu ako progresívne dielo, ktoré
posúva ďalej aj vás?
Inscenácia je progresívna vtedy, keď je
zaujímavá. Môže to byť úplne klasické alebo moderné predstavenie, alebo aj niečo
medzi tým. Ale musím tam cítiť tvorivosť.
Musí to mať zmysel, musí to byť niečo, čo
ukáže inú dimenziu operného diela, čo ho
dokáže ďalej rozvinúť. Je jedno, ktorým
smerom, tradičným alebo nekonvenčným.
Moderných inscenácií som si v nemeckých
divadlách užil naozaj dosť. A nikdy som
režisérovmu výkladu osobne neprotirečil.
Vždy som sa snažil, aby moja interpretácia
bola v súlade s tým, čo režisér chce, ale
zároveň na úrovni stráviteľnej pre diváka.
Ak som nebol s režijným zámerom stotožnený, usiloval som sa to zmeniť tvorivou
prácou, vlastnými nápadmi. Len tak sa
dajú riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú
pri podobných kolíziách. A tie k nášmu
povolaniu patria, každá inscenácia vzniká iným spôsobom. Napríklad v USA sa
preferujú klasické inscenácie, ale pokiaľ sú
kvalitne pripravené, vôbec nie sú nudné.
Ja dúfam, že z repertoárov nevymiznú.
Typickým príkladom sú produkcie Otta
Schenka. V New Yorku som spieval v jeho
Rigolettovi a bola to nádhera. Mal som
dostatok priestoru aj na hereckú akciu, čo
som veľmi rád využil. Skvelé je, ak vedľa
seba existujú moderné aj tradičné inscenácie. Najmä vďaka médiám sú však dnes
preferované moderné.
Oživením operného života sú priame prenosy, napríklad z predstavení
v Metropolitnej opere. V niektorých ste
účinkovali. Vyžadujú nejakú špeciálnu
prípravu, resp. úpravu inscenácie?
Nevyžadujú. Predstavenia prebiehajú
presne tak ako inokedy a otázky prenosu
rieši zvláštny štáb. Je prítomný na posledných skúškach pred premiérou, nahráva
si prvé predstavenia „na nečisto“, overuje, ako fungujú rôzne naskúšané zábery.
Účinkujúci robia všetko tak ako inokedy,
upravujú sa len detaily pre kameru a podobne. Ale zaujímavé je, že prenosy sú zámerne robené tak, aby vyzerali ako „film“.

foto: M. Krupčík

Prinášajú nový pohľad na inscenáciu, človek ju vďaka kamere vníma inak než v hľadisku divadla. Dokonca aj líčenie je prirodzenejšie než pri bežných predstaveniach.
Sú postavy alebo skladatelia, pred
ktorými máte napriek skúsenostiam osobitný rešpekt?
Rešpekt mám pred každou postavou. Podceňovanie sa nevypláca, aj keď je jasné, že
čím viac mám s danou úlohou skúseností,
tým je interpretácia ľahšia. Čo sa týka
skladateľov, účinkoval som napríklad vo
Wozzeckovi a presvedčil som sa, že hudbu Albana Berga je veľmi náročné naštudovať, ale následná interpretácia je oveľa
jednoduchšia. Na rozdiel od Verdiho. Jeho
melódie sa vám do ucha dostanú hneď, ale
spievať veľké party v jeho dielach je skutočne ťažké.
Čo je pre vás v najbližšej budúcnosti
najväčšou výzvou?
Spomínam si na slová Sergeja Kopčáka,
ktoré povedal v jednom rozhovore v čase,
keď som bol ešte študent: „Nie je problém dostať sa na javiská svetovej úrovne.
Problém je ďalej sa tam udržať a stále
dokazovať svoju kvalitu.“ Dnes sa na vlastnej koži presviedčam, že mal absolútnu
pravdu. Systém je neúprosný a žiadne zaváhania sa neodpúšťajú. Pre mňa je preto
najväčšou výzvou stále napredovať a byť
dosť dobrý na to, aby som sa na takýchto
scénach udržal a možno dosiahol ešte
o čosi viac. Ak mám hovoriť o konkrétnych výzvach – všetko, čomu sa venujem,
sa rozvíjalo vždy postupne. A tak to bude
aj v budúcnosti. V novej sezóne budem
v Metropolitnej opere spievať Ramfisa
v Aide a Sparafucileho v novej inscenácii
Rigoletta. O rok neskôr sa tam vrátim

ako Končak v Kniežati Igorovi v naštudovaní Valerija Gergieva a ďalší rok ma čaká
Kecal v Predanej neveste. Veľkou výzvou
je La Scala, kde budem spievať Banca
v Macbethovi a Inkvizítora a Filipa II.
v Donovi Carlosovi.
Ak si nájdete chvíľu na oddych, akú
hudbu počúvate?
Pri počúvaní opery vždy automaticky vnímam výkony spevákov. Takže ak chcem pri
hudbe vyslovene relaxovať, v poslednom
čase si vyberám najmä klasické inštrumentálne diela. Ale okrem toho počúvam
všetky možné štýly, podľa toho, na aký
mám práve chuť.
Ak by ste mali možnosť vybrať si akéhokoľvek skladateľa zo súčasnosti alebo
z minulosti, aby vám skomponoval niečo
priamo „na telo“, kto by to bol?
Jednoznačne Verdi. Toho by som požiadal
o spoluprácu bez rozmýšľania. Môj hlas
ako nástroj do jeho diel výborne sadne.
Mám veľmi rád aj starú muziku, milujem
Bacha, z môjho pohľadu je to najlepší skladateľ, aký sa kedy narodil. Ale z mojich daností vyplynulo, že som najviac obsadzovaný do romantického repertoáru a práve
do Verdiho diel.
Čo vás ako profesionálneho speváka
na vašej práci najviac fascinuje?
Určite rozmanitosť práce, možnosť umeleckého vývoja, objavovania, čerpania
a chápania nových vecí, zaujímavých
podnetov. Mám to šťastie robiť v rôznych
divadlách rôzne produkcie, spolupracujem s kolegami, ktorí ma „ťahajú“ ďalej.
Páči sa mi, že sa stále učím niečo nové,
čo môžem zúročovať a využívať pri mojej
interpretácii.
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Bratislavská komorná gitara 2012
8. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 19. – 22. apríla, Ergon Art, Bratislava
Opäť prešiel rok a my sme si mohli spríjemniť štyri aprílové večery komornou hudbou,
v ktorej hrala ústrednú rolu gitara. Festival
Bratislavská komorná gitara si medzičasom
našiel svojich verných poslucháčov, takže
záujem o podujatia bol skutočne veľký. Čo
sa týka programu, i tentoraz možno vyzdvihnúť široký dramaturgický záber, ktorý
svedčí o rozhľadenosti a kreativite umeleckej
riaditeľky festivalu Miriam Rodriguez Brüllovej. Koncerty sa s výnimkou jediného konali v príjemnom prostredí Zichyho paláca.
Hlavným magnetom prvého koncertu
(19. 4.) bol kontrabasista Roman Patkoló.
Popri ňom sa predstavil i skvelý taliansky
klarinetista Giampiero Sobrino a taktiež
hostiteľka – gitaristka Miriam Rodriguez
Brüllová. Na klavíri sprevádzal pohotový
Maroš Klátik. Na úvod zaznela známa SaintSaënsova Labuť v podaní Giampiera Sobrina
a Miriam Rodriguez Brüllovej. Potom nasledovali Introdukcia a fandango Luigiho Boccheriniho v úprave pre gitaru a klavír a Fantázia na témy Verdiho opery Rigoletto od
Luigiho Bassiho pre klarinet a klavír. Všetky
skladby sa niesli v znamení vysokej interpretačnej úrovne a maximálne zaangažovaného
prístupu účinkujúcich. Pred prestávkou sme
si ešte vypočuli zaujímavý Koncert č. 1 D dur
pre gitaru a orchester od Maria CastelnuovaTedesca, a to v úprave pre gitaru a klavír.
Miriam Rodriguez Brüllová sa v ňom prezentovala vo vynikajúcej forme a pochváliť tiež
treba citlivý a spoľahlivý sprievodný klavír.
Okrem kvalitného výkonu hudobníkov treba
v tomto prípade vyzdvihnúť i dramaturgickú
hodnotu programového čísla. Po prestávke
prišiel na rad náš výnimočný kontrabasista
Roman Patkoló. Mimochodom, je priam
nepochopiteľné, že dramaturgia Slovenskej
filharmónie doteraz vo svojej sezóne nepredstavila túto svetoznámu ikonu kontrabasovej
hry. Patkoló aj na tomto koncerte potvrdil,
že je skvelý „melodik“ a nedostižný majster
v zvládaní technicky náročných pasáží. Jeho
nádherný mäkký tón plný vrúcnosti doslova
opájal publikum. Vrcholom jeho vystúpenia

boli Tarantely od Pedra Vallsa a najmä od
Henriho Vieuxtempsa. Sála pri tej druhej ani
nedýchala. Išlo pritom o kompozíciu pôvodne písanú pre husle, ktorú si Patkoló pre svoj
majstrovský nástroj (Nicolo Gagliano, 1725)
upravil sám. Nemôžem tiež nespomenúť
úžasne predvedenú populárnu skladbu Ciocarlia rumunského skladateľa Grigoraşa Dinica. Patkoló ju zahral skutočne „diabolsky“.
Ďalší koncert festivalu sa konal 20. 4. v exkluzívnom prostredí hotela Crowne Plaza. Sála
bola opäť zaplnená do posledného miesta,

R. Patkoló a M. Rodriguez
Brüllová foto: L. Brüll

protagonistami boli tentoraz súrodenci Silvia (spev) a Raúl Ernesto (gitara) Funesovci
z Argentíny. I vďaka šarmantným moderátorským vstupom Silvie Funesovej vládla na
podujatí veľmi uvoľnená atmosféra. Súrodenci tvorili veľmi zohranú dvojicu a bolo cítiť, že hudba, ktorú interpretujú, je im veľmi
blízka. Zazneli rôzne piesne, tangá, milongy
i balady latinskoamerickej proveniencie.
Vítaným oživením druhej časti koncertu
bolo vystúpenie profesionálneho tanečného
páru Karol Brüll a Viktória Bolender, ktorí

predviedli opojné tango a milongu. Pre mňa
osobne bolo vrcholom koncertu tango, ktoré
zahrali umelci ako prídavok.
Koncert 21. 4. sa niesol v znamení populárnych melódií v brilantných úpravách pre dve
gitary. Taliani Giuseppe Caputo a Luciano
Pompilio otvorili večer predohrou k Rossiniho Barbierovi zo Sevilly, ktorú zahrali
suverénne a spamäti. Presvedčivé výkony
pokračovali v Rituálnom tanci ohňa z baletu
El amor brujo (Čarodejná láska) od Manuela
de Fallu. Skutočne ohnivá hudba v nesmierne temperamentnom predvedení! Záverom prvej polovice
koncertu zaznela ešte skvelá
Tango Suite od Astora Piazzollu.
Druhú časť venovalo Duo Caputo – Pompilio jedinému autorovi, talianskemu majstrovi
filmovej hudby Ninovi Rotovi.
Do programu zaradili známe
i menej známe pasáže a ústredné melódie z filmov ako
napríklad La Strada, Rómeo
a Júlia či Krstný otec.
Záverečné podujatie festivalu
(22. 4.) patrilo napokon flautistke Jekaterine Maťušenkovej a gitaristovi Alexejovi
Belousovovi. Ťažiskom ich
programu bola Sonáta e mol
op. 25 pre flautu a gitaru od
talianskeho skladateľa Maura
Giulianiho a Sonatina od jeho
krajana Maria Castelnuova-Tedesca. Technicky suverénna flautistka a jej koncertný
partner pôsobili veľmi zohrato a podali excelentný výkon. Napriek programu, ktorý bol
k dispozícii, gitarista moderoval celý koncert
so snahou priblížiť publiku jednotlivé interpretované skladby. Obaja inštrumentalisti
zožali napokon za svoje vystúpenie zaslúžený dlhotrvajúci potlesk a boli dôstojnou
bodkou za tohtoročným festivalom.

(red.)
Juraj ALEXANDER

Moja pieseň pre toho znie...
Koncert Konzervatória v Bratislave k výročiu Gejzu Dusíka
Pod vyššie uvedeným názvom pripravilo
Konzervatórium v Bratislave vokálnoorchestrálny koncert pri príležitosti nedožitého 105. výročia narodenia Gejzu
Dusíka. Konal sa 2. 4. na Novej scéne,
teda v divadle, kde mali premiéru viaceré
diela tohto slovenského majstra ľahšej
múzy. Samotné divadlo okrem poskytnutia priestoru neprejavilo väčší záujem
o podujatie, a tak hybnou silou celého
koncertu bol 83-ročný dirigent, dlhoročný šéf bývalej Spevohry Novej scény,
Zdenko Macháček, ktorý ani v tomto
požehnanom veku nestráca silu a elán
či už na pedagogickej alebo aktívnej hu-

dobníckej pôde. S komorným orchestrom
konzervatória a sólistami – poslucháčmi
vokálnych tried (M. Trávničková, J. Kohútová, J. Vodila, P. Solotruková, P. Kubáň, M. Tóth, K. Flórová, J. Balážová,
P. Puškárová a M. Ogáčová) pripravil
20 sólových piesní, duet a záverečné fi nálové číslo Pieseň o rodnej zemi, všetko vo
vlastných orchestrálnych aranžmánoch.
Posilou mladých spevákov boli hosťujúci
ostrieľaní „borci“ operetného žánru Dušan Jarjabek a Oto Klein. Bolo až dojemné sledovať túto najmladšiu generáciu
spevákov, ktorí v konfrontácii so staršími
kolegami oživili známe melódie z Osud-

Hudobná a umelecká akadémia
Jána Albrechta, ktorá je
najmladšou hudobnou vysokou
školou na Slovensku, usporiadala
začiatkom leta žánrovo širšie
poňatý festival s názvom
Schemnitiensis. Jeho prvá časť
patrila 23.–27. 5. koncertným
podujatiam vážnej hudby, jazzu
a elektroakustickej hudby.
V úvode festivalu sa predstavili
na spoločnom jazzovom
koncerte študenti a pedagógovia
HUAJA a partnerského Vienna
Konservatorium. Na podujatí
elektroakustickej hudby
s názvom „Musica slovaca III,
Fragmenty pamäti“ zazneli
24. 5. skladby slovenských
autorov Jána Ančica, Juraja
Ďuriša, Mateja Haásza, Rudolfa
Pepuchu, Roberta Rudolfa
a Pavla Hubináka. Od 25. 5.
nasledoval trojdňový workshop
rakúskej jazzovej speváčky
Elly Wrightovej a po ňom sa
umelkyňa predstavila i na
spoločnom koncerte s gitaristom
Matúšom Jakabčicom a NBS
Triom. Nasledujúcu časť
festivalu tvorili 4. Medzinárodné
interpretačné dni klasickej
gitarovej hry s majstrovskými
kurzami Fabrizia Ferrara,
Jana Čižmářa, Jána Labanta
a Petra Tomka, ich koncertnými
vystúpeniami, ako i záverečnou
koncertnou prezentáciou
účastníkov kurzov. Jazzovej
hudbe sú v ďalšom priebehu
festivalu venované tri koncerty
maďarských zoskupení: 4. 6.
Ágoston Frió, 9. 6. Viktor
Hárs Trio a 18. 6. Attila Blaho
Trio. Záver festivalu 1. 7. bude
napokon celkom symbolicky
patriť koncertu súboru Musica
aeterna, ktorého zakladateľom
bol v roku 1973 Ján Albrecht.

ného valčíka, Hrnčiarskeho bálu, Modrej ruže a ďalších úspešných spevohier.
Auditórium bolo plné, medzi hosťami
sedela i dcéra Gejzu Dusíka. V štýlovej,
sviežej interpretácii operetno-šansónových melódií bolo cítiť cieľavedomé,
prísne, ale i láskavé vedenie Zdenka Macháčka, ktorý okrem toho, že celý program dirigoval, bol zároveň i šarmantným
konferencierom.
Rozmýšľala som, kde sa asi umiestnia v budúcnosti títo mladí adepti spevu. Najmä
ak by sa ďalej chceli venovať operetnému
žánru. Okrem Košíc a Banskej Bystrice je
to v Bratislave len Opera SND, ktorá

príležitostne zaradí operetu do svojho
repertoáru (naposledy Straussovho Netopiera). Svoj profesionálny operetný súbor,
ktorým bola Spevohra Novej scény, stratila Bratislava 1. 4. 1999. Vtedy sa novou
zriaďovacou listinou dovtedajšia spevohra
a činohra divadla zrušili a z Novej scény sa
stalo hybridné „jednozložkové“ divadlo.
Posledná generácia sólistov, zboru i orchestrálnych hráčov Spevohry Novej scény je v penzijnom veku. Mladé hviezdičky
populárnej hudby, prípadne činoherci,
ktorí hosťujú v muzikálových podujatiach,
spievajú iba na playback. Spevoherné divadlo je však umenie spevu, tanca, hovoreného slova, javiskového šarmu a spolupráce s orchestrom!
Dostane u nás ešte druhú šancu?
Terézia URSÍNYOVÁ
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Stredoeurópska hudobná akadémia eduMEMA
2.–9. mája, Poprad, Košice, Bratislava, Tatranská galéria Poprad
„Minulosť je prítomná v každej hudbe,“
napísal v jednej zo svojich esejí o hudobnej interpretácii Ján Albrecht. Spoznať
a porozumieť minulosti znamená lepšie

zikologička Anna Hrindová, premenil
Poprad po dvoch rokoch opäť na živé
hudobné centrum. (Prvý ročník Stredoeurópskej hudobnej akadémie sa usku-

táto idea padla na úrodnú pôdu, dokladá
i skutočnosť, že viacerí zo slovenských
účastníkov majstrovských tried prvého
ročníka sa medzičasom stali študentmi

me v niektorom z ďalších čísel.) Jedným
z najpríjemnejších prekvapení bola pre
mňa tento rok účasť pedagógov základných a stredných umeleckých škôl, ktorí
dostali možnosť absolvovať eduMEMA
ako súčasť kontinuálneho vzdelávania.
Oceňoval som ich otvorenosť, ochotu
diskutovať a skutočný záujem o nové
informácie. Skrátka, moja skúsenosť sa
v ničom nepodobala na médiami často podsúvaný obraz nemotivovaných
či dokonca nekompetentných učiteľov.
EduMEMA v neposlednom rade priniesla viacero výnimočných hudobných zážitkov v podobe koncertov v Poprade,
Košiciach a v Bratislave, ktorých recenzie budú uverejnené v letnom dvojčísle.
Dovtedy si možno atmosféru podujatia
sprítomniť vďaka archívu Rádia Devín
ako mediálneho partnera podujatia či
zaujímavým fotografiám na Facebooku
z popradského workshopu renomovaného českého fotografa Jana Šibíka.
Andrej ŠUBA
Autor bol dramaturgom eduMEMA.

R. Czasch so svojimi žiačkami foto: J. Šibík

foto: J. Šibík

pochopiť i prítomnosť. Túto možnosť ponúkla prostredníctvom majstrovských
tried, workshopov, prednášok a koncertov pre študentov, učiteľov hudby i mladých profesionálov opäť Stredoeurópska hudobná akadémia, tentokrát pod
názvom eduMEMA. V slovenskom kontexte unikátny medzinárodný edukačný
a umelecký projekt s mottom „Vzdelávaním v umení k jeho lepšiemu porozumeniu“, ktorého koncept vytvorila mu-
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točnil v roku 2009.) Tematickým rámcom podujatia
bola možnosť aplikovania
princípov historicky poučenej interpretácie pri hre
na moderných nástrojoch.
(Repertoárové zameranie
na 18. storočie bolo zvolené
vzhľadom na skutočnosť, že
diela z tohto obdobia sú súčasťou výuky „moderných“
inštrumentalistov, súčasne
sa na ne však vzťahujú požiadavky na štýlovosť, späté
s tzv. historicky poučenou
interpretáciou.) Túto ideu
podporili svojou prítomnosťou aj renomovaní zahraniční umelci ako Milan
Turković, Sergio Azzolini
či klavirista Alexej Ľubimov
so svojím žiakom Alexejom
Zuevom, ktorí na Slovensku vystúpili vôbec po prvýkrát. Ambíciou Stredoeurópskej hudobnej akadémie nie je nahradiť na Slovensku absentujúce špecializované vzdelávanie v tejto
oblasti. EduMEMA je predovšetkým
„miestom prvého kontaktu“, inšpirujúcim a otvoreným priestorom pre diskusiu, konfrontáciu rozličných interpretačných prístupov a získavanie nových kontaktov. V neposlednom rade tiež zvyšuje
povedomie o interpretačnom prístupe,
ktorý je v zahraničí všeobecne akceptovaným štandardom a rozširuje možnosti uplatnenia hudobníkov, vstupujúcich
po štúdiu do hudobného života. To, že

Oddelenia starej hudby na Konservatorium Wien Privatuniversität, ktorého
pedagógovia opäť tvorili väčšinu vyučujúcich akadémie. Po Petrovi Zajíčkovi
a Musike aeterne sme i tentokrát hľadali
lektorov, ktorí by v medzinárodnej konfrontácii vniesli do projektu niečo „slovenské“. Voľba padla na huslistu Miloša Valenta, ktorý na svojej prednáške,
úvodnom koncerte i hodinách slovom
aj hudbou oživil zápisy z rukopisných
zbierok piesní a tancov slovenskej proveniencie. Počuť z úst prof. Turkovića či
Alexeja Ľubimova, že stretnutie s týmto
charizmatickým hudobníkom zaraďujú
ku kľúčovým zážitkom aktuálneho ročníka, bolo pre všetkých členov organizačného tímu satisfakciou. Nehovoriac
o záujme študentov, z ktorých sa vďaka nemu mnohí po prvýkrát dostali do
kontaktu s fenoménom improvizácie či
požiadavkou vytvoriť jednoduchú a štýlovo korektnú úpravu dobovej skladby,
zachovanej len v podobe základnej melodickej línie. Aktuálnou novinkou boli
i prednášky lektorov, ktoré pritiahli početné publikum. Rozprávanie Sergia Azzoliniho o rozdieloch v interpretácii na
dobových a moderných nástrojoch, exkurzia do histórie zobcovej flauty v podaní vedúceho Oddelenia starej hudby
KWPU Michaela Poscha či oboznámenie sa s internetovými zdrojmi starej
hudby prostredníctvom Jörga Zwickera – to je len niekoľko tém, ktoré vyplnili priestor medzi vyučovaním, skúškami
a koncertmi. (Prepis z diskusie, v ktorej
to poriadne zaiskrilo medzi temperamentným Azzolinim a racionálnym lutnistom Lucianom Continim, prinesie-

EduMEMA ďakuje všetkým účastníkom Majstrovských kurzov pre
hudobníkov a Kurzu reportážnej
fotografi e Jana Šibíka v Poprade
a v Košiciach, 2.- 8. mája 2012:
57 umelcom z celého sveta
72 učiteľom z celého Slovenska
78 študentom a mladým profesionálom z Európy
14 fotografom z Českej republiky,
zo Slovenska a z Turecka, ako aj 40
pozorovateľom = takmer 270 účastníkom zo 16 krajín: zo Slovenska,
Českej republiky, Rakúska, Turecka,
Cypru, Maďarska, Poľska, Ukrajiny,
Ruska, Srbska, Nemecka, Belgicka,
Talianska, Francúzska, Švajčiarska
a z USA
EduMEMA ďakuje neziskovej organizácii Košice 2013 za:
- podporu 20 košických účastníkov
eduMEMA (študentov a pedagógov)
- podporu hudobníkov z košických
profesionálnych telies (Štátnej filharmónie Košice, orchestra Musica Cassovia, Štátneho divadla Košice) a ďalších vybraných košických hráčov na
moderných i dobových nástrojoch,
ktorí mali možnosť pracovať, účinkovať a diskutovať s umelcami eduMEMA, špičkovými kapacitami vo svojich odboroch
EduMEMA 2012 poskytla štipendiá:
vo výške 18 495 EUR pre 137 účastníkov kontinuálneho vzdelávania
a majstrovských kurzov
(eduMEMA)
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Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
K nevšedným mirbachovským matiné
patrilo určite vystúpenie klaviristu Ivana Gajana (15. 4.). Ide o interpreta s plným, zaokrúhleným tónom, ktorý disponuje širokou výrazovou škálou siahajúcou od subtílnosti cez eleganciu, lyriku
až po vášnivosť. V pozadí všetkého však
možno cítiť najmä racionálnosť, umožňujúcu klaviristovi potrebný nadhľad.
Populárna Fantázia d mol KV 397 Wolfganga Amadea Mozarta, ktorá zaznela
na úvod, mohla obecenstvo mierne zneistiť. Hoci navonok Gajanova hra pôsobila brilantne a technicky sebaisto, akoby jej chýbal potrebný ťah i výraz. Umelec z nepochopiteľných dôvodov skladbu
„rozbil“ na úseky prehnanými cezúrami.
Oveľa krajšie vyznela Sonáta F dur KV
332. I tu však mohlo byť exponovanie
1. časti (Allegro) dynamicky diskrétnejšie, aby bol vyjadrený temnejší rozmer
diela a hra legato bol výraznejšia. K skutočnému vyváženiu výrazu a hudobnej
predstavivosti dospel interpret až v pomalej časti (Adagio) vďaka citlivému
narábaniu s melodickými ozdobami, dynamikou a frázovaním. Princíp opakovania, z ktorého pomalá časť ťaží, poslúžil
interpretovi ako odrazový mostík k finálnemu Allegro assai.

V Gajanovom podaní mi zvlášť imponovala štvorica Chopinových scherz (č. 1
h mol op. 20, č. 2 b mol op. 31, č. 3 cis

Podujatia Noci múzeí, Noci divadiel,
Noci literatúry alebo Noci kostolov
zarezonovali v posledných rokov vo
viacerých slovenských mestách. S nápadom „nočného počúvania“, ku ktorému sa môžu pripojiť hudobné akcie akéhokoľvek žánru, prichádza aj
Hudobné centrum. Tradícia tretieho
júnového piatku (tento rok 15. júna)
by mala každoročne priniesť množstvo koncertov, workshopov pre deti
a mládež, fi lmov s hudobnou tematikou, diskusií... To všetko za účasti
amatérskych, poloprofesionálnych či
profesionálnych zoskupení, telies, ale
aj hudobníkov – jednotlivcov.
Ako bude vyzerať Noc hudby 2012
napríklad v Banskej Bystrici? Desiatku
koncertov ponúknu študenti Akadémie
umení, Konzervatória Jána Levoslava
Bellu alebo viacerých ZUŠ. Štátny komorný orchester Žilina v spolupráci
s neziskovou organizáciou Ars Sacra
chystá v žilinskom Dome umenia Fatra
Deň otvorených dverí, kde sa na pódiu
postupne predstavia komorné súbory
ŠKO Žilina, organisti, klaviristi, súčasní aj bývalí študenti žilinského kon-

zervatória, hráči Big Bandu Konzervatória Žilina...
Množstvom podujatí prekvapí aj Bratislava. V Malom
evanjelickom kostole zahrá
nielen prof. Ján Vladimír
Michalko, ale aj ďalší organoví interpreti, súbor
starej hudby Solamente
naturali alebo trubkár Juraj
Bartoš, zaspieva tiež spevácky zbor Lúčnica. Práve
Bartošov súbor Bratislava
Hot Serenaders bude počas dlhého letného večera vyhrávať v priestoroch
Domu Quo Vadis. Študentské koncerty ponúkajú aj Konzervatórium v Bratislave a Cirkevné konzervatórium, tvorivé dielne a elektronická hudba budú rezonovať v dvore
Hudobného centra na Michalskej ulici.
Nápaditý večer pripravujú Gemerské osvetové stredisko a Hvezdáreň v Rožňave:
open-air koncert spojený s premietaním
filmu Amadeus režiséra Miloša Formana a s pozorovaním (nielen hudobných)

J. Lupták

mol op. 39, č. 4 E dur op. 54). Najmä posledné dve sa nehrávajú často. Pre obecenstvo nie sú totiž dosť efektné, o to sú
však náročnejšie pre interpreta. Ich atraktívnosť
spočíva v harmónii, moduláciách a rytme. Gajanovi sa úspešne podarilo
vystihnúť poetiku týchto
diel, no scherzá zahrané
na záver recitálu pôsobili
v porovnaní s č. 1 a 2 i tak
menej výrazne. Nemožno
však pochybovať o tom,
že väčšia popularita týchto diel by im zaistila i výraznejšiu odozvu publika. V prvých dvoch scherzách sa však interpret
dotkol samotných hraníc
chopinovského rozletu:
zneli veľkolepo, razantne
i presvedčivo.
V poslednú aprílovú nedeľu (29. 4.) priniesol
do Mirbachovho paláca
zaujímavo dramaturgicky zostavený program vifoto: archív J. Luptáka
olončelista Jozef Lupták.
Interpretačnú i technickú

hviezd... K uvedenému sviatku sa pripoja inštitúcie, organizátori a umelci aj
v Liptovskom Hrádku, Hanušovciach nad
Topľou, Humennom, Košiciach, Martine,
Prievidzi, Seredi, Svidníku, Trebišove,
Vranove nad Topľou, Zvolene...
Prvý ročník projektu Noci hudby vyhlá-

zdatnosť potvrdil v 10 prelúdiách Sofi e
Gubajduliny z roku 1999. Zazneli presvedčivo, spontánne a bez zaváhaní, čím
Lupták opäť potvrdil renomé špecialistu
na súčasnú hudbu. Mimoriadne ma oslovili č. 3, 4, 5 a 10, kde bol vklad interpreta
zvlášť výrazný. Dramaturgickou raritou
programu bola Suita pre sólové violončelo č. 1 (1956) od Ernesta Blocha (1880–
1959). Z interpretácie štyroch častí cyklu
bol zrejmý umelcov rešpekt voči skladateľovi rovnako ako jeho afi nita k hudbe
20. storočia. Lupták zaujal tiež vhľadom
do hudobnej štruktúry, istým vedením
sláčika i energiou. Doteraz spomínané
kvality našli ideálne vyjadrenie v Šostakovičovej Sonáte pre violončelo a klavír
op. 40, v ktorej violončelistu sprevádzal
bulharský klavirista Ivo Varbanov. Interpretácia sa niesla v duchu spoločného pochopenia špecifík Šostakovičovho
štýlu. Lupták i Varbanov sú pritom interpreti s rozdielnym hudobným myslením
a trúfam si povedať, že aj s rozdielnymi
predstavami o koncepcii diela. Napriek
tomu sa pri interpretovaní Šostakovičovho diela dokázali impozantným spôsobom zhodnúť.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ

silo Hudobné centrum práve k 30. výročiu medzinárodne uznávaného
francúzskeho Sviatku hudby.
www.hc.sk/nochudby
(mot)
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MINIPROFIL

miniprofil
Pochádzaš zo Slovenska, ale ťažisko tvojho profesijného pôsobenia sa spája predovšetkým s Janáčkovou operou v Brne, s ktorou spolupracuješ od roku 2006. Prečo?
Narodil som sa v Dolnom Kubíne a k hudbe ma to ťahalo odmalička. K tomu, že sa dnes venujem
dirigovaniu, prispel veľkou mierou
najmä fakt, že sme už v rodine jedného dirigenta mali. Bol ním môj
strýko, saleziánsky kňaz a dirigent,
don Štefan Olos, ktorý ma inšpiroval. Študoval som na JAMU a už
počas štúdia som nastúpil do súboru Janáčkovej opery, kde pôsobím doteraz. V Brne som už bezmála desať rokov a spája sa s ním
aj môj debut – záskok v Pucciniho
Giannim Schicchim a Leoncavallových Komediantoch, čo bolo asi aj
najdôležitejším momentom v mojej
doterajšej kariére.
Janáček je tvojím „osudovým“ skladateľom: si držiteľom
Ceny L. Janáčka, okrem pôvodnej
verzie Jej pastorkyne si naštudoval a uviedol aj pôvodnú verziu
jeho opery Šárka.
Je veľkým šťastím, že som sa k Janáčkovej hudbe dostal už počas
štúdií na JAMU. Asi bude so mnou
súhlasiť väčšina hudobníkov, keď
poviem, že kontakt s Janáčkovým
dielom veľmi výrazne zasahuje
a oslovuje dušu umelca. Na každý
nasledujúci titul som sa vždy nesmierne tešil a podobné vzrušenie
pociťujem aj pri listovaní jeho ostatných diel.
Možno súhlasiť s tvrdením,
že slovenský dirigent môže vďaka slovanskému, respektíve konkrétne janáčkovskému, repertoáru ľahšie preraziť na medzinárodnej úrovni?
Ťažko posudzovať, aj keď v dnešnej
dobe je Janáček čoraz viac vyhľadávaným autorom a jeho operné
tituly sa stávajú ťažiskom repertoáru svetových operných domov. Je
pravda, že veľa českých a slovenských umelcov malo aj vďaka jeho
hudbe možnosť vystupovať na zahraničných pódiách.
V aktuálnej sezóne si naštudoval Jej pastorkyňu v niekoľkých francúzskych operných
10

prípravu. Vo výsledku však potešila a dojala aj bratislavská produkcia. Ostáva už len prianím, aby si
cestu na Jej pastorkyňu v SND
našlo početnejšie publikum.

[foto: archív O. Olosa]

Ondrej OLOS
* 1984

dirigent
Štúdiá: 1998–2003 Konzervatórium v Žiline (M. Seidl), 2003–2008
JAMU v Brne (E. Skoták)
Ocenenia: Cena Leoša Janáčka za naštudovanie komornej verzie Janáčkovej opery Příhody lišky Bystroušky v Komornej opere JAMU (2006)
Spolupráca: Medzinárodný festival Janáček Brno 2008 – naštudovanie a uvedenie Jej pastorkyne (pôvodná verzia z r. 1904), Janáček Brno
2010 – svetová premiéra Janáčkovej opery Šárka (verzia 1887); od 2006
– Janáčkova opera ND v Brne (Eugen Onegin, Macbeth, Příhody lišky
Bystroušky, Netopier, Gianni Schicchi, Turandot, Komedianti, Rusalka,
Lekárnik a ď.); ako hosťujúci dirigent spolupracoval so SOSR, Pražskou
komornou filharmóniou, Filharmóniou Brno, Moravskou filharmóniou
Olomouc, Filharmóniou B. Martinů Zlín a i.; pravidelná spolupráca s huslistom Milanom Paľom; v sezóne 2011/2012 naštudovanie Jej pastorkyne
(verzia 1904) vo francúzskych operných domoch Opéra de Rennes, Opéra de Limoges a Opéra de Reims a v SND v Bratislave
Nahrávky: CD Milan Paľa (Beneš, Iršai, Emmert, Schnittke) – Czech Virtuosi, O. Olos (Hudobné centrum 2010)

domoch a ako druhý dirigent v Opere SND. Ako sa ti spolupracovalo na
jednotlivých produkciách?
Na naštudovanie opery vo Francúzsku mám tie najkrajšie spomienky.
Stretol som sa naraz s tromi orchestrami a s každým z nich bola odlišná práca, no vždy smerovala ku kvalitnému a profesionálnemu výsledku.
Francúzi si Janáčkovu hudbu nesmierne obľúbili. Pracovalo sa tam však
úplne odlišným spôsobom než v Bratislave. Všetka pozornosť sa v rámci
príprav sústredila len na Jej pastorkyňu – ani v jednom z tých miest nemajú repertoárové divadlo na spôsob divadiel v Čechách alebo na Slovensku. U nás sa pracovalo v ťažších podmienkach, bolo menej času,
veľký počet alternujúcich postáv by si zasluhoval väčší časový priestor na

Okrem angažmánu v Janáčkovej opere pravidelne hosťuješ
s českými a slovenskými orchestrami. Vymenil by si angažmán
v opere za post stáleho dirigenta
v symfonickom orchestri?
Operu mám veľmi rád, no vždy
sa teším na symfonické premiéry,
a predovšetkým na skladby, ktoré ležia bokom, kedy má dirigent
možnosť do nich nahliadnuť a podeliť sa o ne s publikom. V opere
túto príležitosť dirigent tak často
nemá, pretože repertoár je z väčšej časti tradičný. Ale asi by som
nemenil. Na post stáleho dirigenta v symfonickom orchestri musí
mať človek nepomerne väčšie skúsenosti, preto si myslím, že je ešte
skoro o tom vôbec uvažovať.
Je o tebe známe, že si tiež vynikajúcim klaviristom a korepetítorom...
Ako väčšina začínajúcich dirigentov som najprv pôsobil ako korepetítor. Klavíru teda vďačím za to,
že som sa dostal k opere. V rámci
komornej hudby hrávam s huslistom Milanom Paľom a práve jemu
vďačím za to, že sa na mňa preniesla jeho nesmierna chuť a vášeň
objavovať nové skladby. Všetko to
začalo na JAMU, kde sme párkrát
premiérovali skladby študentov
kompozície a odvtedy sa tomu venujeme takmer pravidelne.
Čo ťa ešte čaká do konca sezóny a čo plánuješ v tej nasledujúcej?
Do konca sezóny ma ešte čakajú
tri koncerty so symfonickým programom, jeden so Štátnou filharmóniou Košice, dva budú v Zlíne
a v Brne. Keď k tomu pripočítam
desiatku predstavení v brnianskej
opere, zdá sa, že o prácu nebude
núdza. V budúcej sezóne sa chystám do Košíc, kde sa bude pripravovať premiéra dvoch Pucciniho
jednoaktoviek.
Pripravila
Janka KUBANDOVÁ
6 | 2012

SPRAVODAJSTVO / SÚŤAŽE

Talenty pre Európu 2012
Na 16. ročník Medzinárodnej súťaže v hre
na sláčikových nástrojoch Talenty pre
Európu (Dolný Kubín, 4.–6. 5.) sa tohto
roku prihlásil rekordný počet 109 účastníkov z desiatich krajín Európy. Mnohí z nich
neboli na súťaži po prvýkrát. Do Kubína
sa ľudia radi vracajú pre inšpirujúcu a obohacujúcu atmosféru súťaže, pre dobré
podmienky a skvelú organizáciu. Takmer
vzápätí po skončení jednotlivých kôl súťaže
sú k dispozícii CD nosiče so záznamami výkonov súťažiacich a dvojjazyčnosť moderátorov pri samotnej súťaži i pri informačných
a spoločenských stretnutiach je taktiež samozrejmosťou. Je evidentné, že projekt Talenty pre Európu, za ktorým stojí ako hlavný
organizátor Leoš Vajdulák, má kvalitatívne
stúpajúcu tendenciu a priťahuje do Kubína
stále viac ľudí zo Slovenska i zahraničia.
V bulletine súťaže sme okrem mladých talentov zo stredoeurópskych krajín s bohatými tradíciami klasickej hudby zaznamenali
tohto roku aj mená účastníkov z Balkánu
(Srbska, Chorvátska, Slovinska) a tiež po
prvýkrát aj z Turecka. Predovšetkým výkony posledne menovaných boli očakávané
s veľkým záujmom a zvedavosťou. Mladí
huslisti a violončelisti z tejto krajiny však
prekvapili vysokou úrovňou a od prvého
dňa súťaže sa uchádzali o najvyššie hodnotenia vo svojich kategóriách. Slovensko bolo
zastúpené sedemnástimi účastníkmi, čo
je číslo, ktoré sa pomaly začína približovať
k očakávaniam organizátorov.
Už výkony účastníkov v odbore komorná
hra naznačili, že sa v Dolnom Kubíne tohto
roku zišla mimoriadne silná generácia mladých talentov. Z ansámblov s vysokou kultúrou zvuku a precíznou súhrou treba uviesť
vynikajúce poľské sláčikové trio z Institutu
Suzuki Gdańsk a brilantné husľové duo
z Hudobnej akadémie v Katoviciach. Obe
zoskupenia hrali svoj náročný program spamäti, čo svedčí jednak o skvelých dispozí-

ciách mladých hudobníkov, ale aj o náročnej
a zodpovednej príprave na súťaž. Ťažiskom
súťažného diania bola samozrejme súťaž
v sólovej hre. Vrcholom tohtoročných Talentov pre Európu sa stala súťaž huslistov
vo dvoch stredných vekových kategóriách.
V kategórii do 12 rokov získal titul laureáta
Antoni Ingielewicz z Poľska. V znamení
výnimočného talentu tohto 11-ročného
chlapca a skvelej práce pedagóga odznela
vo finálovom kole v jeho podaní prvá časť
Španielskej symfónie Édouarda Lala.
V kategórii do 14 rokov dominovali veľmi
dobre vedení maďarskí huslisti Abigél
Kralik a Csongor Korossy-Khayll, ako
aj Ukrajinka Marta Hereha zo Ľvova. Táto
si niekoľko dní po víťazstve na Talentoch pre
Európu vydobyla aj titul laureáta Medzinárodnej husľovej súťaže Jaroslava Kociana
v Ústí nad Orlicí. Finálové kolo vekovo najstaršej kategórie (do 16 rokov) prinieslo aj
rad sklamaní. Jednoznačne najhodnotnejší
výkon podala Poľka Kornelia Figielska
z Varšavy. Moskovčan Ilja Tereshenko si
udržal delené prvé miesto najmä vďaka
najlepšej interpretácii povinnej Paganiniho
Sonatiny op. 2 č. 6. Experiment organizátorov súťaže nevyžadovať od najmladších
účastníkov povinnú skladbu sa ukázal ako
úspešný. Prejavilo sa to nielen v hojnom
počte prihlásených malých huslistov, ale
aj na odozve pedagógov týchto detí, ktoré
mohli zbierať v Kubíne prvé súťažné skúsenosti bez akýchkoľvek predbežných limitov.
Súťaž v hre na viole a violončele prebehla
bez slovenskej účasti, čo je smutný obraz
súčasného stavu v týchto odboroch na Slovensku. Vo violovej súťaži sa žiadne prekvapenia nekonali. Najvyrovnanejší výkon
v oboch kolách súťaže podala Lenka Němcová z Českých Budějovíc. (Túto 18-ročnú
dievčinu som nedávno videla aj na husľovej
súťaži v Českej republike, kde končila tiež
medzi ocenenými. Naozaj obdivuhodná

univerzálnosť!) Medzi violončelistami sa
opäť vynikajúco prezentovali malí českí hudobníci. Bolo mi osobne veľmi ľúto, že ich
bodové hodnotenia nestačili na udelenie prvej ceny v ich kategórii. Poľský violončelista
Sebastian Kozub z Lublina je už „stálicou“
Talentov pre Európu a aj v tomto roku opäť
zvíťazil vo svojej kategórii. Prvú cenu si delil
s Tomaszom Mátém Milánom, ktorý bol
svojimi kvalitami skutočnou ozdobou violončelovej súťaže.
Záverom krátka poznámka k slovenskej účasti na Talentoch pre Európu. Medzinárodné
interpretačné súťaže nie sú len prehliadkou

sledky a tohto roku siahali i na medailové
umiestnenia.
Výsadou víťazov jednotlivých kategórií Talentov pre Európu je možnosť účinkovať na
ďalší rok so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala v úlohe sólistu.
Pod inšpiratívnym umeleckým vedením
Ewalda Danela obhájili takto minuloroční
víťazi svoje kvality a preukázali zároveň výrazný umelecký rast.
Talenty pre Európu uvádzajú každý rok v cykle „Mladá slovenská hudobná scéna“ niektorú z nových tvárí slovenského umeleckého
dorastu. Tento rok to bol violončelista Ján

M. Hereha foto: M. Vojtek

talentov, ale aj meradlom vyspelosti a kvality
umeleckého školstva zúčastnených krajín.
V tomto kontexte treba povedať, že hustá
sieť slovenských základných umeleckých
škôl a konzervatórií nie je na súťaži ani zďaleka primerane zastúpená. Uznanie treba ale
vysloviť tej hŕstke slovenských pedagógov,
resp. pedagogičiek, ktoré nás v posledných
rokoch pravidelne a úspešne na súťaži reprezentujú. Žiaci Márie Hrnčiarovej, Marty
Mikšíkovej, Jany Spálovej, Jany Lattákovej
a v poslednom čase i Gabriely Badinovej
dosahujú na súťaži pravidelne dobré vý-

Bogdan, laureát Talentov pre Európu 2009,
v súčasnosti študent druhého ročníka Konzervatória v Košiciach v triede Milana Červenáka. Informácie o aktuálnych úspešných
vystúpeniach poukazujú na skvelé perspektívy tohto mladého slovenského talentu.
Záverom ešte jedno konštatovanie na margo 16. ročníka Talentov pre Európu: členovia poroty i všetci zainteresovaní na súťaži
sa jednoznačne zhodli v názore, že to bol
dosiaľ najúspešnejší ročník!
Mária KARLÍKOVÁ

Forum per tasti v Banskej Bystrici
Podujatí určených adeptom interpretačného umenia nie je nikdy nazvyš. Stimulácia
mladých v „izolovanom“ pedagogickom
procese neprinesie toľký efekt ako stretnutia živého konfrontačného typu. Tohto
názoru je aj skúsená klavírna pedagogička
a výkonná umelkyňa Zuzana Niederdorfer-Paulechová, ktorá na jednom zo svojich pedagogických pôsobísk – na AMU
v Banskej Bystrici iniciovala pred piatimi
rokmi vznik takto orientovaných podujatí s
názvom Forum per tasti. Podujatie stretáva s pochopením a záujmom nielen vedenia
samotnej fakulty, ale aj Rakúskeho kultúrneho fóra, Hudobného fondu a ďalších kultúrnych inštitúcií a sponzorov. Po prvých
rokoch, kedy pôvodne pojalo pod svoje
krídla ako cieľovú skupinu aj akordeonistov, sa v súčasnej dobe špecializuje už len
na klavírnu hru. O interpretačné kurzy
a semináre, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Fora per tasti, je intenzívny záujem.

dzinárodnej klavírnej súťaže
a medzinárodných interpretačných kurzov. Súťažnú časť
a jej úroveň garantovala pod
organizačným vedením Zuzany Niederdorfer-Paulechovej
odborná jury, ktorej členmi boli
O. Niederdorfer (Rakúsko),
M. Lapšanský (SR), R. Adámek (ČR), J. Iršai (SR – Rusko)
a P. Máté (SR – Island). Spolu
22 súťažiacich v dvoch kategóriách prešlo dvojkolovým
anonymným výberom s presne
M. Karklina foto: J. Škvarková
určenými repertoárovými limitmi a náročnými kritériami.
Napokon, vedú ho renomovaní domáci
Okrem klasických súťažných opusov
a zahraniční pedagógovia s bohatými skúsa mladí interpreti prezentovali aj pôsenosťami a najmä s mimoriadnym citom
vodnou slovenskou skladbou. Celkovo
pre tento druh edukácie.
možno hovoriť o veľmi dobrej úrovni
Tohto roku sa bystrické podujatie konasúťaže. Z ocenených v 1. kategórii hodlo 26.–28. 4. a pozostávalo opäť z meno menovať dvoch ambicióznych inštru-

mentalistov Fioru Fortinovú z Rakúska
(1. cena) a nášho Adama Stráňavského
(2. cena). V 2. kategórii bodovali popri
čestných cenách pre Slovákov najmä zahraniční účastníci: Dorota Bajon z Poľska (3. cena), Hung-Ching Shih z Taiwanu (2. Cena) a suverénna Lotyška Maija
Karklina, ktorá okrem víťazstva vo svojej
kategórii získala aj ceny participujúcich
orchestrov. Vyvrcholením podujatia bol
koncert víťazov so skutočne skvelými
a inšpirujúcimi výkonmi. Poslednou
bodkou za ofi ciálnym programom bolo
napokon matiné venované tvorbe slovenských skladateľov, ktorých pôsobenie sa
viaže k bystrickej Akadémii (P. Špilák,
V. Didi, J. Iršai). Forum per tasti ďalším
vydareným ročníkom pozitívne otestovalo svoju životaschopnosť i perspektívu do
budúcnosti.
Lýdia DOHNALOVÁ
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foto: archív
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Stredoeurópsky festival
koncertného umenia v Žiline
22. ročník, 16.–21. apríla, Dom umenia Fatra, Žilina, Hudobné centrum
SFKU patrí k najprestížnejším slovenským festivalom. Vysokú úroveň pozvaných umelcov garantuje niektorá z prvých troch cien z najznámejších
medzinárodných interpretačných súťaží, preto musí festival na niektorých umelcov čakať viacero rokov. Po aktuálnom ročníku si dovolím tvrdiť, že podujatiu opäť pribudlo verné žilinské publikum. Všetky koncerty
mali mimoriadnu návštevnosť. Ak niekto v Žiline chýbal, boli to dramaturgovia agentúr a inštitúcií, ktorí si tu mohli doplniť svoje adresáre.
Fotografie Branislav KONEČNÝ

Sólo pre bicie
Na úvod SFKU (16. 4.) zarezonovali najmä dva výkony víťazov prestížnych medzinárodných súťaží, ktorí do Domu umenia
Fatra prilákali početné publikum. Na tomto koncerte tiež odovzdala riaditeľka Hudobného centra Oľga Smetanová a predseda poroty Mieczysław Kominek Cenu
hudobnej kritiky za rok 2011, ktorú získal
nemecký hráč na bicích Johannes Fischer.

prirodzeným pokračovaním víťazstiev na
violončelových súťažiach. V Žiline uviedol kratšie Čajkovského Pezzo capriccioso
op. 62 spolu s náročnými Variáciami na
rokokovú tému op. 33. Buzlov je violončelistom s obdivuhodnou technickou bravúrou a štýlovou zrelosťou. Známe skladby
interpretoval v intenciách romantizmu,
no s dôrazom na osobitosť vlastného poňatia. Buzlov disponuje krásnym zvučným
tónom, má cit pre frázu i celok. Dokázal
vnímať pulz orchestra a do dialógov s ním
vstupoval vždy s prehľadom. U žilinského
publika mal aj preto veľký úspech. Ako
prídavok zaznela v preplnenej sále opäť

cert symbolicky otvorila Symfonietta č. 2
Ilju Zeljenku, ktorú skladateľ v roku 2000
napísal pre žilinský orchester. Skladba pripomenula jeho záľubu v stručnosti a práci s malými motivickými jadrami. Pre dirigenta, ktorý študuje dielo prvýkrát, asi
nie je ľahké preniknúť do skladateľovej
poetiky. Schuldt sa však svojej úlohy zhostil vcelku úspešne, azda i vďaka tomu, že
orchester dielo kedysi premiéroval. V prehľadnej partitúre so sekciou bicích, ktorá
akcentuje silnejúcu úlohu rytmu, zazneli

C. Schuldt a A. Buzlov

J. Fischer

Ten sa následne predstavil pod taktovkou
anglického dirigenta Clemensa Schuldta,
víťaza Medzinárodnej dirigentskej súťaže
v Londýne. Schuldt spolupracoval s významnými orchestrami, pôsobil tiež ako
asistent v Londýnskej filharmónii, jeho
suverénny výkon preto neprekvapil. Kon-
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všetky typické zložky Zeljenkovej hudobnej reči. Súdržnosť celku, tvorenú motivickým priraďovaním hudobných buniek do
vyšších celkov, zavŕšil katarzne vyznievajúci záverečný akord.
Už vlani spôsobil Fischerov sólistický výkon „pozitívny“ šok a nikoho nemohol

sklamať ani koncert s orchestrom. Nemecký virtuóz prišiel do Žiliny s originálnou
koncertantnou skladbou Snowblind Joea
Duddella. Tá ho predstavila ako sólistu na
4 nástrojoch (marimba, vibrafón, krotaly,
templbloky). Náročnosť diela spočívala
najmä v paralelnom hraní na dvoch odlišných melodických bicích nástrojoch. Teoreticky by dielo mohli hrať dvaja, Fischer
ho vďaka závratnej multiinštrumentalistickej zručnosti zvládol sám. Snowblind
je brilantná kompozícia s barokizujúcimi
prvkami, ktorá stavia do popredia melodické kvality marimby a vibrafónu. Ako
prídavok zaznelo nostalgicky znejúce kvázi jazzové nokturno.
Druhým sólistom večera bol 29-ročný
ruský violončelista Alexander Buzlov so
skvelo rozbehnutou kariérou, ktorá je

technicky najnáročnejšia 7. variácia z Čajkovského.
Prokofievova neoklasická Sinfonietta op.
5/48 vynikajúco odľahčila záver koncertu.
Päť častí poskytlo dirigentovi príležitosti
na prezentáciu schopnosti tvarovať výrazové kontrasty v rámci malých plôch, akcentovať prvky humoru, irónie a hravosti
smerom k žánrovým obrázkom programového charakteru, miestami evokujúcimi filmovú hudbu.

Gitara verzus organ
Záujmu verejnosti sa tešil i popoludňajší
študentský koncert 18. 4. Tradičný koncert
víťazov súťaží konzervatórií prezentoval
najlepších slovenských študentov, z kto6 | 2012
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rých každý získal cenu na niektorej z interpretačných súťaží. Na večernom koncerte sa potom predstavila jedna z najlepších
mladých španielskych gitaristiek. Anabel
Montesinos-Aragón je gitarová virtuózka
veľkého kalibru. Štúdiá zavŕšila pobytom
na Universität Mozarteum v Salzburgu, na
svojom konte má ceny zo všetkých dôležitých gitarových súťaží. Jej repertoár bol čisto španielsky, pričom platilo, že čím skladba pôsobila jednoduchšie, tým viac skrytej
inštrumentálnej náročnosti obsahovala.
Zazneli Rodrigovo Fandango, poslucháčsky pôsobivý výber z cyklu Miguela Llobeta
Diez canciones populares catalanas (Via-

vilibristickú úpravu Mozartovho Tureckého
pochodu pre dvoch gitaristov hrajúcich na
jednom nástroji súčasne. Výsledok publikum doslova zdvihol zo sedadiel.
Preladenie na vážnu organovú literatúru
v druhej polovici koncertu nebolo vôbec
ľahké. Významný maďarský organista
nastupujúcej generácie Balázs Szabó sa
predstavil skladbami Nicolausa Bruhnsa,
Johanna Sebastiana Bacha, Franza Liszta. Nebolo pochýb, že nástroj je v rukách
virtuóza hlboko ctiaceho Bachov odkaz.
Svedčila o tom i zostava diel: Bruhns –
Prelúdium G dur, Bach – Fantázia a fúga
c mol a Fantázia a fúga g mol, Liszt – Ave

Ako vzácny mramor
Koncert 17. 4. otvorilo francúzsko-lotyšské klavírne Trio Dali s názvom odkazujúcim na vzácny mramor z rovnomenného
čínskeho mesta. V duchu kreatívneho tvarovania vzácnej horniny, z ktorej vznikajú
umelecké diela nevyčísliteľnej hodnoty,
pristúpili i mladí umelci k pretlmočeniu
svojej vízie Beethovenovho Klavírneho tria
č. 5 D dur op. 70/1. Už v 1. časti (Allegro
vivace e con brio) zaujali kultivovaným,
homogénnym zvukom (huslistka Vineta
Sareika a violončelista Christian-Pierre
Trio Dali

A. Montesinos-Aragón

B. Szabó

nočná noc, Syn Panny Márie a Pieseň lupiča), bezchybná Asturias z Albénizovej Španielskej suity. Brilantne vyznela trojica náladovo odlišných Valses poéticos Enriqueho Granadosa, záver recitálu vypointovali
Introdukcia a variácie na Mozartovu tému
Fernanda Sora. Napriek náročnosti často
hrávané dielo umožňuje odprezentovať kolekciu rozmanitých gitarových miniatúr ako
sled variačných etúd. Gitaristka citlivo pracovala s dynamikou, disponovala bezchybnou technikou ľavej ruky, bezproblémovou
intonáciou a farebným zvukom. V rámci
prídavku ponúkla publiku so svojím komorným partnerom neobyčajné číslo: ek-

s citom pre štýl a vzájomnú rovnováhu každý detail partitúry, v Klavírnom triu a mol
Mauricea Ravela prezentovali skvelú tímovú prácu založenú na využívaní timbrových daností nástrojov. Ich schopnosť vytvárať variabilitu zvukových farieb na báze
Ravelovho harmonického i rytmického jazyka vzbudzovala obdiv i rešpekt. Na vyžiadanie publika zaznelo na záver Andante
con moto z Beethovenovho Klavírneho tria
č. 2 Es dur op. 100, ktoré opäť potvrdilo,
že technika klavírneho Tria Dali stojí v službách nuáns hudobného textu a v ich hre sa
snúbi intelektuálny prístup so zmyslom pre
senzibilitu.

Maris Stella, Prelúdium na Bachovu kantátu, Prelúdium a fúga na B-A-C-H. Szabó
skombinoval organové vzdelanie v Maďarsku so štúdium vo Würzburgu, Trossingene, Ríme a vo Vatikáne. Okrem mimoriadnej hráčskej zručnosti, ktorú dokumentuje
aj séria prvých cien zo Švajčiarska, Francúzska, Nemecka či Maďarska, je tento
umelec aj uznávaným reštaurátorom organov. Skladby v jeho interpretácii vynikali suverénnym technickým zvládnutím
a štýlovou registráciou. Bol to nezabudnuteľný organový večer.
Melánia PUŠKÁŠOVÁ

P. Mazalán

La Marca hrali na vzácnych historických
nástrojoch Matteo Goﬀriller 1690, 1700).
Nasledujúce Largo assai ed espressivo preukázalo ich schopnosť výstavby plynulých
dynamických gradácií s výrazným dramatickým napätím, klimaxom a následným
upokojením. Jednota frázovania, vynikajúca tónotvorba v sláčikových nástrojoch
i klavíri (Amandine Savary) podčiarkli
plastickosť výrazu i v tých najdokonalejších pianissimách. Vzájomné dialógy nástrojov zvlášť vynikli v záverečnej časti
(Presto), ktorej dominovala radosť z hry
v tom najušľachtilejšom zmysle slova. Kým
v Beethovenovom triu interpreti cizelovali

Druhá časť večera spôsobila organizátorom nejednu vrásku, keďže na poslednú
chvíľu svoje vystúpenie zo zdravotných
dôvodov odriekla bulharská speváčka
Sonja Jončeva. Z večera do rána prijal pozvanie slovenský barytonista Peter Mazalán, ktorý na festival priletel priamo
z Operného štúdia Bavorskej štátnej opery v Mníchove. V spolupráci s klaviristom
Róbertom Pechancom zvolili dramaturgiu
pozostávajúcu z árií opier Mozarta (Figarova svadba), Donizettiho (Don Pasquale), Čajkovského (Eugen Onegin), Verdiho (Don Carlos) a Korngolda (Die tote
Stadt). Kariéru operného speváka Maza-
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lán budoval na klasicisticko-romantických
dielach, no dnes jeho repertoár zahŕňa
i skladby súčasných skladateľov. Mazalánov jasný pohyblivý barytón postupne
získava v stredných polohách na jadrnejšej farbe, výšky sú intonačne a technicky
isté a legatové frázy tvorí s vkusom a kultúrou. Dôkazom bola aj ária Onegina Vy
mne pisali... Dynamickými a farebnými
nuansami, mimikou či úsporným gestom
dokázal na javisku navodiť dojem scénického predvedenia a zdôrazniť dramatické
situácie. Napriek Mazalánovej orientácii
na operné diela možno za dramaturgicky
cenný a interpretačne najvydarenejší považovať Mahlerov piesňový cyklus Piesne
potulného tovariša, vyžadujúci si špecifický komorný prístup, ktorý zaznel v úvode jeho prezentácie. Snaha o prirodzený
a kultivovaný prejav bola podčiarknutá aj
profesionálne tvarovaným klavírnym partom skúseného a pohotového R. Pechanca, ktorý speváka bezpečne previedol cez
všetky interpretačné úskalia. Festivalové
vystúpenie slovenský barytonista uzavrel
prídavkom, basovým sólom z Händlovho
oratória, ktoré predviedol s nadhľadom
a istotou.

tov. Spontánnosť prejavu, dokonalá súhra
a zdržanlivý temperament ozvláštnené
bohatou škálou výrazových odtieňov – to
boli atribúty kulminujúceho výkonu francúzskeho saxofonistu Alexandra Doisyho
a Claudine Simonovej.

výnimočný dramaturgický zážitok. Božanov však každú skladbu interpretoval so
sugestívnou obraznosťou, do každej vložil bohatstvo emócií a jeho kultivovaný
výraz prekvapoval stále novými nuansami. Nebolo by to možné, keby klavirista

A. Doisy foto: archív

V hudbe niet víťazov
Štvrtkové koncerty (19. 4.) priniesli dva
jedinečné a obdivuhodné výkony. Začiatok večera patril francúzskemu saxofonistovi Alexandrovi Doisymu s klaviristkou
Claudine Simonovou. Úvodná, poslucháčsky neveľmi príťažlivá Legenda op. 66
Florenta Schmitta ešte nepoukazovala na
to, že palmu víťazstva, Cenu kritiky za rok
2012, si zo Žiliny odnesie práve saxofonista. Nasledujúca Debussyho Rapsódia však
už naplno odkryla interpretačné majstrovstvo mladého saxofonistu, ktorý je podľa
životopisu skúseným sólistom spolupracujúcim s renomovanými francúzskymi i zahraničnými orchestrami či komornými súbormi. Vďaka spoľahlivej intonácii predostrel Doisy pred poslucháča bohatú paletu
farieb, prezentujúc viaceré výrazové polohy skladby: od melancholického zamyslenia po strhujúci maurský kolorit. Dielo
bohaté na kontrasty, plné zaujímavých detailov v dynamike a agogike, mu poskytlo
možnosť pútavo rozvíjať tematiku a v jednom gradujúcom tektonickom oblúku vystavať konkrétne zvukové plochy. Neoklasicky poňatá Sonáta pre hoboj a klavír op.
185 Francisa Poulenca v transkripcii pre
tenorsaxofón je posledným dielom žánrovo pestrej a bohatej tvorby francúzskeho
skladateľa. Výmena altového saxofónu za
tenorový ani v najmenšom neovplyvnila
gradujúci výkon interpreta. Mäkké nasadzovanie tónov a plastické vedenie melodickej línie v umiernenej pokojnej elégii či
vypointovanie kontrastu medzi krajnými
dielmi hravého scherza a jeho melancholicky ladeným smutným triom len podčiarkli Doisyho umenie virtuozity. Záverečný populárny Scaramouche op. 165b
Dariusa Milhauda, existujúci vo viacerých
nástrojových podobách, sa niesol v intenciách uvoľneného, radostného a zdravo
sebavedomého muzicírovania interpre-
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nedisponoval bravúrnou
technikou, dokonalým legatom, obrovskou dynamickou a timbrovou paletou a veľkou muzikalitou.
Tlmené svetlá a absolútna
koncentrácia sólistu umožnili i publiku naplno sa ponoriť do interpretovanej
hudby a odkrývať známe
aj menej známe významy
a obsahy diel. Ak niekto
pochyboval o schopnosti
umelca pretlmočiť stíšenou
paletou prosté a tektonicky
priezračné hudobné texty,
záverečný prídavok klavírnej verzie Schubertovho
Ständchen (Schwanengesang, D.957:4) ho musel
presvedčiť.
Nedá mi, aby som sa na
tomto mieste nepristavila
pri slovách Igora Stravinského rozlišujúceho medzi
predvedením skladby, ktoré „predpokladá striktnú realizáciu jasne
stanovenej vôle“ a interpretáciou vyžadujúcou si aj „citovú zaangažovanosť“. Často
sa pri hodnotení výkonov príliš zaoberáme štýlom, presnou realizáciou notového
záznamu, hľadáme dokonalosť v detailoch
a akosi zabúdame na to podstatné – na
hudbu samotnú. Výkon Jevgenija Božanova publikum uchvátil natoľko, že ešte
niekoľko dní sa v žilinských uliciach v rozhovoroch účastníkov koncertu skloňovalo
jeho meno. Hoci si nezískal odbornú verejnosť, zo Žiliny si tento mladý klavirista odniesol Cenu publika.

J. Božanov foto: archív

Mysliac si, že v ten večer už nič neprekoná zážitok z francúzskej dvojice, pohodlne som sa usadila a bez väčšej zvedavosti
očakávala recitál bulharského klaviristu
Jevgenija Božanova. To, čo prišlo, ma
však presvedčilo o tom, že prekvapenie
je možné vždy. Len výnimočne sa stáva,
že už v prvej minúte vydýchnete úžasom
a potom v onej minúte zotrváte až do konca; že vás hudba natoľko pohltí, že prestanete vnímať čas i priestor a naplno sa jej
oddáte. Tradičný repertoár – Barkarola
Fis dur op. 60 Fryderyka Chopina, Les
jeux d’eaux à la Villa d’Este Franza Liszta
a dve skladby Clauda Debussyho (La plus
que lente a L’ isle joyeuse) – nesľuboval

Alena ČIERNA

Neoklasický večer
„Predovšetkým sa snažím ukázať rešpekt.
Som to ja, kto prichádza k orchestru, orchester neprichádza ku mne. Samozrejme pri rôznych orchestroch narazí človek
so svojimi predstavami na isté limity, no
vždy sa snažím k hudobníkom pristupovať pozitívne,“ povedal mi počas krátkeho
rozhovoru pred piatkovým koncertom so
Symfonickým orchestrom Slovenského
rozhlasu dirigent Kevin Griﬃths. Sympatickému Angličanovi táto stratégia, podporená navyše jasnou predstavou o dielach,
precíznym gestom a nákazlivou muzikalitou, v tomto prípade vyšla takmer na sto
percent. V úvodnej Rossiniho Predohre
k opere Hodvábny rebrík narazil síce na
isté limity v prípade drevených dychových
nástrojov, no sláčiková sekcia pod vedením
koncertného majstra Mariána Svetlíka hrala v tomto priezračnom dielku s energiou
a švihom, aké pri slovenských orchestroch
naozaj nepočujeme často. Zvyšok večera
sa už niesol výlučne v neoklasickom duchu.
Francúzsky flautista Loïc Schneider uviedol Rodrigovo Concierto pastoral, po prestávke zaznela známa suita Vtáci Ottorina
Respighiho a záver večera korunoval fenomenálny Roman Patkoló skladbou Divertimento concertante pre kontrabas a orchester od Nina Rotu. Prvá časť Rodrigovho diela, založená na pravidelnej rytmickej pulzácii a ostinatach, mala nespochybniteľný
ťah a energiu. Vo výkone orchestra a sólistu
však mohlo byť podľa mňa prítomnej o niečo viac ľahkosti a vzájomnej komunikácie.
Vyzdvihnúť si tu zaslúžia výkony hráčov na
dychových nástrojoch, ktorí so cťou sekundovali disponovanému sólistovi. Pomalá
časť očarila krehkou pastorálnou atmosférou, plným zvukom sláčikov a voľným plynutím hudobného času. Brilantnému finále
by pristalo viac hravosti, napriek tomu som
si celý koncert skutočne užil. Aj Respighiho
známa zvukomalebná skladba, inšpirovaná čembalovými miniatúrami barokových
majstrov, priniesla viacero skutočne pôsobivých momentov. Poskytla tiež väčší
priestor dirigentovi, ktorý s motivovaným
orchestrom evidentne našiel spoločnú reč.
„Spolupráca sa mi veľmi páčila. Hudobníci
boli otvorení a mal som pocit, že ich hudba
tešila,“ povedal mi po koncerte sympatický hudobník, ktorý má bohaté skúsenosti
so širokým repertoárom od starej po súčasnú hudbu. Vyvrcholením večera sa stalo eklektické Rotovo Divertimento. Ani nie
tak pre hudbu samotnú, ktorá na môj vkus
príliš odkazovala na Prokofieva, Šostakoviča či Mahlera, ale najmä bravúrnym výkonom sólistu. Skromne pôsobiaci umelec sa
na pódiu zmenil na charizmatického a suverénneho majstra svojho nástroja. Hru,
ktorá ani na okamih nestratila nič z energickosti, mal i technicky neustále pod kontrolou, pričom tón a farba jeho kontrabasu
mohli vo vyšších polohách bez mihnutia
oka konkurovať violončelu. Roman Patkoló
je jednoducho fenomén a jeho ignorovanie
slovenskými koncertnými inštitúciami je len
ťažko pochopiteľné. Rovnako ma však zaujal i výkon Kevina Griﬃthsa. Čo spája laureáta dirigentskej súťaže s víťazom súťaží pre
6 | 2012
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inštrumentalistov? Okrem výnimočného
talentu predovšetkým otvorenosť, flexibilita a nadhľad. „Okrem klasicistického a romantického repertoáru sa venujem aj súčasnej hudbe, hrám ju pravidelne,“ hovorí
Patkoló, ktorý s Anne-Sophie Mutterovou
premiéroval diela Pendereckého či Rihma.
„Verím, že dnešný dirigent musí byť veľmi
všestranný. Vyhľadávam príležitosti, no nesnažím sa nič siliť,“ približuje svoj prístup
Griﬃths. Aj preto v Londýne založil súbor,
s ktorým realizoval kritikou cenené nahrávky hudby Steva Reicha, ale spolupracoval
tiež s renomovanými špecialistami na starú
hudbu The Orchestra of the Age of Enlightenment. Obidvoch by som si určite rád na
Slovensku ešte v dohľadnej dobe vypočul.

koncertu Ludwiga van Beethovena. Mladý ruský virtuóz Nikita Borisoglebskij
obstál v spomínanej skúške na jedničku
s hviezdičkou. Bezvýhradne sa stotožnil
s dimenziami beethovenovského hudobného myslenia, skladbu poňal ako logickú
architektonickú klenbu „presvetlenú“ autentickou citovou vrúcnosťou – o suverenite intonácie a technickej zložky sa azda ani
zmieňovať netreba. Vynikajúcim partnerom iba 27-ročného huslistu s nemalým
medzinárodným renomé bola Janáčkova
filharmónia a zvlášť jej mäkká, homogénna sláčiková sekcia (naopak tá dychová
pôsobila o čosi tvrdšie, frázovala menej
pružne). Prvú polovicu večera korunovali
dnes už – po takýchto výkonoch – obligátne „stojace“ ovácie.

K. Griffiths a R. Patkoló

Andrej ŠUBA

Ceny udelené
na XXII. Stredoeurópskom
festivale koncertného
umenia v Žiline

I. Venyš

Záverečný koncert
Záverečný koncert (21. 4.) bol vypredaný
a vzbudil veľký spoločenský ohlas (recepcia, médiá, najvyšší politickí predstavitelia
regiónu...) v neposlednom rade aj z dôvodu
vyhlásenia ocenení festivalu. Ako hosťujúci orchester sa predstavila Janáčkova filharmónia Ostrava pod taktovkou poľského dirigenta Michała Dworzyńského.
Mladý, iba 33-ročný Poliak zaujal jasnými
a energickými gestami, vysokou agilnosťou
a perfektnou znalosťou predvádzaných diel
s dávkou nadhľadu; ostravský symfonický
orchester upútal nielen vysokou disciplinovanosťou a precíznosťou hry, ale aj nefalšovanou spontánnou muzikalitou a vyváženosťou zvuku. Osobitne sa treba zmieniť
o originálnej až objavnej dramaturgii.
Na úvod koncertu zaznel Klarinetový koncert od Aarona Coplanda, v poslednom
čase stále populárnejšieho amerického
klasika 20. storočia. Podmanivý lyrizmus
úvodu skladby smeruje cez zvukovo výbojnejšie erupcie a rozsiahlu sólovú kadenciu
až po vtipné jazzové finále. Coplandov zábavný eklekticizmus našiel ideálne mé-

Cena hudobnej kritiky:
Alexandre Doisy
Cena Pražskej jari:
Roman Patkoló
Cena Rádia Devín:
Alexander Buzlov
Cena publika:
Jevgenij Božanov
Cena primátora Žiliny:
Nikita Borisoglebskij

SFKU na Rádiu Devín

N. Borisoglebskij foto: archív

dium v osobe českého klarinetistu Irvina
Venyša. Ten zaujal neomylnou nástrojovou virtuozitou, lahodným tónom a mnohofarebnosťou výrazu a zvuku. Druhým
koncertným dielom večera bol osvedčený evergreen a súčasne skúška interpretačnej vyspelosti v podobe Husľového

Po prestávke sa korunovali víťazi a laureáti
a potom sa ešte schuti muzicírovalo. Pravda, symfonický orchester sa zmenšil na sláčikový. Dve diela maximálne odlišného charakteru a výrazu mohli potešiť žilinský Dom
umenia: Fantázia na tému Thomasa Tallisa
od Ralpha Vaughana Williamsa a Orawa

od Wojciecha Kilara. Radosť z nástrojovej
ekvilibristiky vystriedala radosť z originálnych kompozičných riešení; po štrukturálnej komplexnosti nasledoval dialóg
dvoch monistických kompozícií. Zádumčivá meditácia anglického neskorého (alebo
skôr neo-) romantika na tému predstaviteľa anglickej neskorej renesancie je svojou
zvukovou antifonálnosťou a harmonickou
modálnosťou populárna najmä v ostrovnej krajine: oduševnená interpretácia pod
Dworzyńského vedením prinajmenšom
naznačila príčinu tejto obľúbenosti. Osobnosť niekdajšej poľskej avantgardy Kilar je
ďalším „odrodilcom“, ktorý sa svojich experimentálnych výbojov vzdal v prospech redukcionizmu Novej jednoduchosti. Írečito ľudovým minimalistickým výtvorom je
skladba Orawa, inšpirovaná prírodou slovensko-poľského pohraničia. Živelné rytmické obrazy zazneli strhujúcim spôsobom
v podaní hráčov Janáčkovej filharmónie,
ktorí si v tejto rázovitej skladbe našli očividne zaľúbenie.

1. 7. 2012, 22.30 hod.
ŠKO Žilina, C. Schuldt – dirigent,
A. Buzlov – violončelo
Zeljenka, Čajkovskij
SOSR, K. Griﬃths – dirigent,
L. Schneider – flauta
Rodrigo
15. 7. 2012, 22.30 hod.
Klavírne trio Dali
Beethoven, Ravel
29. 7. 2012, 22.15 hod.
A. Montesinos-Aragón – gitara
Rodrigo, Llobet, Albéniz, Granados, Sor
B. Szabó – organ
Bruhns, J. S. Bach, Liszt, Leguay
12. 8. 2012, 22.15 hod.
A. Doisy – saxofón, C. Simon – klavír
Schmitt, Debussy, Poulenc, Milhaud
J. Božanov – klavír
Chopin, Liszt, Debussy
26. 8. 2012, 22.30 hod.
Janáčkova filharmónia Ostrava
M. Dworzyński – dirigent, I. Venyš –
klarinet, N. Borisoglebskij – husle
Copland, Beethoven

Tamás HORKAY
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Prípravy na festival ISCM
World New Music Days
2013 vstupujú do svojej
finálnej fázy. Významné
podujatie, ktoré sa na Slovensku uskutoční prvýkrát,
by malo byť impulzom
k zmene prístupu k súčasnej hudbe a oplyvniť rôzne
generácie hudobníkov
i poslucháčov.
O projekte sme sa rozprávali s jeho umeleckým
a organizačným riaditeľom
Ivanom Šillerom.

ưfoto: archív I. ŠilleraƲ
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Ivan Šiller:
Naším cieľom je zmena myslenia

Pripravil Andrej ŠUBA
V roku 2013 vyvrcholia na Slovensku aktivity
v rámci festivalu ISCM World New Music Days.
Môžeš stručne priblížiť históriu a význam tohto podujatia?
ISCM World New Music Days, ktoré vznikli
v roku 1923 v Salzburgu, sú najstarším festivalom súčasnej hudby na svete. Z hľadiska
medzinárodnej účasti patrí festival medzi najväčšie, pretože Medzinárodná spoločnosť pre
súčasnú hudbu (ISCM) združuje vyše 55 členských krajín a 15 pridružených členov. Považujem za významný fakt, že sa po 90 rokoch festival konečne uskutoční i na Slovensku, konkrétne v Košiciach a v Bratislave. Počas festivalu
prebiehajú valné zhromaždenia, na ktorých sa
zúčastňujú delegáti z členských krajín. Takže aj
my budeme mať okolo 100 až 120 hostí z celého sveta.
Aké iné aktivity ISCM okrem festivalu vyvíja?
Spoločnosť sa skladá z národných sekcií a každá má vlastné aktivity, či už sú to festivaly, alebo edukačné podujatia.
Festival je vyvrcholením trojročnej prípravy,
pričom nejde o jednorazové podujatie, ale skôr
o projekt, ktorý by mal priniesť trvalejšiu zmenu...
Slovenská sekcia ISCM pochopila festival ako
výzvu, preto je pre nás veľmi dôležité, čo sa
udeje pred i po festivale. V súčasnosti kladieme veľký dôraz na edukačné aktivity. ISCM
chcela už od svojho vzniku šíriť súčasnú hudbu
rôznymi spôsobmi: vzdelávacími aktivitami,
festivalom, koncertmi, aby sa „hudba dneška“
dostala viac medzi ľudí a bola prístupná. Tento prístup mi je veľmi blízky a považujem ho
16

za veľmi dôležitý. Preto sme vytvorili niekoľko
platforiem pre deti, študentov i profesionálnych hudobníkov...
O projekte New Music for Kids and Teens sme
už na stránkach Hudobného života písali. O aké
ďalšie aktivity ide?
V rámci príprav ISCM budujeme tri základné
platformy. Je to práca s deťmi, s amatérskymi
hudobníkmi a ich pedagógmi, čiže ťažiskovo
učiteľmi ZUŠ, druhá platforma sú stredoškolskí a vysokoškolskí študenti, hlavne poslucháči
konzervatórií a VŠMU v Bratislave, treťou je
spolupráca s rôznymi profesionálnymi interpretmi, napríklad spolupráca so Štátnou filharmóniou Košice, sólistami a komornými telesami. Zo spomínaného projektu New Music
for Kids and Teens mám veľkú radosť hlavne
preto, lebo niektoré ZUŠ sa ujali prípravy komorného cyklu „Portréty“, ktorý sme v rámci
tohto projektu vytvorili a kde sa hrá len hudba
20. a 21. storočia.
Aké sú odozvy a aké bude vyústenie vašej práce
v rámci festivalu?
Zážitky z koncertov na ZUŠ sú veľmi pozitívne a ukazujú, že súčasnej hudby sa naozaj netreba báť. Nie je to nejaký strašiak pre zopár
vyvolených. V rámci práce so stredoškolskými
a vysokoškolskými študentmi postupne vytvárame nový slovenský, resp. československý
ansámbel (máme aj niekoľkých poslucháčov
z Čiech). V roku 2013 chceme vytvoriť súbor
z 12 až 15 hráčov, ktorí vystúpia aj na festivale ISCM New Music Days. Najlepší detskí
interpreti budú otvárať festival v Košiciach.

Čiže každý ten projekt má svoje vyvrcholenie
v rámci festivalu, ktorý bude akýmsi záťažovým testom jeho fungovania. Samozrejme
plánujeme v týchto aktivitách pokračovať aj
po roku 2013.
S kým všetkým organizátori ISCM World New
Music Days spolupracujú?
Existujú školy i jednotlivci, s ktorými komunikujeme už pravidelne. Niektoré ZUŠ v rámci
Bratislavského kraja, ale aj v Bánovciach či
v Ružomberku sú našimi stabilnými partnermi, objavili sme tu ľudí zaujatých pre tento
projekt, čo je skvelé. Na Slovensku pribúdajú
jednotlivci zapálení pre dobrú vec. Najväčší
problém je ich spojiť, aby tlak na spoločnosť
silnel. Lebo jedine tak môžeme docieliť zmenu. Z inštitúcií spolupracujeme s Európskym
hlavným mestom kultúry – Košice 2013, Štátnou filharmóniou Košice, s ktorou veľmi intenzívne pripravujeme festival v Košiciach,
spolupracujeme aj s riaditeľkou Hudobného
centra Oľgou Smetanovou a s festivalom Melos-Étos. Snažíme sa o spoluprácu so Slovenskou filharmóniou a Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Takže postupne
vzniká sieť inštitúcií a konkrétnych ľudí, ktorí
na festivale participujú.
Spomenul si slovo zmena. Čoho by sa mala
podľa teba najviac týkať?
Možno sa budeš čudovať, ale želal by som si
najmä zmenu v myslení ľudí. Všetky projekty,
ktoré robíme, smerujú k tomu, aby ľudia začali
uvažovať inak. Keby som mal byť konkrétnejší,
mám pocit, že sa u nás stále veľa ľudí bojí roz6 | 2012
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mýšľať tvorivo, slobodne a nezávisle. Myslím
si, že súčasná hudba im k tomu môže pomôcť.
Pretože súčasná hudba je aj o prijímaní niečoho nového, niečoho, čo sme doteraz nepoznali.
Stále žijeme v reáliách, kde sa hrá ten istý repertoár, kde vyučujeme stále tým istým spôsobom. To je ale len výsledok. V skutočnosti ide
o hlbší problém, ktorý je celospoločenský a súčasne v každom z nás.
Spomínal si pozitívnu odozvu medzi školami.
Ako je to s oficiálnymi inštitúciami?
To, že tam nie je toľko súčasnej hudby, koľko by
malo byť, je podľa mňa opäť len strach z niečoho
nového a nepoznaného. Musím povedať, že sme
si z hľadiska komunikácie i vízie k sebe dlhšie
hľadali cestu so Štátnou filharmóniou Košice,
no teraz je naším najspoľahlivejším partnerom
spomedzi štátnych inštitúcií. Vážim si otvorenosť voči novým dramaturgiám. Minulý rok na
festivale orchester zahral výborne Ligetiho Koncert pre violončelo a orchester a už sme sa dohodli, ako postupne pripraviť skladby na festival
v roku 2013. Toto je teda dôsledok toho, že veci
sa dajú zmeniť a že publikum si zmeny pýta...
Spomenul si Ligetiho, ktorého predsa možno
považovať už za klasika 20. storočia. Čo je „súčasná
hudba“ v slovenskom hudobnom živote?

na Slovensku a v Rakúsku. Medzinárodná porota bola zložená z osobností vyznávajúcich
rôzne kompozičné poetiky. Členmi boli Zygmund Krauze z Poľska, Bruno Strobl z Rakúska, Christopher Fox z Anglicka, Violeta Di-

časnou hudbou. Najväčší problém majú paradoxne profesionáli a vzdelaní hudobníci.
To je moja niekoľkoročná skúsenosť. Všetky
naše aktivity sú smerované aj na laického poslucháča. Keď v rámci projektu New Music for

Dúfam, že cez naše projekty v rámci ISCM sa nám
podarí vytvoriť tradíciu. Hoci v minimálnom režime,
no považujem za dôležité ostať v kontakte s ľuďmi,
ktorí majú záujem o niečo nové, o niečo iné, čo prináša
otvorenosť a slobodu.
nescu z Rumunska a zástupca slovenskej sekcie ISCM Daniel Matej. Porota vybrala približne 100 skladieb, o ktorých si myslí, že môžu byť
na festivale uvedené. My z toho teraz musíme
vybrať to, čo je reálne a čo sme schopní uviesť
v priebehu 10 dní.
Budú skladby hrať domáce alebo zahraničné
súbory?
Naším zámerom je, aby sme maximálne zapojili slovenských interpretov, no uvažujeme
i o angažovaní zahraničného súboru.

Kids and Teens robíme seminár pre učiteľov,
aby sme ich vzdelali v oblasti súčasnej hudby,
deti hrajú koncerty pozostávajúce ťažiskovo zo
súčasnej hudby. Deti zavolajú rodičov, rodičia
svojich rodičov a na koncerte sa tak stretne
viacgeneračné publikum, ktorému sa súčasná
hudba cez dieťa priblíži. Keďže publikum prichádza pozitívne naladené, nemá problém ju
prijať.
Podľa mňa je problém komplexnejší. K plnohodnotnému počúvaniu hudby patrí predsa skúsenosť i poznanie, otvorenosť je dôležitá, ale je len
začiatkom...
Ale to platí i pri počúvaní Mozarta.
Platí, ale hudobný vokabulár Mozarta je asi
poslucháčovi, ktorý nie je profesionálom, bližším.
Záleží na tom, s akou cieľovou skupinu sa pracuje. Ak s tínedžermi a mladými ľudmi, budú
sa asi pri Mozartovi nudiť viac ako napríklad
pri Stockhausenovi. Hudba, ktorá pracuje
s ruchmi, elektronikou, je tým, čím mladí ľudia
žijú. Hudbu sa snažíme približovať i na predkoncertných stretnutiach. Keďže sme festival
nazvali „Hudba novej chuti“, chceme ho spojiť
s jedlom a spoznávaním nových chutí. Bude to
rovnako priestor na diskusie...

VENI academy ưfoto: L. GálƲ

Od začiatku sme zvolili stratégiu vytvárania
mostov medzi klasikou hudby 20. storočia
a súčasnou hudbou. Hlavná dramaturgická línia bude ale pozostávať zo súčasnej hudby, t. j.
skladieb jednotlivých členských krajín ISCM.
Ide o filozofiu festivalu, aby sa z každej členskej
krajiny zahrala aspoň jedna skladba, ktorá nesmie byť staršia ako 6 rokov. Naším zámerom
je ale predstaviť na festivale aj klasikov slovenskej hudby.
Ako prebieha výber skladieb? Aký vplyv má
krajina, ktorá festival usporadúva?
Zasadnutie poroty na výber skladieb už prebehlo. Prišlo nám vyše 450 partitúr, z nich sme
mohli vybrať 60–70 skladieb, ktoré sa zahrajú

Spomenul si Rakúsko. Aké je prepojenie slovenského festivalu s Viedňou?
Celý festival organizujeme v spolupráci s rakúskou sekciou ISCM, preto sa časť festivalu
uskutoční aj vo Viedni.
Ide teda o príležitosť predviesť slovenské interpretačné umenie v zahraničí?
Rakúšania budú mať svoje súbory. Každá krajina sa snaží zabezpečiť svojich interpretov, ale
uvažujeme aj o výmene jedného až dvoch súborov zo Slovenska a Viedne.
Doteraz sme hovorili o profesionáloch. Ako je
to s laickou verejnosťou a ISCM WNMD?
Laici a amatéri majú najmenší problém so sú-

Veľa seminárov robíš aj mimo ISCM. Týkajú
sa interpretačných techník v hudbe 20. storočia.
V čom je najväčší problém?
Podľa mňa, už len spôsob otázky je to, čo treba
v spoločnosti zmeniť. Pýtaš sa, s akými problémami je to spojené. Moja skúsenosť je taká, že
to u detí nevyvolá žiadny problém.
Tak prečo sa hrá tak málo súčasnej hudby?
Skutočným problémom je spôsob vzdelávania,
ktorý je neaktuálny a nereflektuje súčasné potreby. Predpokladám, že vlastníš mobil, máš
počítač, no vo vzdelávaní sa stále používajú
repertoár a metódy ako v 19. storočí. Tam je
ten najväčší problém. Nepristupujem k deťom
s tým, že ide o problém. Deti sa rady hrajú, rady
hrajú na strunách klavíra, rady hrajú klastre.
Preto som hovoril, že spôsob rozmýšľania je to,
čo treba zmeniť ako prvé. Deti i mladí ľudia sú
formovateľní, len im treba ukázať, že svet je naozaj omnoho pestrejší, ako si myslíme, potom
sú schopní reagovať. Naša skúsenosť z VENI
17
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ACADEMY je, že ľudia tiež nemajú problém
hrať grafické partitúry alebo improvizovať.
Pre Mozarta i Bacha bola improvizácia predsa
absolútne bežná. To, že sa to vytratilo z nášho
vzdelávania, že sa vytratila kompozícia, je začiatok tohto problému.
Dobre, pri deťoch môžu byť impulzom spontánnosť a hra. Ako je to s pedagógmi?
Reakcie pedagógov sú rôzne: od absolútne odmietavých, až po „konečne prišiel impulz, na
ktorý sme čakali“. Moja nádej je v tom, že otvorení ľudia sa dokážu vzdelávať, posunúť sa ďalej, otvoriť svoje myslenie. No jeden impulz samozrejme nestačí, potrebná je kontinuita. Pre
naše prostredie je typické, že veľa vecí ostane
len v rovine impulzu. Že sa z rôznych dôvodov
foto: L. Gál

nedarí vytvoriť tradícia, ktorá je nevyhnutná.
Dúfam, že cez naše projekty v rámci ISCM sa
nám podarí vytvoriť tradíciu. Hoci v minimálnom režime, no považujem za dôležité ostať
v kontakte s ľuďmi, ktorí majú záujem o niečo
nové, o niečo iné, čo prináša otvorenosť a slobodu.
Si známy ako organizátor viacerých podujatí. Vnímaš to ako integrálnu súčasť práce umelca
v dnešnej spoločnosti? Nie je odozva, s ktorou sú organizátori na Slovensku konfrontovaní, frustrujúca?
Do hudby som sa totálne ponoril, keď som mal
17 rokov. Znamenalo to, že som začal veľa cvičiť, veľa koncertovať, učiť i organizovať. Toto
všetko ma sprevádza už viac než 15 rokov.
Koľko ľudí príde, ako zoženiem peniaze, či ako
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to spropagujem ma vždy zaujímalo až v druhom slede. Som skôr známy malými projektmi. Nikdy neprilákali stovky ľudí, čo nebolo ani
mojím zámerom. Keď ma počas štúdia v Gente
vášnivo zaujala hudba 20. storočia, mal som
pocit, že túto vášeň musím preniesť na Slovensko. Rovnaké to bolo neskôr so Schubertom,
keď som si uvedomil, že sa tu nehrá. Pred pár
rokmi som zase spoznal hammerklavier a výsledkom bol festival. Všetky moje projekty
vznikali a vznikajú takto.
A čo ISCM World New Music Days?
Podobne to bolo aj s ISCM WNMD. Uvedomil som si, že nám v tejto oblasti veľmi chýba
medzinárodný kontext a potrebujeme sa ukázať ako krajina, ktorá je schopná zorganizovať také podujatie. Inými
slovami, že po 22 rokoch
od pádu komunizmu už nie
sme krajina, o ktorú sa treba starať, ale sme ochotní
a schopní postarať sa. Verím, že festival spôsobí pozitívnu zmenu. Pre podobné
zmeny však považujem za
nevyhnutný medzinárodný impulz, teda niečo, čo
nás presahuje. Zaoberať sa
niečím, čo presahuje mňa
samého, čo presahuje Slovensko ako krajinu, je pre
každého dôležité. Preto ma
teší, že na príprave festivalu
sa už teraz podieľa veľa mladých ľudí, ktorí pracujú na
rôznych úrovniach, aby sa
projekt uskutočnil.
Koľko ľudí vlastne pracuje
na príprave projektu?
V súčasnosti na projekte
pracuje 10 až 12 ľudí. Najužší tím tvoria Irena Lányiová, Lukáš Kollár, Juraj
Beráts a Petra Kovačovská.
Je to tím fantastických spolupracovníkov, bez ktorých
by projekt nemohol fungovať. Stretávame dvakrát týždenne. Pomáhajú nám tiež
Daniel Matej a Marián Lejava, ktorí majú na
starosti VENI ACADEMY. Andrea Bálešová sa
podieľala na projekte New Music for Kids and
Teens. K výsledku prispievajú i Adrian Rajter
a riaditeľka Hudobného centra Oľga Smetanová, ktorá od začiatku nápad zorganizovať ISCM
WNMD na Slovensku podporovala na medzinárodnom fóre. Naším dôležitým partnerom je
Štátna filharmónia Košice. S Jánom Sudzinom
riešime otázky spolupráce ISCM WNMD a Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Na vytváraní celkovej vízie sa podieľali aj Silvia Zvarová, Marek Piaček a Ronald Šebesta.
Dávnejšie sme sa rozprávali o tom, že v hudobnom prostredí na Slovensku chýba akýsi moment
základnej zvedavosti. Chýba i študentom umelec-

kých škôl a tí majú najväčší potenciál byť aktérmi
zmeny, ktorú tak často skloňuješ...
Ako prvé treba povedať, že nielen na umeleckých školách je málo zvedavých žiakov, ktorí idú študovať umenie s ozajstnou vášňou.
Ako chlapec som chcel byť hokejistom. Veľmi dlho som sa však nevedel dostať do žiadneho klubu, pretože konkurencia bola príliš
veľká. Pred pár dňami som videl, ako Šatan
s Bondrom robili v televízii nábor, aby rodičia prihlásili deti na hokej. Žijeme v dobe
veľmi náročnej v tom, že všetky technológie,
ktoré máme k dispozícii, nás učia byť lenivými. To znamená, že prídeš domov, nejdeš
na koncert, lebo si povieš, že to máš na CD,
nejdeš na prednášku, lebo si ju nájdeš na internete. Realita je však taká, že si CD nevypočuješ a prednášku nevyhľadáš. Navyše žijeme v spoločnosti na Slovensku a ako vyplýva z jednej analýzy z lekárskeho prostredia,
veľa ľudí síce chce zmenu, no takmer nulové
percento ľudí je ochotné pre zmenu i niečo
urobiť. V hudbe máme napríklad zbytočne
veľa škôl, ktoré, aby prežili, berú i študentov bez reálneho záujmu študovať hudbu.
Podobne sú na tom i ZUŠ-ky, konzervatóriá
a VŠMU. Okrem veľmi šikovných a talentovaných detí sú tam i deti, pre ktorých sú
ZUŠ-ky len lacnou „babysitterkou“. Mali
by sme sa tomuto problému postaviť tvárou
v tvár a povedať rázne nie. Ak chceme zvyšovať kvalitu umeleckého školstva, musíme
neprijímať takéto deti a študentov do škôl.
Ak chceme zmenu, musíme začať od seba.
Opakujem ale, že ide o problém, ktorý sa netýka len umeleckých škôl. Tento problém je
širokospektrálny.

Ivan ŠILLER (klavír, SK) – všestranný interpret
a organizátor. Študoval hru na klavíri u M. Kailingovej (ZUŠ Ľ. Rajtera), súkromne u D. Buranovského, D. Varínskej (VŠMU) a D. Vandewalleho (Kráľovské konzervatórium Gent). Bol
štipendistom Internationale Ferienkurse für
Neue Musik Darmstadt, Ostrava New Music
Days, Tanglewood Music Center, Banﬀ Centre
for the Arts. Držiteľ domácich i zahraničných
ocenení (o. i. EMCY v Hamburgu) účinkoval na
festivaloch Večery novej hudby, Orfeus, Konvergencie, Week of Contemporary Music Gent,
Festival Ph. Herrewegha, Ostravské dny, Festival
van Vlaanderen, Pražská jar a ď. Spolupracoval
s holandskými divadelnými súbormi Walpurgis
a Wederzijds. Je iniciátorom hudobných a edukačných projektov pre mladých (Stretnutia, Komorné koncerty, Hudba (práve) minulého storočia) a zakladateľom a um. riaditeľom festivalu
súčasnej hudby Space. Je tiež iniciátorom cyklov
koncertov v Nitrianskej galérii a Galérii umenia
v Nových Zámkoch. Dirigoval mládežnícky zbor
Eben Ezer a detský spevokol Kvapôčky, bol
organizátorom Hammerklavier festivalu a festivalu Schubertiády. Aktivity I. Šillera boli MŠ SR
ocenené plaketou Sv. Gorazda. V súčasnosti je
organizačným a umeleckým riaditeľom projektu
ISCM World New Music Days 2013.
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Zjasnená noc AD 1600
Otázniky nad Frescobaldiho „liturgickými” dielami
Vladimír RUSÓ

Titulný list Fiori musicali
ưfoto: archívƲ

Sú Frescobaldiho organové skladby skutočne
liturgické ako tvrdia starší muzikológovia? Predovšetkým si musíme všimnúť pôvodný titul
najväčšej skupiny Frescobaldiho klávesových
skladieb. Obe knihy tokát (Il primo libro, Il secondo libro) sú totiž predpísané „di cimbalo et
organo”, teda pre čembalo a organ.

M

áloktoré tokáty sú však výlučne organové. V prvej knihe nie je
ani jedna tokáta vyslovene pre organ, v druhej sú tak označené tretia a štvrtá. Piata a šiesta skladba sa môžu hrať s pedálom i bez neho („sopra i pedali e senza“), pričom pedál je v dlhých notách. Početné partity sú samozrejme určené len čembalu, o capricciách
a canzonach alla francese nemožno určite hovoriť v súvislosti s kostolom
a fantázie sú veľmi intímneho charakteru. Takže liturgickou by mohla
byť jedine zbierka Fiori musicali obsahujúca skladby k trom omšiam, kde
sa ale v predhovore možno dočítať: „... ma tanto e grande il loro pregio

artistico che meritano si studino e si suonino anche indipendentemente
dalla funzione sacra.“ („... skladby majú vysokú umeleckú úroveň, takže
si zaslúžia, aby boli študované a hrané aj nezávisle od liturgie“) Pozrime
sa však bližšie na tieto „liturgické“ skladby. „Vysokú umeleckú úroveň“
majú predovšetkým ricercary. V Misse degli Apostoli je po kréde Ricercare cromatico, ktorý svojou filozofiou a chromatickou extravagantnosťou
hovorí o niečom inom ako o vyznaní viery. Počas Frescobaldiho života sa
na pápežskom stolci vystriedalo desať pápežov. Ako súčasť mocenského
boja používali politické intrigy, vraždy, vojny, nevyhýbali sa ani obchodom a životu v prepychu. Frescobaldi musel nejako zareagovať, keď 17.
februára 1600 v Ríme upálili Giordana Bruna za hlásanie, že ani Zem,
ani Slnko nie sú stredobodom vesmíru.
Za pontifikátu Klementa VIII. (1592–
Socha Giordana Bruna
na Campo dei Fiori
1605) zaživa upálili ďalších 30 „heretiv Ríme ưfoto: archívƲ
kov“. Na základe dekrétu pápeža Pavla
IV. (1559) mohla inkvizícia skonfiškovať nekatolícke preklady Biblie, páliť ich
a majiteľov zatknúť i mučiť, často boli
zaživa upálení so svojimi Bibliami na
krku. Vyznanie viery malo v tých časoch
často nádych smrti. Hudobníci nemohli byť ľahostajní voči falošnosti a brutalite vysokého kléru a pápežského dvora. Josquin napríklad pôsobil v Ríme za
Alexandra VI. Borgiu, teda v čase, kedy
morálny úpadok cirkvi a pápežstva už
nemohol byť väčší. Josquin sa dobre poznal s dominikánom Girolamom Savonarolom, ktorého popravili vo Florencii
23. mája 1498.
Aj Herkules d'Este mal so Savonarolom blízky vzťah a podporoval ho v snaSavonarola
ưfoto: archívƲ
he zreformovať amorálnu cirkev. Z ich
vzájomnej korešpondencie sa zachovalo dvanásť listov. Nešťastník zanechal
vo väzení pred upálením nedokončené
meditácie na 30. žalm „Tristitia obsedit me“ („Zachvátil ma žiaľ“). Knieža
tiež požiadal Josquina o napísanie Savonarolovho hudobného testamentu.
Na jeho počesť Josquin skomponoval
Miserere mei Domine, v ktorom knieža
d'Este sám spieval tenor a ktoré sa stalo
najrozšírenejším motetom 16. storočia.
Hudobníkov živili mecenáši, kniežatá,
kardináli a pápeži, no oni mali vlastné svedomie a presvedčenie. Čo videli na pápežskom dvore, muselo na nich
predsa zanechať nejaký vplyv. Meditácie
Savonarolu „Infelix ego“ na 51. žalm a
„Tristitia obsedit me“ vytlačil okamžite po dominikánovom upálení vo
Ferrare Laurentius de Rubeis a rýchlosťou blesku sa rozšírili po celej Európe, ktorá sa zmietala v náboženskej neistote. Tieto texty po Josquinovi zhudobnili ešte mnohí skladatelia: Adrian Willaert, Cipriano de Rore,
Nicola Vincetino, Simon Joly, Orlando di Lasso, Jacob Reiner, William
Byrd, William Hunnis, William Mundy, Thomas Ravenscroft. Z toho
vidno, že hudobníci neboli ľahostajní k okolitému dianiu.
Po spomínanom chromatickom ricercare nasleduje Altro ricercare. Prvá
téma je tanečná pieseň, kontrapunktické hlasy obsahujú často synkopo19
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a v pedáli iba Trompete 8´ a Nachthorn 2´, chórový organ mal dva mavané rytmy, druhá téma je ešte tanečnejšia, tretia je canzonetta a spojenie
nuály a pre pedál mal iba jedinú 8´ Trompete. Hlavný stroj na oboch orvšetkých tém je mimoriadne rytmické, často synkopované. Od 11. takganoch bol pozostatkom gotického blockwerku. Prestant 16´, Prestant
tu od konca to zaváňa ľudovou veselicou. Ricercare con obligo del Bas8´, Mixtur a Scharf boli zviazané ako jeden register, len neskôr pridaso come appare je bujným, neviazaným sedliackym tancom. Basista vená Trompete 8´ bola samostatná. Na chórovom organe boli Prestant 8´,
die celú kapelu posmešným pouličným ostinátnym popevkom c, e, f, d,
Octave 4´, Mixtur a Scharf viazané v bloku, ďalších 7 registrov bolo sac najprv po kvintovom kruhu po e a potom po kvartovom kruhu po es,
mostatných. Na týchto organoch bolo dosť jazykových registrov na hru
tak ako sa zabávali sedliaci na dedinách. Kontrapunkty sú jednoduché
cantu firmu, ale pedál ako samostatný hlas v 4-hlase bol nemysliteľný.
a synkopami zvýrazňujú tanečnosť. Ricercar to ani nie je. Toto by mala
byť liturgická hudba? Podobne v 3. omši je pred
pozdvihovaním ricercar, v ktorom sa má piaty hlas
De Oude Kerk v Amsterdame
spievať. Na liturgický text? Kdeže, je to intímna fiưfoto: archívƲ
lozofia, na míle vzdialená od liturgie. V prvej omši je
Toccata cromatica per l'Elevazione. Lenže táto tokáta je zúfalým lamentom, výsostne intímnym vyjadrením nešťastných, bolestných a chmúrnych nálad.
Elevazione? Lamento! V druhej knihe tokát je tretia „alla elevatione“, ktorá je však taká dramatická
a končí úplne depresívne, veriacich by z nej „rozbolela hlava“. Je krásna, no nič liturgické v nej nie je!
Frescobaldiho extravagantná chromatickosť, ktorá
pošteklí aj dnešné znecitlivené ucho, musela veriaceho vyrušovať. Jediné výlučne liturgické skladby
sú vo Fiori musicali krátke predohry ku Kyrie eleison
a Christe eleison s cantom firmom z gregoriánskeho
chorálu, no tokáty, canzony a najmä ricercary ich
hudobnou úrovňou ďaleko prevyšujú. Samozrejme,
že Frescobaldi hrával v kostole, no do kostola sa nechodilo len kvôli liturgii. Samozrejme, že k takémuto poznaniu sa nemôže dopracovať muzikológ, ktorý si nevie tieto skladby primerane zahrať a „vychutnať“ ich do najmenších detailov.

J. P. Sweelinck
ưfoto: archívƲ

Frescobaldiho súčasníkom bol Flám Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562–1621), ktorý vraj študoval v Benátkach u Zarlina (čo však nie
je doložené), a tak sa dobre oboznámil s talianskym géniom. V amsterdamskom Oude Kerk pôsobil 44 rokov (od svojich 15 rokov), kde hrával na renesančných organoch Niehoffa. Hlavný organ mal tri manuály
20

Zvuk 16´-stopového registra sa dal preniesť do pedálu iba pomocou
spojky z hlavného stroja, no na kontrapunkt takýto zvuk nie je vhodný.
Známe boli Sweelinckove improvizácie a za virtuóznu hru dostal meno
„Orfeus Amstredamu“. Jeho slávna Fantasia chromatica je dramatickým dielom, Ricercar brevis s tou istou témou je akoby kontrapunktickým dovetkom k tokáte a je natívnou sestrou Sonciniho a Fasoliniho
chromatických skladieb. I v Ricerare del nono tuono použil chromatickú
tému (od 52. taktu). Tieto skladby slávneho Fláma zapadajú medzi diela
Talianov s úplnou samozrejmosťou.
K „arcistravaganze“ môžeme pripočítať jediné dielko Carla Gesualda da
Venosa pre organ či čembalo Canzon francese con le fioriture (napísal aj
jednu Gagliardu), ktoré sa skladá zo 7 krátkych kontrapunktických úsekov vystriedaných „con le fioriture“, chromatickými tokátovými behmi
končiacimi v rôznych neobvyklých harmóniách a s 9-taktovým záverom
in C s viacerými trilkami na fis (!). Existuje aj „versione facile“ bez fioritúr. V madrigale Dolcissima mia vita Venosa po úvode v B dur sa kadenciou dostáva až do a mol, potom nasleduje Fis dur, h mol, fis mol, Fis dur, cis
mol a Cis dur! V slovách „o morire“ využíva 4 descendenčné i ascendenčné malé sekundy, čím zmarí akýkoľvek pocit tonálnosti. V závere z f molového kvartsextakordu s mnohými sekundovými prieťahmi pripravuje kadenciu cez durovú i molovú subdominantu ku G dur. Jeho hudba pôsobí
ako svetelné lúče, ktoré sa neustále prelínajú a menia farbu a intenzitu.
Venosov súčasník Luca Marenzio (1560–1599) v madrigale Solo e pensoso napísal v prvých 13 taktoch do sopránu chromatiku od g1 až po a2 v polových notách, a potom sa vracia od a2 po d2, ostatné 4 hlasy v menších
hodnotách balansujú v akejsi harmonickej neurčitosti.
„Zjasnená noc“ sa však v 1600 neskončila. Frescobaldiho žiakom bol
Michelangelo Rossi (1601/2–1656), nazývaný aj „Michel Angelo del
violino“, z čoho je zrejmé jeho husľové majstrovstvo. No hral hlavne
na organe a čembale a jeho Dieci toccate per cembalo hovoria o veľkom
virtuózovi. Rossi bol veľkým pokračovateľom Frescobaldiho štýlu. Jeho
tokáty obsahujú veľa neobvyklých chromatických postupov: napríklad
v 6. tokáte (Toccata sesta) v 2. a 3. takte na altové c skočí sopránové cis
a na altové g skočí sopránové gis. Celá táto pasáž splietajúcich sa dvoch
hlasov v klesajúcich terciách a malých sekundách pôsobí fantazijne, akoby z iného storočia! V Toccate settima použil Rossi v záverečnom dieli
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úvodným modulačným úsekom (všetky štyri stravagande sú in G). De
pôvodne diatonický motív, ktorý je vzápätí chromatizovaný a objavuje sa
Macque často používa mimotonálnu dominantu k rôznym stupňom,
v oboch smeroch, vzostupne i klesajúco. V 14 taktoch tri hlasy šialene
ba aj mimotonálnu dominantu k mimotonálnej dominante, čo však
chromaticky behajú hore-dolu, v posledných dvoch taktoch je štvorhlas
už hraničí so špekuláciou a moduláciami a skokmi do vzdialených tó(štvrtým hlasom je zádrž) až nakoniec bez väčšieho harmonického roznin alebo alternuje rôzne tóny akordov a vytvára spoje, ktoré sú cudzie
uzlenia tokáta kadencuje akoby do dominanty, no tá je v skutočnosti len
funkčnej harmónii (ktorá vtedy ešte neexistovala). Modulačne odvážne
subdominantou k dominante.
úseky sa nachádzajú v mnohých jeho skladbách – napríklad v CapricPre neskorší vývoj organovej a čembalovej faktúry boli veľmi dôležité
cietto v taktoch 5 – 11, v Toccata a modi di Trombette v prvých 7 takricercary od Rocca Rodia (1530–1615), organistu z okruhu Gesualda,
toch. Psalmódie (v modernom vydaní nazvané ricercary) majú od jedktorý s Macquem ovplyvnil génia Frescobaldiho. Jeho Quinta Recercanej po štyri témy (De Macqueho žiak Trabaci napísal podobnú zbierku
ta (z Libro di Recercate 1575) na la, sol, fa, re, mi je najkrajším lamens označením skladieb „con tre fughe“, Frescobaldi podobné skladby
tom, aké kedy bolo vôbec napísané. Je to nádherná skladba s temným
označil „Fantasie con tre soggetti“, čo je asi najpresnejšie.) De Macque
a veľmi vrúcnym ladením a krásne profilovanými deklamačnými konv Ricercare nono tono napísal dux vždy ako prvú tému a comes vždy ako
trapunktmi. Tvorba tohto zaujímavého autora by si zaslúžila pozornosť
druhú. Po 20-taktovej expozícii sa objavuje nový materiál, ten sa ihneď
milovníkov hudby.
objaví v diminúcii, v ktorej trikrát exponuje tretiu tému, krátky osmiMotív la, sol, fa, re, mi použil v roku 1490 prvýkrát Josquin des Prez
nový motív, ktorý sa po tejto dvojitej expozícii vplieta do diminúcie pr(1450/5-1521) v omši, ktorú vydal Ottaviano Petrucci v roku 1502 ako vôvej a druhej témy, neskôr sa objaví v pôvodnom metre aj v diminúcii.
bec prvú notovú tlač. Josquin vtedy spieval v Sixtínskej kaplnke a na steZáverečný úsek je v dvojitej diminúcii so všetkými tromi témami. Do
ne kaplnky zanechal svoje „grafiti“, jeho jediný známy podpis. V Omši La,
takto komplikovanej formy skladby sa mohol pustiť iba veľký majster
sol, fa, re, mi použil základný motív 200-krát a technikou permutácií, ktoré
kontrapunktu. V Canzon prima a v Capriccio re, fa, mi, sol v oboch drupatrili k základným technikám 2. viedenskej školy, tento motív melodicky
obmieňal ako zrkadlo, rak, rak zrkadla a mnohými inými spôsobmi. Tenhých úsekoch vedie kontrapunkt tak, aby sa hlasy stretávali v malých
to motív je „soggetto cavato“ – solmizačný akrostich – „Lascia fare mi“,
sekundách.
ktorý mal podľa Glareana (1547) vysloviť nevlastný brat tureckého sultána Bajazida II. Cem Sultan, ktorý žil v zajatí v
opulentnom prepychu v Ríme za Innocenta VIII. a Alexandra
VI. Jeho strážcovia a vysoký rímsky klérus sa ho snažili prinútiť, aby konvertoval na katolicizmus, ale Cem Sultan, keď
videl morálnu prehnitosť pápežstva a rímskej šľachty, konvertovanie odmietol so slovami: „Lascia fare mi!“ („Nechajte
ma! Dajte mi pokoj!“) Existuje aj iná verzia, podľa ktorej mal
výrok vysloviť kardinál Ascanio Sforza, živiteľ Josquina, ktoPríklad č. 2: A. Mayone: Ricercare sul I. tono transportato, zádržou pripravený kvintovo-septimový súzvuk na ťažkej dobe
rý mal finančné ťažkosti a odmietol zaplatiť Josquinovi gážu
s týmito slovami. Je Quinta Recercare Rocca Rodia s tou istou
témou ozvenou Josquinovej omše alebo iných ťažkostí, osobných probléAscanio Mayone napísal množstvo madrigalov, magnifikatov, omšu,
mov? Josquinova prvá omša na motív „soggetto cavato“ bola Missa Herlaetatus sum a dve knihy capriccií pre organ, čembalo alebo harfu – Il
cules Dux Ferrariae, ktorú napísal pravdepodobne počas 18-mesačnej
primo libro di diversi caprici per sonare (1603) a Secondo libro... (1609).
návštevy Ascania Sforzu s 200-člennou suitou vo Ferrare. Cantus firmus je
V skladbách stravagande používal odvážne disonancie a vybočenia do
re, ut, re, ut, re, fa, mi, re, čo znamená „Her-cu-les dux fer-ra-ri-ae“.
veľmi vzdialených tónin. Vedel vyjadriť veľké spektrum nálad od šťastia
a spokojnosti až po melanchóliu, beznádej a bôľ. Faktúra jeho skladieb
De Macque, Trabaci, Mayone – neznáma stránka dejín? je veľmi zložitá, čím preskočil svoju dobu. Štvrtá a piata tokáta z 2. knihy
obsahuje „durezze e ligature“, sekvencie neobvyklých prázdnych disoAk mali v podnadpise spomínaní organisti a harfisti ovplyvniť Fresconancií, ktoré v kontexte neskorej renesancie nemajú obdobu a ktoré by
baldiho, nemohli byť iba regionálnymi skladateľmi z Neapola. De Masa lepšie vynímali začiatkom 20. storočia.
cque od roku 1574 napísal niekoľko kníh madrigalov. Pre organ napísal knihu psalmódií a niekoľko rozličných skladieb – Capriccio sopra
Mayone tu vytvoril také „expresionistické“ obrazy, ktoré sa dajú vyre, fa, mi, sol, Canzony, niekoľko Consonanze stravagande a iné. Jeho
svetliť iba v rámci existencionálnej filozofie konca 19. a začiatku
štýl je mimoriadne extravagantný, obľubuje kontrapunkt stretávajúci
20. storočia. Dlhé tirády trilkov a celé pasáže vyplnené trilkami v konsa v malých sekundách, rôzne disonancie, rapsodický charakter a tak
trapunktickom pletive sú fascinujúcim zážitkom, no organista či harvytvára veľkolepé kompozície.
fista sa riadne zapotí. Toccata quarta bola napísaná pre cembalo cromatico, čo znamená, že archičembalo v Neapole museli mať. A čudesné durezze e ligature na chromatickom
čembale zrazu dostávajú zmysel. Napríklad v Ricercare
sul I tono transportato z druhej knihy je v tenore cantus firmus v longách a v troch hlasoch Mayone kontrapunkticky spracúva dva motívy, často nasledujúce
za sebou v najtesnejšej tesne – po dobe. Najčastejším
intervalom sú malé sekundy a veľké septimy, najčastejším súzvukom je sekundakord, a to všetko okolo roku
1600! Trabaci okrem vokálnych skladieb napísal dve
knihy pre organ, čembalo alebo harfu obsahujúce rôzne
skladby – ricercary, canzony, capricciá, gagliardy, partity, tokáty, durezze e ligature, consonanze stravaganti
(in G) a canti fermi, celkove 165 skladieb. Jedna tokáta
má nadpis „per il cembalo cromatico“. Aj toto je dôkaz o
Príklad č. 1: G. de Macque: Capriccio sopra re, fa, mi, sol, kontrapunktické hlasy sa stretávajú v malých sekundách
existencii archičembala v Neapole. Consonanze stravaganti je krátka 16-taktová skladba s chromatickým nástupom b, h, c, cis a s čudesným zväčšeným sextakordom h, dis, g alebo
V Consonanze stravagande a Durezze e ligature blúdi po vzdialených
g, h, es, a s inými harmonickými záludnosťami. Canzon francese settia nepríbuzných tóninách ako Max Reger či mladý Arnold Schönma Cromatica má krátku chromatickú prvú tému, no všetky úseky tejberg v Zjasnenej noci. Prime a Seconde Stravagande sú krátke tokáty s
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Ďalšie dôsledky Vincentinovho vynálezu

právo a po získaní doktorátu pracoval ako sekretár kardinála Hypolytta Aldobraniniho. Jeho brat Virgilio bol Maestro di Cappella Giulia v Bazilike sv. Petra, ktorý mu poskytol tých najlepších spevákov zo
speváckej špičky i najlepších inštrumentalistov („il buon concerto, e la
discrezione del buon cantante“). Podobne ako Monteverdi písal rozvinuté monodické recitatívy pre jeden alebo dva sólové soprány so
sprievodom klaviorgana, organa alebo čembala a chittarone. Spolu
so skladbami Luzzasca Luzzaschiho sú určené trom dámam z vysokej spoločnosti vo Ferrare, ktoré boli vynikajúcimi speváčkami. V rímskych palácoch bolo niekoľko archičembál, ku ktorým mal Mazzocchi prístup ako vysoko postavený šľachtic, intelektuál a klerik, ktoré
označoval ako „instrumenti hodierni perfettamente spezzati“ (dnešné
nástroje s dokonale delenými klávesami). Tie ho inšpirovali na písanie veľmi odvážnych recitatívov, v ktorých
dával nesmierne veľký význam jednotlivým
slovám. Napríklad v Piangete, occhi piangete na druhom „piangete“ na hláske „e“
použil dva štvrťtóny, podobne v Lamentum
matris Euryali v slove aspicio na hláske „i“
sú štvrťtóny vo vokálnom parte presne vypísané: cis, cisx (štvrťtón), d, dis, disx, e (na archičembale to je des, cis, d, es, dis, e) v slove „crudelis“ v slabike „de“ dis, disx, e, (es,
dis, e) v slove „habet“ v slabike „ha“ d, dis,
disx, e (d, es, dis, e) a v slove „miserere“ h,
ces, c, cis, cisx, d (h his, c, des, cis, d). Tento planctus má podnadpis: Diatonico – cromatico – enarmonice, čo je výraz Transutina pre chromatické čembalo a vokálny part
má predpis „Cantatur ut scribitur rigorose“,
(spievať presne podľa toho, čo je napísané),
čo znamená, že Mazzocchiho skladby sa
dajú zodpovedne sprevádzať iba na „cimbalo
cromatico“ a speváci musia presne intonovať medzi zvýšenými tónmi o poltón a štvrťtón (#a #x). Vo vtedajšom systéme ladenia
by vzdialené tóniny, ktoré skladateľ celkom
bežne používal, zneli príšerne a speváčka si
môže intonáciu štvrťtónov skontrolovať jedine na cimbalo cromatico. Mazzocchi nepísal
žiadne indické módy alebo arabské makamy, ale bohatá chromatika
bola výsledkom harmónie a presunutia expresivity z tónu na slovo,
a tak jednoducho využíval možnosti chromatického čembala. Štvrťtóny, a v roku 1640? Jeho recitatívy majú väčšinou charakter lamenta,
sú exaltované, používa v nich veľké skoky z výšok do hĺbok a veľké intervaly. Charakter jeho hudby opísal 1640 v Della musica dell'eta nostra (O súčasnej hudbe) Pietro della Valle jednoducho ako „dolcezza“.
Mazzocchi písal aj polyfonické madrigaly (1638), ba aj operu La catena d'Adone (1626) a niekoľko motet a kantát. Súčasníci ho obdivovali,
ako dokáže v zbierke Musiche sacre La Madalena riccore alle lagrime
vzdialenými tóninami a melodickým spádom „odlíšiť tečúcu krv z Ježišových rán od kvapkajúcich sĺz Magdalény“. Kto môže dnes interpretovať tieto extravagantné, ale nádherné skladby? Iba ten, kto má k dispozícii čembalo minimálne s 19 tónmi v oktáve. Lenže my môžeme
iba s poľutovaním skonštatovať, „che instrumenti hodierni non sono
perfettamente spezzati“! („dnešné nástroje nemajú dokonale delenú
klávesnicu“) U nás také čembalo ešte nikto ani len nevidel, niežeby ho
počul. Zo všetkých historických talianskych archičembál sa zachovalo
jediné, ktoré postavil v 1609 Vito Transutino a ktoré je uložené v Museo internationale e biblioteca per musica v Bologni. Presný opis Vincentiniho archičembala je v jeho traktáte L´antica musica ridotta alla
moderna prattica. Dnes však nie je veľa staviteľov, ktorí by sa pokúsili
o taký ťažký experiment. Denzil Wraight postavil čembalo podľa Fabriho (1631) s 19 tónmi v oktáve, Marco Tiella postavil archičembalo
podľa Nicola Vicentina s 24 tónmi v oktáve (nie s 31 alebo 36 tónmi,
ako je to opísané v traktáte). A kto ešte?

V Civita Castellana v šľachtickej rodine sa v roku 1592 narodil Domenico Mazzocchi. Ako 14-ročný vstúpil do kláštora, kde študoval

(Pokračovanie nabudúce)

to canzony sú popretkávané chromatikou. Jeho tokáty sú plné neuveriteľnej fantázie, rôznych zvratov od vzrušeného recitatívu cez pasáže
trilkov a tokátové behy ku kontrapunktu. Technické prvky sa striedajú veľmi často, takže vzniká kaleidoskopický obraz fantazijného sveta.
Takú bohatú hudobnú predstavivosť, sladkosť melódií, odvážnosť harmónií hraničiacu s experimentom a symboliku už barok ani klasicizmus v hudbe nedosiahli. I napriek výnimočnosti Bacha a Beethovena.
Preto je veľká škoda, že skladateľa Trabaciho kvalít nepoznáme lepšie.
Beethovena a jeho Veľkú fúgu B dur, Liszta so Sonátou h mol a Trabaciho Ancidetemi pur možno vidieť ako trojicu veľkých faraónov s ich
pyramídami. Beethoven a Liszt vo svojich pyramídach zašifrovali nešťastné peripetie svojich životov pred Bohom, Trabaci opísal život ako
exaltické zmietanie sa v plači, náreku a výkrikoch. Stavebné prvky sú

Titulný list 2. knihy Mayoneho
capricií ưfoto: archívƲ

renesančné (modalita, časté kadencovanie, trilky, trilkové reťazce, nekonečné recitatívy), no afekty sú priam veristické až expresionistické.
To všetko okolo roku 1600! Girolama Frescobaldiho tak očarila Trabaciho organovo-harfová fantázia na tento Arcadeltov madrigal (c1504–
po 1567), že aj on napísal madrigal Ancidetemi pur dell' Arcadelt passagiato, no jeho skladba je omnoho vyrovnanejšia a pokojnejšia a také
vulkanicky bublajúce a vystreľujúce afekty ako Trabaci Frescobaldi už
nedosiahol. Arcaldeltov madrigal najprv očaril de Macqueho, ale jeho
skladba sa zrejme nezachovala. Tak či onak, jeho fantasia passagiata
na tento inšpiračný madrigal bola asi prvou, potom nasledovali Trabaci a Mayone a po nich Frescobaldi. A ešte kto? Gregorio Strozzi. Text
madrigalu A' n'ditemi pur bol taký lákavý, že ho okrem Arcadelta zhudobnili aj Sigismondo d´India (1582–1629) a Carlo Gesualdo, knieža
z Venosy. Vieme si predstaviť, ako na koncerte v Neapole zazneli všetky 3 madrigaly – Arcadelt, Sigismondo d' India a Gesualdo a 5 passagiati podľa Arcadeltovho madrigalu – de Macque, Mayone (1603),
Trabaci (1615), Frescobaldi (1637) a Strozzi (1687). De Macque napísal aj skladbu Fantasia passagiata sopra Non che chio non noglia
mai. No kto si ju dnes môže vypočuť? Pravdepodobne je tiež stratená.
Na konci prvej knihy Trabaci uviedol Madrigal passagiato Io mi son
giovinetto od Domenica Ferrabosca (1542), ale v origináli spieva žena
„Io mi son giovinetta“. Trabaci použil maskulínum, pravdepodobne
chcel zosobniť samého seba.
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Faunov ruský sen
Debussy, Glazunov a hudba na rozhraní epoch
Robert KOLÁŘ

Portrét Alexandra Glazunova od
Ilju Repina (1887) ưfoto: archívƲ

Pierre Boulez označil premiéru Debussyho Prelúdia k Faunovmu popoludniu v decembri 1894
za možný počiatok hudby 20. storočia. Význam
tohto diela vystupuje do popredia dnes, keď si
svet pripomína 150. výročie narodenia jeho autora, omnoho viac ako v čase, kedy vzniklo. Hoci
sa zdá, že je v povedomí hudbymilovnej verejnosti zapísané natoľko, že k nemu dnes sotva
možno povedať niečo nové, práve v posledných
desaťročiach vzbudzuje pozornosť bádateľov,
ktorí objavujú kontexty jeho vzniku.
Obrázky zo Svetovej výstavy
Cesty k vzniku Prelúdia k Faunovmu popoludniu vedú do konca 80. rokov
predminulého storočia. Claude Debussy (1862–1918) bol v tom čase pomerne málo známym absolventom parížskeho konzervatória, ktorý mal
na konte niekoľko vydaných piesní, klavírnych drobností a zopár kantát
vytvorených v súvislosti s prestížnou Rímskou cenou (získal ju na tre-

tí pokus roku 1884), a tiež zaujímavú skúsenosť z pobytu v Rusku, kde
pôsobil ako klavirista a učiteľ klavírnej hry v rodine Nadeždy von Meck,
ctiteľky a podporovateľky Čajkovského. Koncom tejto dekády absolvoval
cesty do Bayreuthu, kde sa bližšie zoznámil s Wagnerovou hudbou, čo sa
bezprostredne odrazilo v Cinq poèmes de Baudelaire, ale aj v neskorších
dielach.
Debussymu sa však podarilo nájsť protiváhu voči wagnerovskému vplyvu, s ktorým sa tak či tak musel vysporiadať každý francúzsky skladateľ na prelome 19. a 20. storočia. Zaujímavé impulzy priniesla Svetová
výstava v Paríži roku 1889. Oslava stého výročia revolúcie bola zároveň
akousi náplasťou na zranené sebavedomie Francúzov po zahanbujúcej
pruskej porážke z roku 1871 a demonštráciou sily a vyspelosti Francúzska ako jednej z vedúcich koloniálnych mocností. To znamenalo aj prezentáciu kultúr ovládnutých území, vrátane ich hudby. Literatúra často
spomína Debussyho kontakt s hudbou juhovýchodnej Ázie, s jávskym
gamelanom, no zdá sa, že dôležitejším bolo stretnutie s novou ruskou
hudbou. Jej prienik do Francúzska bol výrazný už v tomto období. Dôvody boli pôvodne politické – Francúzsko videlo v cárskom Rusku spojenca
a kultúrne zbližovanie oboch krajín začalo najprv na poli literatúry v podobe prekladov diel Tolstého a Dostojevského.1
Na výstave 1889 odzneli koncerty novej ruskej hudby pod vedením Nikolaja Rimského-Korsakova. Nepritiahli síce také početné publikum ako
vystúpenia Nikolaja Rubinštejna na výstave roku 1878, no zúčastnili sa
na nich dôležité osobnosti (medzi nimi Gabriel Fauré, André Messager
a, samozrejme, Debussy) a vzbudili nemalý záujem parížskej hudobnej
publicistiky.2
Vplyv Rusov na Debussyho je všeobecne známy. S hudbou Musorgského sa mohol zoznámiť už na konzervatóriu, ešte pred svojimi cestami do
Ruska. Ozveny hudby Borodina a Rimského-Korsakova možno nájsť
v Debussyho tvorbe už v 80. rokoch, ale aj neskôr, a novšia debussyovská
literatúra silne akcentuje aj vplyvy hudby Milija Balakireva.3 V tomto výpočte však chýba jedno dôležité meno – Alexander Glazunov. Mladému,
vtedy 24-ročnému skladateľovi bola na výstave venovaná značná pozornosť, hoci francúzska kritika mala ku koncepcii niektorých jeho diel výhrady. Glazunovova prítomnosť musela výrazne podnecovať Debussyho
umeleckú ctižiadostivosť – mal pred sebou príklad o tri roky mladšieho
Rusa, ktorý na svetových pódiách dirigoval vlastné skladby, jeho partitúry vydávalo prestížne vydavateľstvo a venovala sa mu parížska tlač.
To boli méty, o ktorých mohol Debussy v tej dobe len snívať. Glazunov
ho však musel zaujímať aj z iných dôvodov. Bol priamym žiakom Balakireva a Rimského-Korsakova a spoločne zdieľali nadšenie pre Wagnera. Roku 1890 vydal v Paríži M. P. Beľajev, štedrý mecenáš zamilovaný
do Glazunovovej Prvej symfónie, medzi inými skladbami aj Glazunovovo
More a partitúra nesie príznačný nápis: „La Mer. Fantaisie pour Grand
Orchestre par Alexandre Glazounow. À la mémoire de Richard Wagner.“
Je možné, že Debussy dielo poznal, no hneď treba podotknúť, že keď o 15
rokov neskôr napísal vlastnú kompozíciu s rovnakým názvom, jeho inšpirácie vychádzali skôr z hudby Glazunovových učiteľov ako priamo
z menovaného opusu.

Citát?
Jednou z Glazunovových orchestrálnych skladieb spred roku 1889 bola
Lyrická poéma Des dur op. 12. Vznikala medzi rokmi 1882–1887 a nesie výrazné stopy Balakirevovho štýlu – v úvode, pri nastolení hlavnej
témy, je podobná 3. časti Balakirevovej Symfónie č. 1, v závere zasa silno pripomína jeho Tamaru a táto podobnosť sa zďaleka nezakladá iba na
zhode tónin. Napriek tomu je svojbytným dielom, na 22-ročného autora
prekvapivo vyspelým, prezrádzajúcim jeho budúci tvorivý potenciál, čo
si všimla aj kritika po moskovskej premiére.4 Čo má však spoločné s De23
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bussym? Poème lyrique síce na Svetovej výstave predvedená nebola, o rok
neskôr ju však dirigoval Rimskij-Korsakov na koncerte v Bruseli5 a jej
partitúru, ako aj Glazunovov štvorručný klavírny výťah, vydal Jurgenson
v Lipsku (s titulným listom vo francúzštine) a bola dostupná v Paríži.
Nemáme priamu zmienku o tom, že Debussy skladbu poznal, naznačuje
to však partitúra Prelúdia k Faunovmu popoludniu. Jej stredný diel, konkrétne od 55. taktu (čo je nominálne, podľa počtu taktov, presne v polovici skladby), moduluje do Des dur a zjavuje sa tu nová myšlienka – či

Debussy na brehu rieky Marne
blízko letného sídla Chaussonovcov
v Luzancy (1893) ưfoto: archívƲ

skôr veľmi voľná parafráza vstupnej melódie flauty, jej redukcia na niekoľko tónov. Neskôr, od taktu 63, ju preberajú sláčikové nástroje v oktávovom unisone, aby skladbu vzápätí doviedli k jej kulminačnému bodu.
Práve v tomto momente (takt 63) sa Debussyho partitúra frapantne podobá na Glazunovovu – dikciou melodickej línie, harmonickými postupmi aj sadzbou sa natoľko približuje expozícii hlavnej témy Poème lyrique,
že takmer možno hovoriť o citáte. Ide o vedomú referenciu na dielo iného skladateľa (čo by v Debussyho tvorbe nebola žiadna výnimka; citáty
a parafrázy cudzej hudby uňho nachádzame prakticky v každom tvorivom období) alebo len kedysi mimovoľne zachytený zaujímavý hudobný
okamih, ktorý bol neskôr vytiahnutý z „hlbín podvedomia“ a pretavený
vlastnou hudobnou imagináciou?
Vzájomná podobnosť oboch diel sa však týmto nekončí. Glazunovova
skladba má dva výrazné dynamické vrcholy, pričom v druhom z nich
skladateľ stavil na mocnú pôsobivosť oktávového unisona sláčikových
nástrojov, ktoré sa opakovaním motivických útržkov posúva do hlbšej
polohy – presne ako v momente „extázy“ u Debussyho. Ako gesto uvoľnenia uvádza Glazunov po prvej extáze sólo lesného rohu, na ktoré neskôr nadväzujú sólové vstupy drevených nástrojov sprevádzané sláčikovými tremolami a harfovými figuráciami. Niečo podobné robí aj Debussy – tieto pasáže nielenže podobne znejú, ale sa podobajú aj vizuálne, pri
pohľade do partitúr. Za povšimnutie stoja tiež introdukcie oboch diel;
obzvlášť pauzy, ktoré prerývajú hudobný tok. Debussy svoje „tristanovské“ kadencie po úvodnom sóle flauty oddeľuje generálpauzou, Glazunov uprednostňuje fermáty nad taktovými čiarami, efekt je však prakticky ten istý. Nápadné je aj to, že obe skladby majú na začiatku rovnaké
predznamenanie aj metrum (to sa v oboch časom mení, kolíše medzi binárnym a ternárnym delením), obe sú plynulými, jednočasťovými kompozíciami vo voľnom tempe s podobným typom hudobného pohybu aj
podobnou atmosférou. Francúzsky názov Glazunovovej poémy si mohol
Debussy pokojne zvoliť za podtitul svojej kompozície...
24

Dramatickosť a diskontinuita
Máme pred sebou dve diela, ktoré vykazujú mnoho spoločných znakov,
no jednému z nich je (právom) pripisovaný epochálny význam, kým druhé (nie celkom oprávnene) takmer zapadlo prachom. Zaujímavejšie ako
medzi nimi hľadať podobnosti je všimnúť si skôr to, čím sa navzájom odlišujú. Poème lyrique je, vzhľadom na svoju dobu, do značnej miery produktom konvenčného hudobného myslenia. Jej modulačný priebeh sa
odohráva v okruhu príbuzných tónin, je stmelený pradivom smerných
tónov, sadzba pozostáva takmer vždy z melodickej línie (a prípadne imitujúcich hlasov), harmonickej výplne a basu, rytmické členenie je pomerne jednoduché a pravidelné. Tri výrazné melodické myšlienky sú si
charakterom bízke a skôr než kontrast vytvárajú dojem kontinuity, aby
mohla vyniknúť oblúková klenba formy. Tú podopierajú dva dynamické
vrcholy, mohutné extatické nápory sprevádzané „vylievaním“ masívneho orchestrálneho zvuku. V tomto zmysle je Glazunovova skladba „dramatická“ v intenciách pobeethovenovského symfonizmu, podobne ako
jeho symfonické básne, hoci nemá nijaký verbálne špecifikovaný námet
či program.
Naproti tomu Debussy vo svojom Prelúdiu naznačuje, že už nechce hrať
podľa starých pravidiel. Nápadným rozdielom je to, že zo svojej partitúry odstránil dramatickú „výzbroj“ – trúbky, trombóny, tubu či tympany burácajúce u Glazunova. Z plechových nástrojov ponechal len lesné
rohy, a aj tie často „krotí“ pokynom hrať con sordino, z bicích len jemné,
cinkavé antické činely pre zopár úderov v závere. Debussyho extáza (na
rozdiel od Glazunova je tu len jedna) je omnoho diskrétnejšia a aj statickejšia, menej dramatická. Statickejšie sú aj Debussyho harmónie. Hoci
sa ešte zďaleka nezrieka ich funkčnosti, zdá sa, že dôležitejšou je krása
ich samotného znenia. „Tristanovské“, polozmenšené akordy v úvode sú
v harfe rozprestrené na ploche štyroch oktáv, aby sa poslucháč mohol vyžívať v ich nádhere... Pohyb vpred, tradične zabezpečený harmonickým
vývojom a moduláciami, tu nehrá prvoradú úlohu.
Debussy však priebeh svojej
skladby dokáže dynamizovať
iným spôsobom. Omnoho flexibilnejšie narába so sadzbou
a s využívaním tónového priestoru (od úzkeho ambitu línie
sólovej flauty okamžite prechádza k súzvuku rozloženému cez 4 oktávy), bez váhania nasadzuje pohyb v drobných rytmických hodnotách,
filigránske trilky a staccato, čím stiera rozdiely medzi kategóriami „pomalej“
a „rýchlej“ hudby, okamžite
a s ľahkosťou sa pohybuje
medzi diatonickými, chromatickými, celotónovými či
Titulný list 1. vydania Poème
moktatonickými tónorodmi. V tomlyrique ưfoto: archívƲ
to zmysle je hudba Prelúdia k Faunovmu popoludniu veľmi diskontinuitná,
hoci pri počúvaní to môže znieť krajne paradoxne. Glazunov sa k takémuto typu diskontinuity nedokázal odhodlať, a ani to nemohol urobiť,
pretože by to pri tradičnom harmonicko-melodickom myslení, ktoré
reprezentoval, narušilo integritu jeho skladby – jej sadzbu, harmonický priebeh aj formu. Práve v tomto kroku sa ukazuje Debussyho invenčnosť a novátorstvo; v slobodnom a kreatívnom uchopení možností, ktoré
hudba ponúkala na počiatku éry moderny.

Mágia čísel
Ak sa Debussy rozhodol postupne opustiť staré pravidlá hry, čo zabezpečilo, že jeho skladba akosi prirodzene „drží pohromade“, hoci ju nemožno klasifikovať podľa žiadnych zaužívaných formových kategórií?
Mnoho sa napísalo o „vágnosti impresionistickej formy“, no keď britský
klavirista a muzikológ Roy Howat roku 1983 vydal často diskutovanú
knihu s názvom Debussy in Proportion, poukázal na jeden z jej možných
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organizačných princípov. Howat si všimol, že viaceré Debussyho skladby majú svoje kulminačné body, dynamické vrcholy, miesta s najhustejšou faktúrou a pod., na miestach stanovených napr. podľa zlatého rezu,
a že zoskupovanie kratších formových úsekov sa môže diať na základe Fibonacciho radov alebo princípu symetrie.6 Pôvod týchto ideí sa často hľadá v Debussyho kontaktoch s o štyri roky mladším Erikom Satiem, ktoré
sa datujú najneskôr do roku 1891, teda rok pred začatím prác na Prelúdiu. Satieho priťahovala ezoterika a okultizmus a zrejme v tom pramenila jeho túžba dať svojim skladbám „ideálne“ proporcie. Podľa princípu
zlatého rezu sú usporiadané napr. jeho slávne Tri Gymnopédie, z ktorých
dve neskôr Debussy upravil pre orchester.

Súčasť tradície
Prelúdium k Faunovmu popoludniu nebolo ojedinelým dielom, pokiaľ ide
o jeho mimohudobnú tematiku. Príklady inštrumentálnych skladieb tematizujúcich silu ženskej príťažlivosti (vždy zaobalenej v historizujúcom
či exotickom šate) mohol Debussy nájsť u svojich starších súčasníkov –
v Balakirevovej Tamare (podľa básne Lermontova, ktorej erotizmus je ďaleko explicitnejší a priamočiarejší ako u Mallarmého, hoci ťažko porovnávať ich poetiky), u Rimského-Korsakova v Antarovi aj v Šeherezáde, ale aj
omnoho „bližšie“, napríklad u Ernesta Chaussona. Jeho symfonická báseň Viviane op. 5 (1882) má stručný verbálny program, v ktorého závere
zamilovaná čarodejnica Viviane uspáva Merlina a necháva ho obrásť tŕňovými haluzami, aby sa nemohol vrátiť k družine kráľa Artuša a ostal pri nej.
Motívy spánku, snenia a erotického opojenia sú blízke tým vo Faunovom
popoludní. A to, že posledné stránky Chaussonovej partitúry – s harfovými
flažoletmi a antickými činelmi – v mnohom pripomínajú koniec Debussyho Prelúdia, je sotva náhoda. Debussy bol v období jeho komponovania
takmer rodinným priateľom Chaussonovcov a krásne dielo staršieho kolegu iste poznal. Nadväzoval teda na určitú tradíciu, nič ho však nezaväzovalo k tomu, aby bezvýhradne preberal aj jej vyjadrovací slovník. Z Chaussona si vzal niekoľko zaujímavých detailov, no jeho estetiku orientovanú na
symfonizmus Césara Francka pokojne hodil za hlavu.
Vráťme sa však ku Glazunovovi. Ak akceptujeme autentickosť spochybňovaných memoárov Dmitrija Šostakoviča, Glazunovovho žiaka, jedna epizóda je zvlášť veľavravná. Glazunov si prezrel pratitúru Prelúdia

Hlavná téma Poème lyrique,
party fláut, huslí a kontrabasov ưfoto: archívƲ

Takéto postupy však možno nájsť u Debussyho už
v ranej tvorbe. V jeho prvom tvorivom stretnutí s poéziou Stéphanna Mallarmého, krásnej piesni Apparition (1884), je vrchol umiestnený do miesta zlatého rezu s matematickou presnosťou. Ako už bolo spomenuté, Prelúdium k Faunovmu popoludniu má jediný dynamický vrchol – jediné fortissimo v celej skladbe, ktoré trvá len jeden takt (č. 70). Jeho
umiestnenie je podľa Howatových prepočtov opäť stanovené presne podľa zlatého rezu. Pozornosti bádateľov tiež neušiel fakt,
že číslo 110 nezodpovedá len počtu taktov Prelúdia, ale aj počtu veršov
Mallarmého básne, ktorá inšpirovala jeho vznik. To samozrejme vzbudzuje neodolateľné pokušenie porovnávať obe diela verš za veršom, takt
za taktom... Toho sa dotkol aj Arthur B. Wenk v knihe Claude Debussy
and the Poets, ktorý zároveň varuje pred príliš mechanickým a doslovným aplikovaním takéhoto porovnávania.
To, že báseň Debussymu sugerovala charakter hudobného materiálu,
je zjavné z hojného výskytu slov ako flûte, accords, instrument, syrinx,
pipeaux roztrúsených najmä v jej prvej polovici, no aj z konkrétnejších náznakov, čo vlastne znie – un solo long, une sonore, vaine, monotone ligne. Báseň je zaujímavá aj tým, že hoci neprerušene plynie
v rýmujúcich sa pároch alexandrínov, Mallarmé niektoré jej úseky
odlišuje typograficky – použitím kurzívy a úvodzoviek –, aby z plynulého rozprávania vydelil udalosti, ktoré sa odohrali v minulom čase,
hoci nie je isté, či sa skutočne odohrali. Faunov monológ tak prekračuje rámec erotickej fantázie o zvádzaní dvoch nýmf a stáva sa mnohoznačnou hrou, v ktorej nemožno odlíšiť, čo je realita, čo túžba, čo
sen či prelud spôsobený driemaním v poludňajšej páľave. Je pravda,
že niektoré predely v básni (ak rátame verše) takmer presne súhlasia
s predelmi v Debussyho skladbe; dokonca jeden z úsekov v úvodzovkách, charakterizovaný ako souvenirs divers, začína 63. veršom, čomu
v partitúre zodpovedá práve miesto, ktoré sa javí ako odkaz na Glazunovovu Poème lyrique. To je však zrejme zhoda náhod. Hudobná forma sa riadi inými zákonitosťami ako básnická a ak sa aj Debussy významnejšie pridŕžal formy Mallarmého eklogy, nijako mu to nebránilo
vytvoriť voľne plynúcu a samostatne zmysluplnú hudobnú štruktúru.
Všetky konštrukčné princípy driemajú pod jej povrchom a poslucháč
si ich vôbec nemusí všímať. Ak aj bola forma striktne predeterminovaná, Debussymu to nijako nebránilo v slobodnom rozlete fantázie.
Práve naopak, získal pevnú platformu, na podklade ktorej mohla naplno pracovať jeho pozoruhodná imaginácia a dovolila mu robiť veci,
na ktoré si jeho súčasníci netrúfli.

Prelúdium k Faunovmu
popoludniu, takty 63 - 65,
party fláut, huslí a kontrabasov ưfoto: archívƲ

k Faunovmu popoludniu a poznamenal:
„Pekne inštrumentuje... rozumie svojej
veci... Je možné, že Korsakov a ja sme
ovplyvnili inštrumentáciu všetkých týchto moderných nedorobkov?“7
Poznámky:
1. Pozri napr. CHARLE, C.: Paříž na přelomu století. Kultura a politika fin de
siècle. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 138 a nasl.
2. Musical Encounters..., s. 43
3. Pozri napr. kapitolu Roya Howata Russian Imprints in Debussy‘s Piano Music.
In: Rethinking Debussy, s. 31– 51.
4. Russians on Russian Music..., s. 100
5. Letopis..., s. 206
6. Konkrétne k Prelúdiu k Faunovmu popoludniu: Debussy in Proportion, s. 149 a nasl.
7. VOLKOV, S.: Svědectví. Paměti Dmitrije Šostakoviče. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006, s. 118
Literatúra:
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Galériu špičkových
operných interpretov,
ktorí v ostatnom čase
prezentovali svoje
umenie na Slovensku,
rozšíril začiatkom roka
José Cura. Na rozdiel od
koncertných vystúpení
Ramóna Vargasa, Juana
Diega Flóreza, Cecilie
Bartoliovej či Dmitrija
Chvorostovského sme
však v tomto prípade
mohli obdivovať nielen
spevácke, ale aj herecké
umenie slávneho
argentínskeho tenoristu.
Osobnostnou charizmou
a syntetickým javiskovým
majstrovstvom vdýchol
život dovtedy pomerne
jalovej inscenácii Verdiho
Otella v Opere SND, kde
sa predstavil 11. 2. a 2. 3.

ưfoto: A. KlenkováƲ
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José Cura:
Sme len nástrojmi umenia

Pripravila Michaela MOJŽIŠOVÁ
Pôvodne ste na vysokej škole v rodnom Rosariu študovali kompozíciu a dirigovanie, opere ste sa
začali venovať až o desať rokov neskôr. Čo vás priviedlo k spievaniu?
Živiť sa komponovaním alebo dirigovaním je
aj dnes ťažké. A v Argentíne tých rokov to bolo
priam nemožné. Študoval som na sklonku vojenského režimu, v prestávkach medzi prednáškami na univerzite sme sledovali televízne
správy z falklandskej vojny. Takže dôvod, prečo
som začal spievať, je prozaický – bola to cesta,
ako zarobiť peniaze na živobytie.
Akými väzbami ste dnes spätý so svojím rodiskom?
Žiaľ, nie je ich mnoho. Argentínu som opustil už pred dvadsiatimi rokmi. Ale v blízkej budúcnosti sa mi tam črtajú profesionálne plány.
Veľmi dúfam, že sa naplnia. Nikto nemôže byť
úplne šťastný, ak sa necíti dobre na mieste, kde
sa narodil. Domov môžete opustiť, môžete niekde inde robiť veci, ktoré vás bavia a prinášajú
vám úspech, ale necítite sa kompletný. A to platí všeobecne, nielen v umení.
Čo považujete za najdôležitejšie medzníky svojej kariéry? Patrí k ním víťazstvo v Domingovej
Operalii 1994?
V čase Operalie som bol už tri-štyri roky ak26

tívnym spevákom, mal som za sebou viacero
produkcií. Ale súťaž ma určite významne posunula, a najmä, priniesla mi popularitu.
Pre dlhú kariéru je dôležitý každý krok. Pre
tú moju to bol určite debut v Covent Garden
(1995), prvý Otello v Turíne (1997), a tiež sfilmovaná Traviata (Paríž 2000), ktorá sa dostala
k miliónom divákov.
Ste známy kritickým postojom voči súčasnému
opernému biznisu...
Áno, pretože zničí mnohých talentovaných
spevákov prv, než sa z nich stihnú stať umelci.
Vy ste sa mu ubránili?
Významným prostriedkom k tomu, aby som
mohol v práci pokračovať podľa vlastných predstáv, bolo založenie agentúry Cuibar Produktion S. L. (2000). Vďaka nej som prelomil klišé
štandardnej marketingovej kariéry. Rozčuľovalo ma byť sexsymbolom opery. Neštudoval som
predsa dvadsať rokov na to, aby ma predávali
ako kus mäsa. Určite je fajn, keď spevák dobre
vyzerá. No ak vás prezentujú len ako dobre vyzerajúceho speváka, to v poriadku nie je.
V ostatných sezónach je váš repertoár pomerne vyhranený, spievate predovšetkým Cania, Turridu, Cavaradossiho, Otella. Nebojíte sa rutiny?

Veľmi sa jej bojím, preto sa venujem toľkým veciam. Ak práve nespievam, pripravujem režijnú
koncepciu alebo scénické návrhy k novej inscenácii. Teraz napríklad vo voľných chvíľach redigujem DVD verziu inscenácie Samson a Dalila z Karlsruhe, ktorá vyjde na jeseň v distribúcii Arthouse. Stále mám čo robiť a to je najlepší spôsob, ako sa nestať obeťou rutiny. V našom
povolaní však proti nej existuje účinná poistka
– konkrétne operné dielo spievam vždy v inej
konštelácii, s inými kolegami, s iným dirigentom, študujem ho v podstate od nuly. Občas je
to vyčerpávajúce, ale udržuje ma to sviežim.
Otella máte v repertoári od roku 1997. Debut s rolou ste absolvovali v Teatro Regio v Turíne
s Berlínskymi filharmonikmi pod vedením Claudia
Abbada a odvtedy ste ho spievali na najvýznamnejších scénach sveta. Kam ste sa za tých pätnásť rokov v interpretácii tejto charakterom kontroverznej
a vokálne náročnej postavy posunuli?
Zvyknem žartom hovoriť, že keď som s Otellom
začínal, farbili mi vlasy nabielo, aby ma spravili starším. A dnes mi ich farbia načierno, aby
som nevyzeral tak staro. Je to vtip, ale výstižne
hovorí o transformácii môjho poňatia postavy.
Aký starý je váš Otello?
Nikto nevie, aký starý bol Otello. Dokonca
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najmä keď sa stretnem s dirigentom, ktorý anaani to, či bol naozaj čierny. Jeho literárny otec,
lýzu partitúry zanedbal. A to sa nestáva až tak
Boccacciov žiak Cinthio, ktorého príbeh prezriedkavo, ako by sa malo.
bral Shakespeare, mu dal život krátkou poviedkou Un capitano moro. „Moro“
však neznamená len „Maur“, je
to aj bežné talianske priezvisko. A
Byť verný dielu a textu, to je
aký bol starý? Niekde som sa dočítal, že nemal viac ako štyridsať.
podľa mňa kľúč k divadlu.
No keď sa zahĺbite do textu, vychádza z neho, že musel mať viac
ako päťdesiat, ale určite nie nad
Vnímate dirigovanie aj ako profesionálnu pošesťdesiat, veď bol aktívnym vojakom. Takže
istku do budúcnosti?
mohol mať nejakých štyridsaťpäť. Práve ako ja.
Neviem, kedy skončím so spevom, ale ten čas
zrejme nie je až tak vzdialený. Čoskoro budem
Počas kariéry ste sa stretli s klasikmi opernej
mať päťdesiat a nie každý môže byť taký fenoréžie – Zeﬃrellim, Ponnellom, ale aj s nekonvenčmén ako Alfredo Kraus alebo
nými tvorcami formátu Grahama Vicka. Sú vám
Plácido Domingo – umelec
bližšie klasické či moderné režijné koncepcie?
spievajúci aj po sedemdesiatVšetko závisí od inteligencie režiséra. Tradičná
ke. Nikdy som nerozmýšľal
inscenácia môže byť veľmi hlúpa, pretože tradínad dirigovaním ako nad pocia automaticky neznamená obranný štít proti
istkou. Ale je pravda, že distupídnosti, a moderná zasa nemusí byť múdra
rigovať môžete až do konca
a hlboká. Dobrý režisér jednoducho urobí dobsvojho života.
rú inscenáciu. No aj menej vydarená režijná
koncepcia zafunguje, ak sa na funkčne vymyslenej scéne zídu ostrieľaní umelci. Túto skúseOd roku 2007 ste aktívny
nosť mám napríklad s Barbarou Fritolliovou,
nielen ako spevák a dirigent, ale
ktorá je už pätnásť rokov mojou Desdemonou.
aj ako operný režisér. Čo vás priNie raz sa nám stalo, že sme sa spolu ocitli v
viedlo na túto stranu operného
inscenácii, ktorá bola – elegantne povedané
kumštu?
– podozrivá. Vtedy úspech predstavenia stojí
V roku 2006 som mal koncert
z veľkej miery na charizme interpretov.
v chorvátskej Rijeke. Riaditeľ
tamojšej opery ma oslovil, či
by som nepripravil špeciálnu
Boli inscenácie Otella, s ktorými ste sa nedoprodukciu Leoncavallových
kázali stotožniť?
Komediantov. Dostala náNiekoľko ich bolo skutočne nezmyselných,
zov „La commedia è finita“.
napríklad Otello na vesmírnej lodi. Ale takých
Pôvodne to bola experimensom zažil naozaj len pár. Otello je však tak bohatálna šou pre letný festival –
té dielo, že ho je ťažké skaziť. Nedá sa však spiemix opery, činohry a pantovať každý deň. Samotné druhé dejstvo mi dá zamímy. Ale zrejme sa vydarila,
brať viac než v inom prípade kompletná opera.
mala veľký úspech a videlo ju
mnoho ľudí. Vtedy ma prestaS režisérom Josefom Průdkom sa poznáte
li vnímať len ako tenoristu. Po
z krumlovskej produkcie Komediantov. Ako ste sa
Rijeke som režíroval tri inscecítili v jeho inscenácii Otella?
nácie a tento rok ma čakajú ďalšie tri – LastoS pánom Průdkom sme veľmi dobrí priatelia
vička v Nancy, Carmen v Nice a Komedianti/
a vzájomne sa rešpektujeme. Už pred rokom
Sedliacka česť v Liège.
mi v Českom Krumlove rozprával o bratislavskej inscenácii, vtedy som od neho dostal licenciu vniesť na vaše javisko vlastnú predstaNa čom sa zakladá váš režisérsky rukopis?
vu postavy. Nemal som možnosť podeliť sa
Nie je nijako prekvapujúci. K réžii pristupujem
s ním osobne o dojem z inscenácie, ale poprosil
rovnako ako k dirigovaniu i spevu – s nasadesom, aby mu ho tlmočili. Na môj vkus je trochu
ním. Byť verný dielu a textu, to je podľa mňa
„uchodená“, preferujem koncentrovanejšie,
kľúč k divadlu. Mnohí sa oháňajú pojmom „rezomknutejšie tvary. Na druhej strane cítiť, že je
žisérske divadlo“. Ale čo si pod ním predstato koncepcia režiséra, ktorý bol sám spevákom
vujú? Každá inscenácia, ktorú pripraví režisér
– všetko v nej smeruje k tomu, aby sa interpret
s jasnou predstavou o výsledku, je predsa recítil komfortne.
žisérska. Režisér posväcuje dielo svojím umeleckým potenciálom. Všetci sme len nástrojmi
umenia.
Ste nielen spevákom, ale aj dirigentom. Ovplyvňuje to vaše vnímanie opery a operného spevu?
Veľmi. Jedna vec je, keď sa spevák domnieva,
Čo je podstatné pre váš spevácky štýl?
čo sa nachádza v partitúre, a druhá, keď ju má
Aj ten je vnútorne angažovaný. Neostýcham sa
presne zanalyzovanú. To samozrejme neznazámerne spievať „nepekne“, ak to pomôže lepmená, že by interpret nemohol existovať bez
šie vystihnúť charakter postavy. Nechápem,
ovládania princípov harmonickej, formovej
ako by som mohol spievať perfektne, krištáľovo
či inštrumentačnej analýzy. Ja však svoje diričisto, keď v Otellovi umieram s nožom v boku.
gentské vzdelanie vnímam ako veľkú výhodu,
Odkedy interpretujem tento part, spievam zá-

ver so zlomeným hlasom. Niekomu sa to páči,
inému zase nie, ale je to môj štýl. Mám rád vnútorne komplikované, nejednoznačné, temné
postavy – Otella, Cania. Znamenajú pre mňa
väčšiu výzvu než milovnícke typy.
Na záver principiálna otázka. Má divadlo budúcnosť?
Určite áno. Dnešný pretechnizovaný, preinternetovaný svet nám upiera autentický zmyslový
zážitok. Nemôžete si byť istí, či to, čo vidíte, je
pravé. Či obraz, ktorý obdivujete, je verný alebo upravený vo photoshope. Či film, ktorý pozeráte, odráža realitu alebo vznikol vďaka trikovým efektom. Chýba nám ľudský kontakt.
A ten sa dá zažiť práve v divadle. Keď sa poze-

Otello v SND foto: A. Klenková

ráte na herca stojaceho pred vami, cítite, či je
v pohode alebo má trému, či dáva zo seba to
najlepšie alebo sa nevie dočkať konca predstavenia. Ak tanečník spraví piruetu, viete, že je to
naozaj, že v tom nie sú žiadne triky. To je dôvod, prečo chrániť divadlo.

José CURA (nar. 1962, Rosario, Argentína).
Pôvodne študoval dirigovanie a kompozíciu, od
polovice 90. rokov patrí medzi najžiadanejších
tenoristov sveta. Prvý medzinárodný úspech mu
priniesla hlavná mužská postava v opere súčasného nórsko-talianskeho skladateľa Antonia Bibala
podľa Strindbergovej Slečny Júlie (Terst 1993).
O rok neskôr zvíťazil v Domingovej sútaži Operalia. Odvtedy vystupuje na prvých operných scénach sveta (Londýn, Paríž, Viedeň, Miláno, New
York…). Je vyhľadávaný najmä ako predstaviteľ
dramaticky vypätých tenorových partov (Verdiho
Otello, Saint-Saënsov Samson, Pucciniho Calaf
a Cavaradossi, Leoncavallov Canio).
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Lastovička Josého Curu v Nancy
Lotrinské Nancy sa so stotisíc obyvateľmi radí
do štvrtej desiatky najľudnatejších miest Francúzska. K jeho dominantám patrí nádherné
námestie Place Stanislas, pomenované po
poľskom kráľovi a lotrinskom vojvodovi Stanisławovi Leszyńskom, na ktorého okraji stojí
budova Opéra national de Lorraine. Elegantný
kultúrny stánok, otvorený v roku 1919, ponúka
tisícku diváckych miest. Sezóna funguje blokovým systémom: približne každých šesť týždňov
sa na plagáte divadla objaví nová inscenácia,
ktorá sa odohrá v piatich až šiestich predstaveniach. Hudobnú stránku zaisťuje domáci
orchester a zbor (Chœur de l’Opéra national
de Lorraine, Orchestre symphonique et lyrique
de Nancy), sólistov divadlo angažuje individuálne na jednotlivé produkcie. Odhliadnuc
od Straussovho Netopiera, aktuálnu sezónu
dramaturgicky profilujú najmä tituly 20. storočia (Stravinského The Rake's Progress a dielo
súčasného talianskeho skladateľa Claudia Ambrosiniho Il killer di parole) a menej preferované opusy talianskeho repertoáru (Pucciniho
La rondine a Rossiniho L'Italiana in Algeri).
Viaceré inscenácie vznikli v koprodukcii s domácimi alebo zahraničnými divadlami. Medzi
partnermi Talianky v Alžíri uvádza webová
stránka popri opere v Metz tiež Slovenské národné divadlo. Je teda pravdepodobné, že sa
s Rossiniho buffou v dohľadnom čase stretneme aj v Bratislave.
Najznámejším menom, ktoré lotrinská opera
tento rok získala na svoj plagát, je argentínsky
tenorista José Cura. Do Nancy však nezavítal

ako vyhľadávaný vokálny interpret, ale ako dirigent, režisér, scénograf a kostýmový výtvarník
Pucciniho Lastovičky. Opera, ktorú Puccini
komponoval v pohnutých časoch 1. svetovej
vojny a ktorú viackrát prepracoval (existujú tri
verzie, pričom skladateľ nestihol pred smrťou
žiadnu z nich oficiálne označiť za finálnu), nepatrí medzi jeho najvydarenejšie diela. Vydavateľ Ricordi ju dokonca odmietol s argumentom,
že je to „zlý Lehár“. Pôvodná objednávka viedenského Karlstheatra totiž znela na operetu
v štýle komickej opery bez hovorených dialógov. Zápletkou Lastovička pripomína Verdiho
Traviatu (láska metresy bankára Rambalda
Magdy de Civry a mladíka z usporiadanej rodiny Ruggera zlyhávajúca pod tlakom meštiackych konvencií), hudobnou atmosférou
asociuje Pucciniho skoršiu Bohému. Prvé dejstvo opery sa odohráva v Magdinom parížskom
salóne, druhé v nočnom tanečnom klube, tretie
na francúzskej Riviére.
José Cura sa rozhodol pre výtvarný retroštýl
(scéna a kostýmy evokujú 50. roky minulého
storočia), čím však pre dnešok málo nosnú tému
Lastovičky ešte viac zbanalizoval. Jeho koncepcia
síce v úvode zrozumiteľne predostrela charaktery
postáv i vzťahy medzi nimi (majetnícky bankár,
odmeraná, nespokojná Magda, nesmelý básnik
Prunier zamilovaný do roztopašnej slúžky Lisetty), atmosféra 1. dejstva však ostala – aj z dôvodu dynamicky i motivicky málo pulzujúceho
hudobného toku – príliš ospalá. Hudobné grády
nabrala v emocionálne teplejšom 2. dejstve, no
až v treťom dejstve José Cura jednoznačne – hoci

Zomrel Dietrich Fischer-Dieskau
Vo veku 86 rokov zomrel 18. 5. vo svojom dome neďaleko Starnbergu v Bavorsku jeden z veľkých speváckych zjavov 20. storočia, nemecký barytonista
Dietrich Fischer-Dieskau. Bol nedostižným piesňovým a koncertným interpretom a vo veľkej časti predovšetkým nemeckého operného repertoáru
zanechal za sebou nesmierne výraznú
interpretačnú stopu.
Jeho kariéru naštartoval v roku 1947
v Badenweileri záskok za chorého
sólistu v Brahmsovom Nemeckom
rekviem. Onedlho potom sa stal sólistom Städtische Oper v Berlíne, neskôr Deutsche Oper, ktorej ostal po
celú kariéru verný. Jeho cesty však
viedli po všetkých najvýznamnejších
operných domoch a koncertných sieňach sveta. Jedným z historických medzníkov v jeho kariére bola účasť na premiérovom uvedení War Requiem Benjamina
Brittena v Coventry v roku 1962. Celkom
osobitný vzťah mal umelec k rozsiahlemu
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piesňovému dielu Franza Schuberta, o ktorom povedal, že sa u neho „spája slovo s hudbou tak harmonicky ako u nikoho iného“ a že
„neexistuje skladba, ktorá by neprinášala
prekvapenie“.

občas zbytočne ilustratívne a polopatisticky –
vyložil, o čom je jeho Lastovička. Na pláži sa
slní Magda s Ruggerom. Vedľa nich si nedeľnú
pohodu užíva rodinka s nemluvniatkom v kočíku (žena podáva vrchnému dojčenskú fľašu na
zohriatie), starší synček si stavia hrad z piesku,
až kým ho rodičia neodvolajú k zmrzlinovému
poháru. Ruggera očarila rodinná idylka, aj jeho
matka sa v liste teší na cnostnú matku svojich
vnúčat. Magda nevydrží tlak ideálov, ktorým
vzhľadom k svojej (pred Ruggerom doposiaľ utajovanej) minulosti nemôže vyhovieť, a po hudobne dramatickej scéne zdrveného milenca opúšťa.
Vstupuje do veľkého stanu plážovej reštaurácie,
z ktorého konštrukcie spadnú biele plachty a odhalia známe prostredie parížskeho salónu. Magdu vítajú starí priatelia na čele s bankárom Rambaldom, žena s výkrikom klesá na zem.
Lotrinská inscenácia Lastovičky ponúkla úroveň porovnateľnú so súčasným bratislavským
štandardom: konzervatívne odetá, vkus neurážajúca inscenačná podoba, až na pomalý rozbeh slušné hudobné naštudovanie, dobré, nie
však oslnivé spevácke výkony. A tiež hypotézu
(neuzurpujúcu si hodnotu súdu), že José Cura
je charizmatickejší v pozícii interpreta než inscenátora.
Michaela MOJŽIŠOVÁ
Giacomo Puccini: La rondine/hudobné
naštudovanie, scéna, kostýmy, réžia: José
Cura/Gabrielle Philiponet (Magda de Civry),
Mickael Spadaccini (Ruggero), Abdellah
Lasri (Prunier), Norma Nahoun (Lisette),
Marc Scoffoni (Rambaldo) a ďalší/Opéra
national de Lorraine, Nancy, premiéra 6. 5.

Nielen v oblasti schubertovskej interpretácie, ale v celej nemeckej piesňovej literatúre
vytvoril Dieskau dodnes aktuálne moderné
interpretačné postuláty. Osobitnou kapitolou je tiež spevákov vzťah k modernej hudbe.
Za kultovú možno označiť jeho kreáciu Bergovho Wozzecka, hlavnú úlohu vo svojom
diele Elégia pre mladých milencov pre neho
napísal Hans Werner Henze, v roku 1978
stvárnil Dieskau titulnú postavu v Learovi Ariberta Reimanna a nezabudnuteľným
ostane jeho vystúpenie v Schönbergovej
kantáte Ten, čo prežil Varšavu s Berlínskymi filharmonikmi pod taktovkou Claudia
Abbada. Okrem spevu sa venoval umelec
aj dirigovaniu, hudobnej vede, pedagogickej činnosti a v neskoršom veku i výtvarnému umeniu. Fischer-Dieskau žil v poslednej
dobe v Berlíne a bol jeho čestným občanom.
V roku 2002 získal významnú japonskú kultúrnu cenu Premium Imperiale, v roku 2005
mu bola udelená Kráľovskou akadémiou
v Štokholme Polar Music Prize, bol ocenený čestným doktorátom prestížnych univerzít v Oxforde, Yale, Heidelbergu a parížskej
Sorbonny.
(sj)
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Elektra preverila brniansku operu
Jednodejstvová tragédia geniálneho tandemu Richard Strauss – Hugo von Hofmannsthal Elektra
patrí nesporne k najnáročnejším skúšobným kameňom operných divadiel. A to aj oveľa vyspelejších a finančne lepšie zabezpečených, než je dnes Národné divadlo v Brne. Ak sa predsa len
moravská scéna rozhodla s dielom popasovať, svedčí to nielen o odvahe, ale aj o ambícii dvíhať
nápaditou dramaturgiou vlastnú latku kritérií.
Elektra sa do Brna vrátila po 85 rokoch, polstoročie ju neinscenovali ani v Prahe, takže posledné
stretnutie s ňou v česko-slovenskom priestore sa viaže k bratislavskému naštudovaniu z roku 1980.
Brniansku operu v súčasnosti vedie Eva Blahová, ktorá si nápad
svojho predchodcu Rocca (32-ročný slovinský rodák Rok Rappl v
súčasnosti stojí na čele opery ND
v Prahe) osvojila a aktívne sa zapojila do optimalizácie sólistického
obsadenia. Na trojici hlavných ženských postáv Elektra stojí a padá.
Titulnú rolu stvárňuje americká
sopranistka Janice Baird (budúcoročná parížska protagonistka Wagnerovej tetralógie), ktorej technicky
zdatný, oceľovo pevný dramatický
hlas sa bez námahy niesol ponad
mohutným orchesterom. Rolu má
výrazovo premyslenú do detailov,
vie ju dynamicky vygradovať a popri
hlasovej impozantnosti je zároveň
vizuálne dievčenským typom. Krok
s ňou obdivuhodne držala Adriana
Kohútková (Chrysothemis), ktorá
v Straussovi nachádza optimálnu
parketu pre ďalší vývoj farebne bohatého, vo výške žiarivého mladodramatického sopránu. V prvej repríze stvárnila Klytaimnestru Jitka

Zerhauová bez vonkajškovo démonických
znakov, avšak vo vyváženej výrazovej podobe.
Jakub Kettner (Orestes) typovo zodpovedal
predstavám réžie.
Rocc ako režisér, scénograf a kostymér určite
nepatrí medzi tvorcov slepo kopírujúcich tradíciu. Hlavné motívy historicko-mytologickej
témy, psychologická zvrátenosť postáv a démon chorobnej pomsty však ostali aj v novátorskejšom výklade základnou premisou. Rocc
si na javisku postavil impozantnú kompozíciu
mohutných kvádrov, ktoré pomocou točne
odhaľujú z rôznych perspektív brány i útroby
morbídneho mykénskeho paláca. Ilustratívne
prvky nahrádza svetelná réžia meniaca lesklý
zlatožltý povrch scénických útvarov na rôzne
farebné variácie. Namiesto hradieb lemujú
proscénium visiace priestupné povrazy. Tie sa
zrútia vo chvíli, keď je pomsta dokonaná. K jej
obetiam pribúda v závere aj Chrysothemis hynúca Orestovou rukou. Depresívnosť inscenácie naberá vrchol, naskakujú zimomriavky. Ale
taký predsa Richard Strauss v Elektre je! Zrejme najkontroverznejším prvkom sú kostýmy.
Rocc na nich spolupracoval s módnym návrhárom Miroslavom Sabom. Ako dôležitý znak bizarnosti príbehu a modernizácie antiky využili,
popri tvaroch kostýmov, maľovanie tváre.
Partitúra Elektry je barometrom vyspelosti orchestra. Očakávať od Janáčkovej opery parametre Viedenských filharmonikov je nereálne
aj neférové. Rovnako nemožno pasovať dirigenta Caspara Richtera za straussovského
špecialistu, prúdi v ňom však nemecká krv,
ktorá ho inštinktívne ťahá k farbám a expresivite daného hudobného jazyka. Určite veľa detailov ostalo skôr v náznaku, no fakt, že sólisti
nemuseli bojovať proti presile orchestrálneho
pléna, im ušetril sily na detailnejší výraz.
U českej kritiky vyvolala nová Elektra rozporuplné reflexie. Hodnotiac ju očami súčasnej slovenskej reality, môže Bratislava svojmu susedovi
nový titul iba závidieť. V tejto sezóne ju odohrali
v bloku štyroch večerov, pričom na prvej repríze
bolo hľadisko Janáčkovej opery takmer plné. Brno
v straussovskej previerke obstálo so cťou.

J. Baird a A. Kohútková ưfoto: J. HallováƲ
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Richard Strauss: Elektra/dirigent: Caspar
Richter/réžia a scéna: Rocc/kostýmy: Rocc,
Miroslav Sabo/Janice Baird (Elektra),
Adriana Kohútková (Chrysothemis), Jakub
Kettner (Orestes), Jitka Zerhauová (Klytaimnestra)/Janáčkova opera Brno, navštívené predstavenie 20. 5.
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Futuristická Turandot v Mníchove
Carlus Padrissa začínal s katalánskymi kaukliarmi zo skupiny La Fura dels Baus v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého
storočia prakticky na ulici. Začiatkom tohto
storočia sa Padrissova skupina odvážila aj do
sveta opery. Keď na dunajskom nábreží, len pár
metrov od novej budovy SND, otvárali najnovší
bratislavský svätostánok konzumu, len málokto z okolostojacich si uvedomil, že títo lietajúci
ľudia sa medzičasom cítia oveľa príjemnejšie na
operných javiskách. Minimálne od ich pozoruhodného Wagnerovho Prsteňa vo Valencii je
jasné, že to s prehodnotením inscenačnej estetiky v opernom divadle myslia úplne vážne.
Neskoršie angažmány potvrdili, že sa Padrissov
záujem orientuje predovšetkým na Wagnera, Ligetiho,
Stockhausena, teda autorov,
ktorých recepcia kladie zvýšené nároky nielen na sluchové,
ale aj intelektuálne dispozície.
Pucciniho Turandot, spadajúca skôr do oblasti operného
kulinárstva, znamená preto
v Padrissovej inscenačnej praxi
takpovediac istý zlom.
Píše sa rok 2046. Ocitáme sa
v Číne, ktorá pred tridsiatimi
rokmi zachránila Európu pred
finančnou krízou tým, že si ju
kúpila. Jej dlhy, jej trh, jej prírodné zdroje, všetko. Z Číny sa
tak stala nová svetová veľmoc.
Jej neohrozenou vládkyňou je
princezná Turandot, ktorá okrem splácania
dlhu Európanmi úpenlivo stráži aj tradície
Ríše stredu. Na verejnosti sa ukazuje v obrovskom prstenci, ktorý funguje ako vševidiace
oko, objektív, či gilotína stínajúca hlavy neúspešným riešiteľom jej hádaniek. Už neraz
sa stalo, že z inscenácií Fury vyletel uvoľnený
kus materiálovo náročnej dekorácie a trafil nejakého z divákov. V mníchovskej Turandot lietajú divákom okolo hlavy najrozličnejšie kúsky
takmer nepretržite. Ak ich však chce divák uvidieť, musí si nasadiť 3D okuliare, inak zostanú prilepené na prstenci princeznej Turandot.
Viac než na vykreslenie konfliktov jednotlivých
postáv sa Padrissa zameral na interpretáciu
masovej spoločnosti, pri ktorej sa opieral o početné zborové pasáže partitúry. Inšpiráciami
mu boli najmä estetika postapokalyptického
vedecko-fantastického filmu Blade Runner
Ridleyho Scotta a pretechnizovaný kontrolovaný svet Veľkého brata z Orwellovho románu
1984. Postdemokratická neomonarchia s manipulovateľným davom dychtiacim po zábave
a konzume tvorí jadro výpovede Padrissovej
interpretácie. Ľud princeznej Turandot sa baví
sledovaním rafinovaných popráv princov, ktoré sprevádza bombasticky nasvietená ľadová
revue s krasokorčuliarkami, hokejovými ťažkoodencami a tanečníkmi breakdance, neobyčajne vláčne a rytmicky presvedčivo interpretujú30

Bez záverečného duetu sa skončila aj Padrissova
inscenácia. Obraz Liu popravenej v bambusovej
záhrade poňal režijný tím ako pendant k prvej
cimi Pucciniho hudbu. Calafovo Nessun dorma
časti inscenácie. „Liú e poesia,“ spieva zbor v záje v Padrissovom vnímaní labuťou piesňou
vere tejto scény. Technokratická a konzumom
megacity, ktoré vďaka neustále pulzujúcemu
hnaná spoločnosť si uvedomila pravý zmysel
životu v uliciach a nespočetným svetelným reživota, ktorý spočíva vo vernosti, starostlivosti
klamám nikdy nespí. Rozprávanie o znásilnea láske. Urbanistickú džungľu zo začiatku inscenej princeznej Lou-Ling tvorí dramaturgické
nácie vystriedala džungľa bambusová s projekcentrum predstavenia v Mníchove a vyzdvihuciami starodávneho symbolu jin a jang.
je feministický aspekt krutosti Turandot. Jeho
Optický scénografický gejzír Rolanda Olbetevýznam pre ideu inscenácie a zároveň kauzálne
ra výdatne podporil v orchestrálnej jame mladý
odôvodnenie psychologickej motivácie Turanizraelský dirigent Dan Ettinger. Veľkolepé scédot bolo umocnené premietaným 3D filmom.
nické tableau podporil mohutnou zvukovosťou
Trauma z minulosti je príčinou uzavretosti Tua fulminantnými tempami. V porovnaní so Zubirandot, uväznenej u Padrissu do ťažkého kosnom Mehtom, ktorý dirigoval jesennú premiéru
týmu, ktorý Jennifer Wilsonovej znemožňoval
viac na (spevácky) efekt, charakterizovali jeho
(žiaľ) akúkoľvek hereckú akciu. Aj pri postave
prístup skôr premyslená dynamika a opatrnosť.
Vytiahnuť registre mníchovského orchestra si však Ettinger
J. Wilson ưfoto: W. HöslƲ
mohol dovoliť aj vďaka objemným hlasom Johana Bothu
(Calaf) a Jennifer Wilsonovej
(Turandot), ktorých hlasy pôsobili aj v kontexte inscenácie
ako ľadoborce. Ich prejav oplýval aj v náročných pasážach
hádankovej scény suverénnou
istotou a príjemným timbrom
bez ostrosti alebo forsírovania.
Japonská speváčka Eri Nakamura, ktorá je už stálicou mníchovského ansámblu a vďaka
chýbajúcemu záveru Calafa
a Turandot sa stala vlastne hlavnou postavou večera, kreovala
postavu Liù s príjemným lyrickým sopránom v trochu subtílnejších líniách,
cisára, ktorého v hádankovej scéne posúvali
no s podmanivými pianami, ktoré dotvárali jej
na vysokozdvižnej rampe, viac kalkulovali incharakteristické črty skromnosti, ale aj odhodlascenátori s optickým efektom, pričom cisárov
nosti. Alexander Tsymbalyuk zaspieval napriek
vnútorný konflikt medzi láskou k svojej dcére,
svojmu mladému veku staručkého Timura prevladárskou povinnosťou a jeho poslaním ako
svedčivo a so žiarivým hrdinským basom.
strážcu tradícií tak zostal neodkrytý. MinisterMníchovská Turandot je divácky atraktívnym
ské trio Pinga, Panga a Ponga rozohrané pijana vizuálne náročným operným „spektáklom“
skou etudou a rojčením o vidieckom dome bolo
azda tou herecky najvyprofilovanejšou zložkou
s konzekventnou a odôvodnenou dramaturinscenácie. V masových scénach im Franc
giou. Vypustením záverečného dramaturgicky
Aleu nad hlavami nainštaloval malé svetelné
problematického dvojspevu hlavných postáv
spoty, ktoré na ich biele tváre projektovali cia použitím efektných inscenačných prostriedtácie pestrofarebných čínskych masiek. Spolu
kov v spojení s najmodernejšou javiskovou
s artistami vznášajúcimi sa z povraziska sa tak
technikou prezentovala v Mníchove sugestívnu
stali akousi futuristickou víziou tradície pekinrežijnú poetiku porovnateľnú svojím spôsobom
skej opery.
s vizuálne a technicky bombastickým štýlom
Keď sa Puccini nechal pre zhoršujúcu sa rahollywoodskych trhákov.
kovinu pažeráka hospitalizovať v bruselskej
klinike, kde neskôr svojej chorobe aj podľahol,
Robert BAYER
chýbalo partitúre a príbehu Turandot rozuzlenie v podobe posledného obrazu a „lieto fine“
Giacomo Puccini: Turandot/hudobné naštupríbehu. Toscanini, ktorému Puccini stihol
dovanie: Dan Ettinger/réžia: Carlus Padrissa
dopodrobna opísať a predviesť na klavíri návrh
– La Fura dels Baus/scéna: Roland Olbeter/
záveru, poveril po komponistovej smrti dokostýmy: Chu Uroz/Jennifer Wilson (Tukončením diela mladého skladateľa Franca Alrandot), Ulrich Reß (Altoum), Alexander
fana. S jeho prácou však nebol spokojný, priTsymbalyuk (Timur), Johan Botha (Calaf),
nútil ho záver výrazne zoškrtať a na premiére
Eri Nakamura (Liù) a iní./Bayerische Staatsdiela v La Scale v roku 1926 oddelil Pucciniho
oper, navštívené predstavenie 18. 4.
originál od Alfanovho záverečného dvojspevu
Calafa a Turandot pietnou pauzou.
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Jazz na leto

Portico Quartet foto: archív

foto: archív

Domáce jazzové leto tradične začína Festivalom Doda Šošoku v Piešťanoch (1.–10. júna)
s bohatou nádielkou vrcholiacou koncertom
amerických umelcov. Kým prejav vynikajúcej
vokalistky Jane Monheitovej možno označiť
za odľahčenejší (kategória easy listening), prvoligový hráč na ústnej harmonike Grégoire
Maret sa do svojho netradičného nástroja zaiste
„oprie“ plnou silou. (Rozhovor s umelcom švajčiarskeho pôvodu, ktorého si k projektom pravidelne prizývajú George Benson, Pat Metheny
alebo Herbie Hancock priniesol HŽ 11/2011.)
V piešťanskom Dome umenia sa predstavia aj
domáci Soulmates klaviristu Pavla Bodnára,
trio Ondreja Krajňáka a československý Saxy
Girls & Petr Svoboda Big Band.
Posledný víkend pred prázdninami už po šiestykrát zaznie jazz v Kostole sv. Kataríny v starobylej Banskej Štiavnici. Festival Jazznica (29.–30.
júna) ponúkne v „tradične netradičnom“ sakrálnom priestore vystúpenia umelcov, ktorí sa
na slovenských festivalových scénach objavujú
pravidelne („nadupané powertrio“ hráča na
klávesových nástrojoch Zsolta Kalteneckera,
domáce trio Nothing but Swing) ale i zriedkavo (trio Andreja Šebana s Oskarom Rózsom
a Martinom Valihorom). Pre mnohých budú
objavnými skladby Jimiho Hendrixa v podaní
akustického klavírneho tria Artura Dutkiewicza (album Hendrix Piano sa tešil v Poľsku značnej pozornosti) alebo projekt mladého českého
kontrabasistu Tomáša Lišku. Trio s akustickou
gitarou (David Dorůžka) a bandoneónom (Daniele di Bonaventura) zaujme nielen neopočúvanou zvukovosťou, ale najmä spôsobom, akým

5P
bubeníka

Stanislava Cvancigera
ôj prvý kontakt
s jazzom bol prostredníctvom vinylovej
platne Blues z lipového
dřeva (Supraphon 1984)
kapely Peter Lipa &
Luboš Andršt Blues
Band. Dovtedy som
počúval len rock/hardrock ako Beatles, Queen, Led
Zeppelin, Black Sabbath, Nazareth a i. Práve na tejto
platni sa mi začal pozdávať štýl moderného elektrického blues s prvkami jazzu. Dokázal som ju počúvať
celé dni, čo sa mi možno stalo „osudným“, pretože
sa neskôr splnila moja túžba hrať v kapele Petra Lipu
(1997–2000).

M

si hráči podsúvajú krehké motívy
na ploche otvoreného dynamického spektra.
Multižánrový festival Bažant Pohoda (5.–7. júla) v Trenčíne prináša
jazzových zážitkov pomenej, avšak
minimálne vystúpenie Portico Quartet by si nemal nechať ujsť nikto,
kto chce získať predstavu o súčasnej podobe britského jazzu. Londýnsku štvoricu označujú usporiadatelia jazzových festivalov za čiernych koňov.
Ich hudbe, odrážajúcej vplyvy jazzovej moderny,
dominuje neopočúvaná zvukovosť nástroja hang
(obmena karibských steel panov) v kombinácii
s elektronikou a akustickými nástrojmi. Kapela, označovaná ako „post-jazzová“, obohatila
na aktuálnom eponymnom albume svoj zvuk
o širšie spektrum živých samplov a slučiek. Túto
„elektro-akustickú“ víziu jazzu predstaví štvorica
Duncan Bellamy (bicie nástroje), Milo Fitzpatrick (kontrabas), Jack Wyllie (saxofóny) a Keir
Vine (klávesy, hang) aj pri slovenskej premiére
na trenčianskom letisku.
Predposledný júlový víkend sa môžu jazzoví
priaznivci rozhodnúť medzi komornejším Mikulášskym jazzovým festivalom (20.– 22. júla)
a open-air podujatím. Ôsmy ročník festivalu
v Liptovskom Mikuláši predstaví domáce projekty (kapela saxofonistu Erika Rothensteina,
Talent Transport klaviristu Vladislava Šarišského, basgitaristu Filipa Hittricha a bubeníka
Mariána Slávku, Provisorium Kuba Ursinyho), ako aj zahraničných umelcov. Speváčka
Miriam Bayle síce pochádza z Mikuláša, avšak

alšou u mňa
najpočúvanejšou
(rovnako vinylovou)
platňou bola Eye of thee
Beholder (GRP 1988)
od Chick Corea Elektric Band. Počúvam ju
dodnes a pre Coreove
jedinečné kompozície sprevádzané vyprchávajúcimi rytmami rocku do neohraničeného rytmu fusion,
v podaní vtedy ešte mladého bubeníka Dava Weckla, ju
často púšťam aj svojim žiakom v hudobnej škole.

Ď

G

ene Krupa
a Buddy Rich
na albume Krupa
and Rich (Clef/
Verve 1956). Myslím
si, že táto nahrávka
nemohla obísť žiadneho z jazzových bubeníkov, lebo sú na nej zachytené famózne rytmické
sprievody, ale hlavne sóla na bicích nástrojoch v hre
dvoch najvýznamnejších hráčov swingu 20. storočia
s veľkými legendami jazzu (Oscar Peterson, Dizzy
Gillespie, Ray Brown, Roy Eldridge a i.).

už desaťročie je senzáciou pražských jazzových
klubov a jej album vyšiel pod krídlami českého
vydavateľstva Animal Music (2010). Domácemu publiku známy saxofonista Borys Janczarski predstaví vo svojej kapele amerického
bubeníka Stevena McCravena, ktorý pôsobil
po boku pionierov jazzovej avantgardy (Archie
Shepp, David Murray, Yusef Lateef).
Pionierom je aj šesťdesiatosemročný bubeník
Billy Cobham, hlavná hviezda 5. ročníka Open
Jazz Fest (20.–21. júla) v prostredí rekreačného areálu Zelená Voda pri Novom Meste nad
Váhom. Meno rodáka z Panamy nájdeme na
mnohých dôležitých albumoch jazzovej histórie, po spolupráci s Milesom Davisom založil
legendárny Mahavishnu Orchestra. Zaujímavá
je aj ďalšia ponuka festivalu: kvinteto moravskej
cimbalistky Zuzany Lapčíkovej, berlínska kapela Mo‘Blow vydávajúca pod krídlami prestížneho labelu ACT Music a vynikajúce trio gitaristu Davida Kollara s rešpektovaným bubeníkom
Gergőom Borlaiom. Jazzové leto ako sa patrí!
Peter MOTYČKA

j keď to nie je CD nosič, nedá mi
nespomenúť DVD Live at Jazz
Baltica (Hudson Music 2001) tria
bubeníka Petra Erskina s klaviristom
Johnom Taylorom a kontrabasistom
Pallem Danielssonom. Je to pre mňa
dodnes vrcholné a inšpirujúce dielo
troch výnimočných hráčov moderného jazzu. Skladby podané naživo
hrou, ktorá je naplnená melodickosťou, krásou, kde
v každom takte môžete mať veľký zážitok z hudby.

A

P

o baltickom koncerte sa
zúžil môj výber albumov na
hudbu interpretovanú troma
hudobníkmi ako Keith Jarrett
Trio, Brad Mehldau Trio,
E. S. T. a i. Ako jedno z najpočúvanejších uvediem CD Smile
(Blue Note 2003) tria Jackyho
Terrassona. Opäť pre mňa v ušiach neutíchajúce
nádherné melódie s všestranným výberom od šansónu cez pop až po pieseň od Charlieho Chaplina
v podaní moderného jazzu. Hrá tu jeden z mojich
najobľúbenejších bubeníkov – Eric Harland.
(mot)
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Rozhovor

The
Bad
Plus:
Nehráme jazzové cover verzie
Členovia amerického klavírneho tria The Bad Plus sú na rôznorodé reakcie publika zvyknutí. Nakoniec,
už svojím výzorom narúšajú predstavy dobrých chlapcov poslušne interpretujúcich naučené jazzové
štandardy. Aj za svojich kolegov o tom rozpráva bubeník David King.
Pripravil Peter MOTYČKA
Keď ste pred niekoľkými rokmi uviedli na Bratislavských jazzových dňoch projekt For All I Care
s vokalistkou Wendy Lewisovou, rozdelili ste obecenstvo na dva tábory: niektorých ste nekonvenčným poňatím akustického tria a „znesvätením“
rockového materiálu pohoršili, viacerí však boli vaším posúvaním hraníc nadšení. Ako sa vyrovnávate
s podobnými postojmi?
Nerobíme svoju hudbu s úmyslom šokovať,
ani sme sa nikdy programovo nesnažili vytŕčať z davu. Možno len chceme znieť ináč ako
všetci navôkol. Osobne ma ubíja, keď musím
neustále dohliadať na žánrovú čistotu. Vedomie, že nesmiem za žiadnu cenu prekročiť
hranice, by ma pri hre znepokojovalo a moji
spoluhráči to cítia podobne. Chceme jednoducho robiť hudbu po svojom bez ohľadu na
to, čo si o nás budú myslieť ostatní. Týmto prístupom zrejme niektorých odradíme, ale na
druhej strane mnohým práve táto naša svojhlavosť imponuje.
Napriek spomínanému novátorstvu možno
v hudbe The Bad Plus vystopovať viacero vplyvov...
Ako improvizujúci hudobník nemôžeš odmietať a ignorovať fantastickú muziku, ktorá tu
bola pred tebou a ktorá je dnes všade navôkol.
Nedokážeš poprieť, že sa mnohé z jej prvkov
nepremietnu do tvojho myslenia. Nikto z nás
nežije v sklenenej guli a ak ktosi svoje smerovanie predsa len označuje za výsostné a originálne teritórium, nebude to s jeho úsudkom celkom v poriadku. Naša kapela absorbuje rozličnú muziku – ja prinášam rockovejšie elementy,
Ethan sa zaoberá prevažne moderným jazzom
a klasikou, a naopak Reid inklinuje k súčasnej
32

elektronickej hudbe. Všetky tieto vplyvy cez
nás prechádzajú a neformálnym spôsobom sa
pretavujú do jazyka celej kapely. Nechávame
však veciam prirodzený priebeh, nenútime sa
do novátorstva.

Sabbath – tie sa vám podarilo transformovať majstrovským spôsobom, ktorý nevyznieva strojene
ani pateticky.
Na metale som vyrastal, a preto bolo pre mňa
omnoho väčšou výzvou preniesť do podoby
akustického tria hrubozrnnosť Black Sabbath,

Nestrojenosť vašej hudby mi imponuje podobne ako to, že si dokážete udržať nadhľad a humor,
ktoré sa z prejavu „serióznych“ jazzmanov viac-menej vytratili...
Je to škoda, pretože jazz bol od svojich začiatkov formou nespútanej zábavy. Neustále sa
však vyvíja – pozrite sa, akú evolúciu prekonal
za jediné storočie a napriek tomu, že prevratné
veci sa v ňom diali najmä v 40. a 50. rokoch, dokáže prekvapiť aj v 21. storočí. V každom prípade, som hrdý na to, že som pokračovateľom
tejto tradície a že to, čo hráme, býva označované za súčasnú modernú podobu jazzu.
Prečo ste sa rozhodli pre výlučne akustickú podobu kapely?
The Bad Plus ostáva akustickým klavírnym
triom pri hraní štandardov, ako aj pri hardrockových témach. Nemeníme svoje východiská,
neopierame sa o elektronické barličky ani si
k novej zvukovosti nevypomáhame žiadnymi
mašinkami. Chceme zachovať tradíciu akustických nástrojov v jazze. Výzvou pre nás naďalej
ostáva, kam sa až môžeme s týmto konvenčným inštrumentárom dostať. To nás dokáže
inšpirovať väčšmi ako digitálne efekty. Osobne
to vnímam ako pravdivosť našej hudby.
Jednou z podôb „vášho“ jazzu sú aj úderné
riﬀy metalovej hymny Iron Man od kapely Black

ako napríklad reharmonizovať baladu My
Funny Valentine, ktorú hrajú všetci. Z môjho
pohľadu prevzané skladby nepodávame ako
jazzové trio, ale ako akustické klavírne trio bez
ohľadu na žánrovú definíciu. Nie sú to jazzové
cover verzie, ale naše stvárnenia. Zameriavame sa na originálne znaky tej-ktorej piesne
a na jej hudobnú podstatu bez toho, aby sme ju
„zjazzovali“. Akordy vychádzajúce z Ethanovho klavíra sa viac podobajú zjednodušeným
rockovým powerchordom ako košatej jazzovej
harmónii.
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D. King foto: archív

Nemyslím si, že sme niekedy boli klasickým
jazzovým triom, pretože každý z nás mal v istom zmysle pozíciu outsidera. Vyrastali sme
spolu, a preto viem, že sme všetci traja vnímali
ako výzvu prerásť veci okolo nás, predbehnúť
našich spolužiakov. Keď sme sa dali dokopy,
chceli sme v prvom rade hrať pesničky, nielen
akési improvizované umenie, ktorému okrem
skupinky zasvätencov nebude nikto rozumieť.
Našimi hrdinami boli skôr rockové kapely, nie

reflexie diania na začiatku minulého storočia.
Uvažujeme o nahrávke, aj keď ešte nie sme
celkom presvedčení, či to bude štúdiová, alebo koncertná forma. Je to špeciálny program,
nehrávame ho bežne, častejšie si organizátori vyžiadajú klasický The Bad Plus repertoár.
Svätenie jari predsa len ostáva aj po sto rokoch
pomerne slušnou a pre mnohých dodnes ťažko
stráviteľnou „kladou“. Ako kapela sme však
nadšení, toto dielo nás fascinuje už dlho.
Zľava E. Iverson, D. King a R. Anderson foto: archív

Namiesto reharmonizácií prekvapujete poslucháča metrorytmickými finesami, polytonálnym
riešením, rozdrobením formy... Na albume For All
I Care ste ponúkli piesne kapiel ako Pink Floyd, Bee
Gees a neváhali siahnuť ani po témach Ligetiho či
Babbitta. Akým spôsobom pristupujete k známemu materiálu?
Pri koncipovaní albumu prevzaných tém sme
cítili, že by sme sa po sérii prevažne autorských nahrávok pokúsili o čosi nové. Síce aj
predtým sme namiesto „povinných“ jazzových štandardov zaraďovali na albumy pesničky kapiel ABBA alebo Nirvana, teraz sme ale
chceli vykročiť z nášho stereotypu, v ktorom
sme sa začali cítiť komfortne. Preto sme sa
rozhodli vmiesiť medzi nás troch cudzorodý
element. Po takmer desaťročí triového hrania
sme do kapely prizvali speváčku Wendy Lewisovú a vybrali zopár kúskov, ktoré sa nám
vždy páčili. Medzi rockové pesničky sa tak
zamiešali Stravinského Variation d´Apollon
alebo Ligetiho etuda. K skladbám sme pristupovali rovnako ako dovtedy: na skúškach sme
si prehrávali témy, niekto prišiel s rytmickou
zmenou, harmonickým nápadom... Wendy
bola prakticky neznámou speváčkou, čo bolo
dobré, pretože poslucháči nemohli mať žiadne predsudky, či sa jej civilný výraz k nášmu
triu hodí.
Pravdupovediac, spievať v sprievode vášho tria
musí byť nesmierne náročné.
(Smiech.) Máte pravdu, ja by som to nedokázal.
Preto sme hľadali niekoho, kto disponuje vynikajúcou vokálnou technikou a zároveň snahou
pootvoriť nám dvere do nových teritórií. Niekoho, kto by do našej hudby nielen zapadol,
ale kto by ju v istom zmysle prekročil. Wendy je
skôr ansámblovou ako sólovou speváčkou. Má
nebojácny prejav, avšak nevystupuje do popredia, je súčasťou kapelového organizmu.
Kedy ste si v kapele ujasnili, že sa chcete vyčleniť z radu tradičných klavírnych trií, ktorých je
v súčasnom jazze bezpočetné množstvo?

technicky dokonalí jazzoví solitéri. Aby nevzniklo nedorozumenie: jazz sme vždy milovali
vo všetkých jeho formách, či už to bol straightahead alebo fusion. Podstatnými však pre nás
boli piesne – tie nakoniec tvorili aj základ repertoáru mnohých velikánov – vezmite si Duka
Ellingtona alebo Theloniousa Monka. Keby
som sa však dnes pokúšal hrať hudbu 50. rokov
alebo freejazzovú avantgardu, nebol by som úprimný. Nemohol by som veriť sám sebe, pretože
nežijem v minulej dobe a nereflektujem veci,
ktoré boli v tých časoch „na programe dňa“.
Ktoré osobnosti jazzovej histórie poznamenali
smerovanie The Bad Plus?
Určite Ornette Coleman, nielen ako pionier
freejazzu, ale predovšetkým ako skvelý skladateľ, ktorý zanechal množstvo podnetných tém.
Celá kapela sa tiež zhodneme na Johnovi Coltranovi, na americkom kvartete Keitha Jarretta a všetci máme radi rockovú, ako aj súčasnú
klasickú hudbu.
Prečo ste v poslednom období začali prizývať
ku koncertom saxofonistu Joshuu Redmana?
Vnímam to skôr ako príležitostný projekt, neplánujeme spoločnú štúdiovú nahrávku ani
pravidelné stretávania sa na pódiu. Berieme to
ako výnimočné ozvláštnenie našej tvorby, akýsi
bonus pre festivaly. Ako trio sa v poslednej dobe
skôr zameriavame na Stravinského fantastické Svätenie jari v našej inštrumentácii. Uvádzame ho ako celok, pretože len tak poskytuje
komplexný obraz Stravinského myslenia a jeho

Podľa itinerára na vašej webstránke majú
o „zjazzovaného“ Stravinského záujem predovšetkým americkí promotéri...
Máte pravdu, častejšie ho uvádzame v Spojených štátoch, aj keď v máji a v júni máme niekoľko európskych uvedení. Zvyčajne hráme
materiál z nového albumu: posledný Never
Stop vyšiel ešte v septembri 2010, nový album
máme nahratý a čakáme na vydanie.

Americké trio THE BAD
PLUS založili v roku 2000
v Minneapolise spolužiaci
klavirista Ethan Iverson
(1973), kontrabasista Reid
Anderson (1970) a bubeník Dave King (1970).
Po debute v španielskom vydavateľstve Fresh
Sound nahrali štvoricu albumov pre Columbia
Records: These Are the Vistas (2003), Give
(2004), Suspicious Activity? (2005), Blunt
Object: Live in Tokyo (2005) a ďalšie tri pre
EmArcy/Heads Up: Prog (2007), For All I Care
(so speváčkou Wendy Lewis, 2009), Never Stop
(2010). Prejavy kontroverzného klavírneho tria,
ktoré akustickými prostriedkami prekračuje
žánrové i repertoárové hranice, vyvolávajú
v hudobnom svete rozmanité reakcie. V rokoch
2010–2011 The Bad Plus pôsobili ako rezidenční umelci na Duke University v Severnej Karolíne, okrem toho koncertujú aj so saxofonistom
Joshuom Redmanom (Jazzfestival Saalfelden
v Rakúsku).
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Chick Corea v Toronte
Sedemdesiatročný legendárny americký jazzový klavirista a skladateľ Chick Corea sa predstavil 3. apríla torontskému
publiku na doskách Markhamského divadla. Nositeľ osemnástich ocenení Grammy, líder mnohých zoskupení (Return
to Forever, Elektric Band, Akoustic Band), častý pódiový partner vokalistu Bobbyho McFerrina tentoraz vystúpil sólovo.
Počas svojej päťdesiatročnej kariéry bol Corea
priekopníkom hry na elektrickom klavíri, kreatívne sa prejavoval v mnohých jazzových štýloch
(post bop, latin jazz, jazz fusion, avant-garde),
komponoval klasickú hudbu (Spain pre sexteto
a orchester, klavírny koncert, sláčikové kvarteto). Mimochodom v jeho tohtoročnom pláne sú
zakomponované tri svetové turné a štyri nové
albumy: The Continents: Concerto for Jazz Quintet and Chamber Orchestra, triový Further Explorations, duo Hot House s Garym Burtonom a
pripravovaný návrat The Mothership Returns
kapely Return to Forever.

podupávanie nohou. Počas celého koncertu
bola dynamika pomerne rezervovaná, len v poslednej skladbe pred prestávkou ju klavirista
rozvinul do mierneho forte. Corea komunikoval
s obecenstvom nielen hudbou, ale aj komentármi k skladbám, informoval o výbornom dokumentárnom filme Clinta Eastwooda Straight,
No Chaser...
Po prestávke nás Corea vzal do „cvičnej miestnosti“: improvizoval na Coltranovu tému Chasin’ the Trane z albumu Afro Blue Impressions
znejúcu z jeho iPodu, následne zvolil klasických
skladateľov, ktorých kompozície sú založené

tvára nielen mystický akord C-Fis-B-E-A-D, ale
vychádza z nej „skriabinovsko-prométeovská“
stupnica c-d-e-fis-g-a-hes-c zlučujúca lydický
a mixolydický modus (v slovenských ľudových
piesňach, z ktorých čerpal inšpiráciu aj Bartók,
známa ako podhalanská stupnica).
Po dlhom aplauze nasledoval prídavok – skladba komponovaná priamo na pódiu v duchu spomienky na spoluprácu s Milesom Davisom, pri
ktorej Corea rozdelil obecenstvo na 2 mužské
a 3 ženské hlasy. Davis mu ešte v 60. rokoch navrhol vytvoriť zo sledu akordov E, As a C stupnicu e-gis/as-h-c-es-e-g, ktorá ostala v Coreovom
Ch. Corea ưfoto: archívƲ

Pred úvodnou How Deep Is the Ocean Corea poznamenal, že pri koncerte s Dianou Krallovou
na Floride sa pri tejto skladbe museli dohadovať
na spoločnej tónine. Pastime Paradise Stevieho
Wondera upútala latino rytmom s mnohými
staccatami a klasickou kadenciou. Od svojho
favorita Billa Evansa vybral najznámejšiu tému
Waltz for Debby, v ktorej z nepárneho 3/4 metra
prechádzal nebadane do 2/4. Pri Sophisticated
Lady na počesť bandlídra Duka Ellingtona Corea poznamenal, že aj keď dobre pozná jej melódiu, niekedy mu predsa len „unikne“. Monkovu skladbu Blue Monk, v ktorej akoby suploval
konverzáciu Monka s jeho kapelou, ukončil
humorne zdvihnutými rukami premýšľajúc, čo
ešte dodať. Nakoniec len odporučil divákom,
aby si prečítali najlepšiu Monkovu biografiu od
Robina Kelleyho, profesora americkej histórie
na UCLA (Thelonious Monk: The Life and Times
of an American Original, The Free Press, New
York 2009). Ďalšia Monkova kompozícia Trinkle Tinkle „zviedla“ Coreu popri improvizovaní
do spevu, zvukovým efektom bolo aj výrazné
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na zväčšenej kvarte a čerpajú z maďarských,
slovenských, rumunských, bulharských, moldavských, valašských, ale aj alžírskych ľudových piesní. Jazzový prístup k Skriabinovmu
2. prelúdiu z roku 1895 sa zlieval s klasickou
kompozíciou, tempo sa akoby vytrácalo v toku
hudby. Neskôr Corea pridával tóny, niektoré
s vibratovým pohybom prsta na klávesoch.
„Keď som bol na strednej škole, upútal ma Béla
Bartók, pretože to tak trochu znelo ako jazz,“
konštatoval Corea a dal poslucháčom do pozornosti jeho Koncert pre orchester z roku 1944.
Vzápätí predviedol zopár Bartókových Bagatel,
originálne verzie prestriedal s improvizovanými
a nakoniec zahral výber z vlastných Children's
Songs odrážajúcich jednoduchosť a krásu duše
dieťaťa. Corea naznačil, že je preňho cťou, ak
ich množstvo hudobníkov hrá rozlične, avšak
niekedy sú pochopené nesprávne, pretože tieto
piesne by nemali byť hrané deťmi. Zaujímavé bolo zviditeľnenie tritonu nielen v dielach
Skriabina, ale aj Bartóka a samotného Coreu,
a tiež fakt, že juxtapozícia zväčšenej kvarty vy-

ponímaní Davisovou „vizitkou“. Po koncerte
som mala možnosť opýtať sa Coreu, či čerpá
z podhalanského modusu, keďže vo svojich
Detských piesňach často využíval juxtapozíciu
tritonu. Odvetil, že nerozmýšľa o harmónii či
štruktúre, ale o kontakte s divákmi, čoho dôkazom je jeho 50-ročná kariéra. Cítenie, emócie
a vypovedanie príbehov v hudbe sú preňho dôležitejšie ako uvažovanie o zväčšenej kvarte alebo
akordoch. Na znázornenie metafory chytil rukáv môjho kabáta, poukázal na nitku a povedal:
„Nikto nevníma, akou niťou je kabát ušitý, ale
každý vidí kabát.“
Zuzana BALAZSHÁZYOVÁ-BEN LASSOUED
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klasika

Dvořák
Requiem
Czech Philharmonic
Choir of Brno,
Brno Philharmonic,
P. Fiala
S. Šaturová, J. Sýkorová,
T. Černý, P. Mikuláš
ArcoDiva 2011
distribúcia Hevhetia
Sú nahrávky alebo koncertné výkony,
po ktorých vypočutí recenzent ostáva
v rozpakoch, čo si vlastne o čerstvo absorbovanom jave má myslieť. Nahrávka
Requiem Antonína Dvořáka v podaní
filharmonického orchestra a zboru
z Brna pod taktovkou Petra Fialu k
nim patrí. Dvořákova zádušná omša
vznikla v roku 1890 – spolu so sériou
ďalších diel pre Londýn – a je azda
najautentickejším dielom svojho druhu
v dejinách. Možno práve preto skrýva
jeho interpretácia toľko úskalí. Rozsiahla skladba (trvá hodinu a tri štvrte) je
hudobným symbolom zániku, pominutia, rezignácie, odchodu a lúčenia. Jej
rozhodujúcim znakom je prvoplánová
fragmentárnosť spôsobená hromadením cezúr – nie však pre nedostatočné
ovládanie skladateľského remesla,
ale pre spomenuté významy. Voľne
koncipovaný vokálno-inštrumentálny
kolos dáva priestor priebežne všetkým
štyrom vokálnym sólistom a rovnako
aj zboru (rola orchestra je tu o čosi
skromnejšia). Uzavreté, zväčša však
formovo a výrazovo nevyprofilované
časti sú nositeľmi množstva motívov
a hudobných znakov a jediným jednotiacim činiteľom skladby je štvortónový
motív kríža. Preniknúť k podstate
tejto úprimnej a veľkolepej hudobnej
výpovede, bez náznaku vonkajškovej
teatrálnosti, chce veľkého umelca...
Nahrávka vznikla štúdiovým prispôsobením dvoch koncertných vystúpení,
ktoré sa konali v Janáčkovom divadle
v Brne. Dojem z prvého stretnutia s CD
bol skvelý. Upútali ma celková zvuková
jemnosť a čistota, kvalita intonácie,
ušľachtilosť melodických línií, vysoký
stupeň citovej angažovanosti aktérov
a najmä priliehavá atmosféra hlbokej
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vážnosti. Po viacnásobnom prehrávaní
však vystúpili do popredia aj nedostatky. Najvážnejší spočíva v statickosti výrazu a nevyhranenosti koncepcie. Petr
Fiala je iste vynikajúcim zbormajstrom
a skladateľom, no na odvážnejšiu, originálnejšiu interpretačnú aktualizáciu
tohto diela si zrejme netrúfol. Chýbala
mi suverenita kráčania jasným smerom
a kohézna, sústredená sila globálnej výstavby: dirigent akoby prenechal iniciatívu spevákom v detailnejšom stvárnení
mezzo- a mikroštruktúry. Iste, presadiť
svoju vôľu a názor v konfrontácii so
štyrmi osobnosťami vokálneho umenia
môže byť ťažké, hoci skutočným šéfom
predvedenia vokálno-inštrumentálneho
diela by mal byť stále dirigent...
Dvořákovo Requiem je dielo zväčša pomalé, tiché a hlboko meditatívne. O to
viac ho treba na príslušných miestach
oživovať, aby poslucháč (drsnejšie povedané) nezaspal. A práve to je najväčší
problém nahrávky: nie vždy dostatočná
pregnantnosť artikulácie (nemám na
mysli sólistov), plastickosť frázovania,
práca s drobnými tempovými zmenami a s drobnokresbou vôbec, ale aj
s možnosťami vertikálnej diferenciácie
hlasov. Dirigent nedovolil skĺznuť do
žiadnych extrémov a dbal na zachovávanie základnej nálady, no nevyvaroval
sa hrozby nedostatočnej dynamickosti
a určitej šedosti. Viaceré ľudovo-pastorálne polohy núkali možnosť účinného
kontrastu, tá však zostala nevyužitá.
Celkom presne od 96. taktu 1. časti som
jednoznačne cítil potrebu „ísť dopredu“,
pretože skladba začínala stagnovať.
K dobru však treba pripísať veľa preduchovnenosti na étericky vzdušných
miestach, viaceré vkusné a nenásilné
gradácie; presvedčivé boli aj appassionatové úseky vysokého emocionálneho
napätia (Rex tremendae, Lacrimosa).
Dies irae znelo dôstojne a majestátne,
hoci niektoré hlasy sa strácali a fúga
Quam olim Abrahae bola pri prvom
zaznení príliš pedantná (pedantnosť
je azda najpriliehavejším slovom pre
celkovú charakteristiku interpretácie).
Confutatis so svojím „bičujúcim“ husľovým ostinatom pôsobil príliš uhladene,
takmer ľahkovážne. Svojou poetickosťou však zaujala časť Pie Jesu.
Z aktérov nahrávky treba vyzdvihnúť
masívny zvuk a vyváženú intonáciu
Českého filharmonického sboru Brno,
ktorého zbormajstrom je Petr Fiala.
Zo štvorice sólistov vyčnieva bas Petra
Mikuláša svojou kultivovanosťou, šľachetným pátosom a vyrovnanosťou vo
všetkých polohách. Ďalší traja speváci
reprezentujú mladšie generácie. Lyrický soprán Simony Šaturovej, odchovankyne bratislavského konzervatória,
je lahodný, mäkký a pružný, no vo
vysokých polohách menej presvedčivý;

spinto tenor Tomáša Černého je príjemný, ale vo vyšších polohách značne
forsírovaný. Mezzosopranistka Jana
Sýkorová disponuje pekným hlasovým
fondom, v strednej a nižšej polohe
spieva veľkou šírkou, ale miestami na
úkor jemnejších výrazových odtieňov.
Výkon orchestra Filharmonie Brno bol
spoľahlivý, hoci veľakrát by som si vedel
predstaviť aj precíznejšie vykreslenie
hudobných myšlienok.
Summa summarum: toto CD môže
slúžiť ako vhodný odrazový mostík na
zoznámenie sa s dielom, ale v porovnaní s referenčnými, oveľa dramatickejšie
pulzujúcimi, kreatívnejšími nahrávkami
pod vedením Marisa Janssonsa (2009,
Symfonický orchester Bavorského
rozhlasu) a Zděňka Košlera (1988,
Slovenská filharmónia) ho nemôžem
označiť za extrémne zaujímavé ani
inšpirujúce.
Tamás HORKAY

Five Pieces
Takemitsu,
Hindemith,
Janáček, Silvestrov
Duo Gazzana
ECM New Series 2012
distribúcia DIVYD
Debutový album talianskych sestier
Duo Gazzana pod názvom Five Pieces
nám predstavuje rôznorodé kompozície pre husle a klavír. „Klasika“ tvorby
20. storočia je zastúpená sonátami
Paula Hindemitha a Leoša Janáčka.
Novšiu tvorbu reprezentujú skladby
Distance de fée Torua Takemitsua
a Five Pieces Valentina Silvestrova,
podľa ktorého nesie názov celý album
napriek tomu, že autori a aj skladby na
CD sú vlastne štyri.
Prvou skladbou je Distance de fée
(1954) Torua Takemitsua. Skladateľ
mal vtedy 20 rokov a bol na začiatku
svojej kompozičnej dráhy. Veľmi
zreteľné je ovplyvnenie francúzskou
modernou, hlavne modálnym a harmonickým systémom Debussyho
a Messiaena. Interpretácii jemnej
zasnenej nálady citového sveta mladého autora chýba viac charakterových
polôh a dynamickej šírky.
Hindemithova Sonáta in E (1935) bola
skomponovaná v období skladateľovho

pobytu v Berlíne. Dvojdielna skladba
je v poradí treťou sonátou pre husle
a klavír spomedzi štyroch. Prvé dve,
Op. 11, boli skomponované v roku
1918 a posledná v roku 1939. Charakter Sonáty in E prezentuje skladateľovo
medzivojnové tvorivé obdobie. Interpretácii chýba exaktnejšie sa pridŕžanie
textu notového zápisu. Dynamika si
vyžaduje väčšiu šírku a diferenciáciu.
Vyhranenejšie a presnejšie frázovanie
by dalo vyniknúť vrcholom jednotlivých
fráz, dosiahnutiu cieleného kontrastu
a vykresleniu charakterov. Presnejšie
dodržiavanie vypísaného tempa by
zvýraznilo napätie a ťah 2. časti, kde
stoja oproti sebe bloky charakteristických nálad. Všeobecne si Sonáta
in E vyžaduje živšie predvedenie, viac
kontrastov a farieb.
Ak si interpret zvolí na album skladbu, ktorá je jedným z nosných diel
pre repertoár nástroja, automaticky
sa dostáva do konfrontácie s referenčnými nahrávkami. Je to aj prípad
ťažiskového diela tohto CD – Sonáty
Leoša Janáčka, ktorá popri sonátach
Šostakoviča, Prokofieva a niektorých
ďalších reprezentuje oblasť „slovanského“ repertoáru prvej polovice 20.
storočia. Skladateľ napísal svoju jedinú
sonátu pre sólový nástroj a klavír
v roku 1914 a v roku 1921 ju revidoval,
čo poukazuje na vyzretosť skladby
a uplatnenie charakteristických štýlových kompozičných elementov Janáčkovho hudobného jazyka. V prípade
Janáčka sú snáď najznámejšími nahrávky huslistov Davida Oistracha, Gidona
Kremera či Josefa Suka. Interpretácia
na tomto CD ničím neprekračuje štandard nastolený sonátou Hindemitha.
Stále je zreteľná potreba presnejšieho
pridŕžania sa notového textu, aby boli
jasne čitateľné autorove kompozičné
zámery. K vykresleniu charakterov
a diferenciácii ich kontrastu by prispelo
presnejšie dodržiavanie agogiky,
tempových označení a detailnejšie
vypracovanie fráz malých rytmických
hodnôt a ich artikulácia. Nenájdeme tu
interpretáciu charakteristickej Janáčkovej štýlovej odlišnosti, sonáta je príliš
romantizovaná a nevypísané agogické
zmeny, zastavenia a nádychy len brzdia
plynulosť hudobného pradiva, kúskujú
smerovanie a rozbíjajú formu jednotlivých častí skladby.
Epilóg albumu tvoria Five Pieces
(2004) Valentina Silvestrova, pôvodne
venované Gidonovi Kremerovi. Päť
skladieb Elegie, Serenade, Intermezzo,
Barcarole a Nocturne je veľmi pokojných, poetických a hĺbavých. Interpretácia, hoci je azda najdôveryhodnejšia,
len potvrdzuje doterajší štandard CD
a dostatočne neodlišuje charakteristické časti cyklu.
6 | 2012
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Škoda, že popri zaujímavo skĺbenom
výbere diel na album neodlíšili interpretky hudobný svet jednotlivých autorov,
nehovoriac už o častiach cyklov sonát
a Five Pieces. Všetko sa nesie v jednom
duchu, tempá sú málo flexibilné a kontrastné. Vo všeobecnosti pôsobí CD
plocho a po krátkej dobe začne poslucháčovi akútne chýbať napätie a živá
zmena nálad a charakterov, patričný
náboj a esprit.
Anton STEINECKER

Juraj Beneš
Going to
Hudobný fond 2011
Na Slovensku žiaľ platí, že keď zomrie
skladateľ, prakticky okamžite s ním
zomrie aj jeho dielo, vytratí sa z koncertných programov a stáva sa už len
učebnicovým pojmom, záznamom
v katalógoch a knihách o dejinách
slovenskej hudby. Takto sa vytratili
Sixta, Martinček, Beneš, takmer úplne
aj Zeljenka a mnohí ďalší. A rovnaký
osud zrejme čaká aj na príslušníkov
tejto generácie, ktorí ešte ostali nažive.
Vyskytnú sa síce občasné pokusy o reinkarnáciu (dúfajme, že malá renesancia
tvorby Tadeáša Salvu, sprevádzaná aj
čerstvo vydanými nahrávkami, nebude
len dočasným fenoménom), no zväčša
majú podobu kompilácií z archívnych
záznamov. Ale vďaka aj za ne...
Do tejto kategórie patrí aj CD Going
to venované komornej tvorbe Juraja
Beneša, jedna z pätice platní, ktoré
Hudobný fond uviedol do života na
sklonku minulého roku. Názov, príhodne odkazujúci na (akosi nejasnú) blízku
budúcnosť, patrí zároveň úvodnej
skladbe pre 6 violončiel napísanej pre
Jozefa Podhoranského a jeho žiakov.
Rytmicky svižná a zvukovo kompaktná
virtuózna kompozícia, ktorá vyúsťuje
do bachovského citátu tesne pred
záverom, bola ako otvárací kus zvolená
vynikajúco. Pamätám sa na jej premiéru v Moyzesovej sieni na festivale
Melos-Étos v novembri 2001 a dojmy
z nahrávky (hoci v trochu odlišnom
interpretačnom obsadení – Podhoranský, Alexander, Slávik, Prochác, Bohó,
Rácz) mi oživili skúsenosť, ktorá mi
aj napriek uplynulým rokom ostávala
kdesi v podvedomí. Ešte zaujímavejšie

však pôsobí nasledujúca skladba, Intermezzo No. 3 pre dva klavíry v podaní
Nory a Mikiho Skutovcov, pre ktorých
bolo napísané. Beneš v nej odkazuje na
svoje skladateľské vzory, najmä na ich
diela venované zostave klavírneho dua,
no svojským spôsobom. Nie sú to iba
Ligetiho Drei Stücke a jeho Etudy, ale aj
Debussyho En blanc et noir či Messiaenove Visions de l‘Amen a samozrejme
Lutosławského paganiniovské variácie.
Devízou Benešovej hudby je, že rovnakou mierou zamestnáva zmysly (jej
virtuozita a dôraz na zvukovosť pôsobí
často pomerne senzuálne) aj intelekt.
Rôzne referencie, odkazy či parafrázy
sa stávajú súčasťou jej (nielen v čisto
hudobnom zmysle chápanej) polytonality a myslím, že pre dokonalé vychutnanie tejto kompozície je dôležité
poznať jej širšie kontexty. Nie je to však
úplne nevyhnutné – efektná gradácia
pripravená kratšími formovými úsekmi
má bezprostredný účinok a skladba
dokáže pútať poslucháčsku pozornosť
aj pri svojom trvaní prekračujúcom
17 minút.
Tak, ako bol Beneš plodným autorom
inštrumentálnej hudby, má v jeho
tvorbe výrazné miesto aj tá vokálna
– je autorom 4 opier a 15 piesňových
cyklov. Túto oblasť reprezentuje výber
Troch monódií na texty P. O. Hviezdoslava a „exotický“ cyklus 12 piesní pre
soprán a cimbal Haiku. Monódie vďaka
svojej „archívnej patine“ azda najviac
vytŕčajú z celej kompilácie. Vytŕčajú
aj dramatickosťou hudby odkazujúcej
spôsobom využitia sláčikových nástrojov a čembala k Schnittkemu, a tiež
prudkými náladovými kontrastmi – po
dráme 1. časti nasleduje lyrizmus akoby
evokujúci hudbu Hviezdoslavovej doby
a napokon povestný „pochod do pažeráka smrti“ vybudovaný na nekonečne
klesajúcom päťtónovom motíve. Tu sa
objavuje ďalšia paralela s Ligetim – nie
iba s jeho čembalovými skladbami, ale
(pri úvodných slovách „Čas ubieha“)
aj s replikou Nekrotzara z Le grand
macabre („...die Zeit verrennt“) a čembalom v jej sprievode. Haiku v podaní
Nao Higano a Enikő Ginzery sú naproti
tomu vyslovene komorné a miestami
vtipné miniatúrky (zhudobňujú vždy
jedinú vetu v japončine), opäť výdatne
okorenené benešovskými alúziami
a pseudocitátmi, ale aj duchaplnými
zvukomalebnými efektmi.
Najmladšou skladbou vo výbere je
v roku 2002 skomponovaná a posmrtne premiérovaná Durée ∆ pre organ.
Jej veľká, jednočasťová forma opäť
otvára priestor pre Benešove hry s bachovskými a mozartovskými odkazmi,
ktoré však v podaní J. V. Michalka
nevystupujú príliš do popredia a sú
skôr „spodnými prúdmi“ v kontinuálne

plynúcom tektonickom oblúku. Záver
CD je ohliadnutím sa za 70. rokmi,
obdobím normalizácie, kedy mal Beneš
povesť provokatéra a recesistu. Waltz
for Colonel Brumble inšpirovaný poviedkou Andrého Mauroisa je napísaný
pre arzenál brnkacích, klávesových
a bicích nástrojov a hoci nie je valčíkom
v pravom zmysle, stáva sa ním vďaka
evokáciám tanečnej hudby obdobia
okolo 1. svetovej vojny či Ravelových
Vznešených a sentimentálnych
valčíkov. Surrealistický, akoby orchestriónový zvukový obraz je približne
v polovici skladby brutálne atakovaný
„kanonádou“ bubnov, aby sa potom
kúsok po kúsku znova poskladal do
novej podoby...
Robert KOLÁŘ

Peter Katina
Solo
Hevhetia 2011
Jedným z najnovších titulov vydavateľstva Hevhetia je v poradí už štvrtý sólový
album akordeonistu Petra Katinu, ktorý
patrí medzi najvýraznejšie interpretačné
a umelecké osobnosti súčasnosti na
Slovensku. Na tento album sa interpret rozhodol zaradiť sólové skladby
prelomu 20. a 21. storočia, ktoré sú
kompozične najkvalitnejšie a patria aj
k najnáročnejším skladbám napísaným
pre tento nástroj ako z hľadiska technického, tak aj z hľadiska koncepcie
a hudobného štýlu. Každé z piatich diel
albumu posúva fenomén akordeónu ako
sólového nástroja do iných kontextov.
Interpretácia maximálnej virtuóznej
náročnosti spojená s absorbovaním
logickej kompozičnej koncepcie jednotlivých skladieb si vyžaduje absolútny
nadhľad a integritu sólistu v rámci širokého spektra štýlových a organizačných
parametrov diel súčasnej hudby.
Na CD figurujú diela skladateľov,
z ktorých všetci patria k absolútnej kompozičnej špičke a svojím osobnostným
vkladom každý z nich prispel k napredovaniu a vývoju „avantgardného“ hudobného myslenia v rámci komplexného
posunu na poli súčasnej hudby.
Skladba Episoden, Figuren (1993)
Mauricia Kagela je najrozsiahlejšou
spomedzi všetkých diel prezentovaných
na CD. Samotný názov evokuje vnú-

torné tektonické členenie kontrastných
blokov. Signifikantné je využívanie polôh registrov, rôznorodosť rytmického
pohybu mikromodelov diferencovaných vo vrchnom a spodnom diapazóne, čím autor vytvára charakteristické
zvukové plochy. Tempové zmeny ešte
viac podčiarkujú členenie hudobného
toku a napĺňajú tak umelecký zámer
transparentný zo samotného názvu
diela. Miestami skladateľ kvázi cituje
niektoré charakteristické akordeónové textúry, ktoré však deformuje,
čím ich stavia do nových kontextov.
Peter Katina skĺbil všetky spomínané
atribúty skladby do jednotného dramaturgicky vyváženého celku, pričom
do nej vniesol svoj charakteristický
interpretačný rukopis.
De profundis (1978) Sofie Gubajduliny
patrí medzi najčastejšie hrané skladby
novodobého akordeónového repertoáru. Je najmladšieho dáta spomedzi
prezentovaných diel, to však neuberá na
jej nadčasovosti a aktuálnosti. Využíva
netradičné spôsoby hry na nástroji
a rôzne efekty vypĺňajúc čo najširší ambitus zvukového spektra akordeónu.
Charakteristickú časť materiálu skladby
tvoria zvukové polia striedajúce sa
s vypísanými sekciami, ktoré sa stávajú
veľmi silným nositeľom hudobnej výpovede. Rovnako dôležitá je, podobne ako
v predchádzajúcej skladbe, diferenciácia
registrov nástroja. Spôsob notového
zápisu a určitá interpretačná voľnosť niektorých úsekov dávajú možnosť vyniknúť
osobnosti a kreativite interpreta, čo sa
v tomto prípade plne potvrdilo.
Sequenza XIII (Chanson) Luciana Beria
(1995) je predposlednou spomedzi
14 sekvencií pre sólové nástroje skomponovaných v rozpätí rokov 1958 až 2002.
Svojou výpoveďou, kompozičnou prácou
a čistým štýlom je sekvencia príznačná pre
vrcholné obdobie skladateľa. Prvotnou
ideou kompozície je akord, resp. sled
akordov, ktorý je charakteristicky spracovávaný a situovaný v rôznych horizontálno-vertikálnych vzťahoch a polohách. Od
pozvoľného nabaľovania sa pomyselnej
horizontálnej osi jedného tónu smeruje
až k rozpohybovaným a navrstvovaným
malým rytmickým hodnotám vypĺňajúcim
celé horizontálne zvukové spektrum.
Interpret vystihol ideu skladby a udržal
primárnu líniu v rámci jedného dramaturgického celku.
Dielo Toshia Hosokawu by sa dalo
charakterizovať aj ako hudba ticha, kde
má každý jeden tón v rámci zvukového
univerza svoju vlastnú váhu a priestor.
Slow Motion (2002) má do určitej miery
spoločnú časť idey s Beriovou skladbou,
autor však element navrstvovania
a redukcie zvukového spektra, akordu,
spracúva spôsobom sebe vlastným,
viac zameraným na sonoristický aspekt.
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Dielo je reťazou lineárne nasledujúcich
zvukových priestorov s vnútorným
napätím vychádzajúcim z rytmickej
štruktúry a metro-rytmického pohybu
jej jednotlivých elementov. Je ozaj pozoruhodné, ako Katina v rámci príbuzných
kompozičných ideí dokáže diferencovať
interpretáciu tak, že každá skladba má
svoj vlastný charakter, výpoveď a osobité fluidum.
Finálnou kompozíciou je Jeux d'anches
(1990) Magnusa Lindberga. Skladba
je dôkazom kontinuity tradície tvorby
pre akordeón v Škandinávii. Líši sa od
predchádzajúcich svojou ideou i kompozičnou technikou. Je spektrálna – tok
neustálej zvukovej masy je plný charakteristických gest a figúr. Neprichádza
v nej k deleniu zvukového pradiva
na niekoľko línií, ale dielo tvorí jeden
koherentný smerujúci celok tónového
spektra. Je veľmi živé, plné energie a vyžaduje si absolútnu technickú dokonalosť na stelesnenie umeleckého zámeru
skladateľa, čo interpret v absolútne
naplnil a vystihol.
Recenzovaný album predstavuje súvislý
celok, ktorý je vrcholom interpretačného a kompozičného umenia. Podanie
skladieb je výnimočné nielen v spojitosti
s akordeónom ako sólovým nástrojom,

ale v rámci svojej integrity prekračuje
hranicu determinujúcu pojem jednotlivého nástroja. Po predchádzajúcich sólových albumoch Petra Katinu sa stáva
toto CD ďalším kúskom, ktorý zveľadí
a skvalitní fonotéku milovníkov a poslucháčov nielen súčasnej hudby.
Anton STEINECKER

František Benda
Violin Concertos
R. Patočka
Pražský komorní
orchestr bez dirigenta
Radioservis 2011
Český rodák František Benda (1709–
1786) a člen rozvetveného hudobníckeho klanu Bendovcov bol súčasníkmi (Scheibe, Reichhardt, Burney)

považovaný za jedného z najväčších
huslistov svojej doby. Ako študent
Jezuitského seminára v Prahe vystupoval s úspechom ako spevák
– altista, z rovnakej doby pochádzajú
i jeho prvé kompozičné pokusy.
Neskôr sa rozhodol venovať husliam,
pričom jeho hru a komponovanie
ovplyvnili nielen diela Vivaldiho, ale
údajne aj hra ľudových hudobníkov.
Na sklonku života bol považovaný
tvorcu nového a originálneho štýlu,
ktorý ovplyvnil nemeckých huslistov.
Benda istý čas pracoval v šľachtických službách vo Viedni a Poľsku,
kým ho v roku 1733 neprijal medzi
svojich hudobníkov pruský korunný
princ, neskorší kráľ Friedrich II.
U panovníka, ktorý na svojom dvore
sústredil nemeckú hudobnú elitu
(o. i. C. Ph. E. Bacha, J. J. Quantza,
Graunovcov), ostal po zvyšok života.
V autobiografii uvádza, že kráľa –
flautistu údajne sprevádzal na 10 000
koncertoch. Johann Adolph Scheibe
napísal, že Benda si svojou hrou
„dokázal podmaniť a ovládať srdcia
svojich poslucháčov“.
Nič podobného sa štvoricou koncertov (A dur, Es dur, C dur, D dur)
však v mojom prípade nepodarilo

mladému a nepochybne mimoriadne disponovanému huslistovi
Romanovi Patočkovi (1981), ktorý
je ako sólista považovaný za jednu
z najvýraznejších interpretačných
nádejí v Česku. Nahrávka Pražského
komorného orchestra bez dirigenta
znie akoby sa estetické premisy od
roku 1951, kedy súbor vznikol, len
neveľmi zmenili. Tento dojem ešte
podporuje zvuk čembala pripomínajúci archaické nástroje značky
Lindholm. Akokoľvek technicky
a výrazovo prepracovaný, prejav
sólistu nemá takmer nič spoločného
s rétorickosťou hudby 18. storočia.
Spôsobom tvorby tónu i estetikou pôsobí romantizujúco (hoci
Patočkovi nemožno uprieť vkus
a intuitívny cit pre mieru), osobitosť
Bendovho originálneho štýlu (medzi
barokom a klasicizmom, galantným
a citovým štýlom) i rozdiely medzi
jednotlivými koncertmi sa v ňom
vytrácajú a evokuje skôr „mainstreamové“ predvedenia Mozartových
koncertov. Zaujímavú diskrepanciu
vytvára síce neštýlová, no muzikálna hra sólistu a dnes už pomerne
toporne pôsobiaca „objektívnosť“
v sprievode orchestra, tak trochu

Novinky z vydavateľstva NAXOS

Tadeáš Salva
Cello Concerto
Eugen Prochác,
Juraj Čižmarovič,
Bernadetta Šuňavská,
Nora Skuta,
Slovak Radio Symphony Orchestra,
Marián Lejava

Henryk Górecki
Concerto – Cantata
Carol Wincenc,
Anna Górecka,
Warsaw Philharmonic Orchestra,
Antoni Wit

Béla Bartók
Concerto for Orchestra
Music for Strings, Percussion and
Celesta
Baltimore Symphony Orchestra,
Marin Alsop

Dmitrij Šostakovič
Symfónie č. 2 & 15
Royal Liverpool Philharmonic
Orchestra,
Vasily Petrenko

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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pripomínajúca slávne dni súborov
I Musici či Slovenského komorného
orchestra.
Pátrajúc po nahrávkach Bendových
husľových koncertov na naxosmusiclibrary a na iTunes som našiel len
skutočne archívne kúsky s Evženom
Prokopom (Supraphon) a Josefom
Sukom (Naxos), z novších nahrávok
sa Bendove husľové koncerty dvakrát
objavili na CD Gabriely Demeterovej.
Pri množstve vynikajúcich špecialistov
na hudbu 18. storočia v Čechách by si
tieto zaujímavé skladby určite zaslúžili
historicky poučenejší pohľad. A ani
na okamih nepochybujem, že Roman
Patočka dokáže nájsť repertoár, ktorý
jeho schopnostiam a estetickým preferenciám pristane lepšie.
Andrej ŠUBA

jazz

Brad Mehldau Trio
Ode
Nonesuch 2012
distribúcia Forza Music
Fenomenálne trio klaviristu Brada
Mehldaua, hrajúce dlhé roky v rovnakej zostave, prináša tento rok opäť
šťavnaté ovocie v podobe nového
„monotematického“ albumu Ode.
Po obdobiach rôznych experimentov
a spolupráce s Patom Methenym,
Kevinom Haysom, Renée Flemingovou, Anne Sofie von Otterovou a ďalšími inštrumentálnymi i vokálnymi
hviezdami, sa Mehldau vrátil k svojmu
triu v zložení Larry Grenadier (kontrabas) a Jeﬀ Ballard (bicie).
Ich nový štúdiový album Ode (posledným bol Day is Done z roku 2005)
tvorí jedenásť skladieb, z ktorých
každá je „ódou“ – poctou konkrétnej
osobnosti. Ide o pomerne bizarnú
zmes mien siahajúcu od pocty
Michaelovi Breckerovi, s ktorým
Mehldau hrával (skladba M. B.), cez
melancholickú Eulogy for George
Hanson (poctu postave, ktorú hral
Jack Nicholson vo filme Easy Rider),
ďalej skladbu s výraznými rytmickými vzorcami Kurt Vibe venovanú
gitaristovi Kurtovi Rosenwinkelovi,
veselú „poctu“ kreslenej seriálovej

postavičke v skladbe Aquaman až po
dielo venované Mehldauovmu synovi
(Days of Dilbert Delaney) a manželke
Fleurine (Twiggy). Ode prináša hneď
niekoľko pozoruhodných nových
prvkov.
Mehldau ako autor všetkých skladieb
vyslovuje v booklete presvedčenie,
že jeho diela nadobúdajú ten pravý
rozmer až v interakcii všetkých členov tria. Ballard a Grenadier preto
dostávajú nezvykle veľký priestor
a sólistické ašpirácie Mehldaua sú
niekedy zreteľne limitované. Je to však
na prospech veci. Zvuk tria oživuje
a zvýrazňuje hutnejšia rytmika, hoci
Mehldauov „trademark“ – typické
kolísanie durmolového tónorodu,
zádumčivá poetika a „živé“ stredné
hlasy klavíra – ostáva neprehliadnuteľný. Jeho neskrývané sympatie ku
kapelám ako Radiohead či Nirvana
sa naplno prejavujú v jednoduchosti
a spevnej priamočiarosti skladieb.
Tie sa v žiadnom prípade nepokúšajú
prvoplánovo pracovať s témami z diel
autorov, ktorým sú venované, ide skôr
so symbolickú poctu a Mehldau má
toľko nápadov, že nepotrebuje robiť
remake existujúcej hudby. Album Ode
je pravdepodobne najmelodickejšia

Mehldauova nahrávka od čias legendárneho albumu Places (ktorý Ode
krásnou lyrikou a skvelými melódiami
trochu pripomína). Album prináša
pulzujúcu a energickú hudbu tria, ktoré do poslucháča podprahovo „púšťa“
okrem jazzu i poprockové signály
(šokujúce „pesničkové“ postupy, čisté
akordy bez jazzových prímesí, zľahka
dekadentné prvky klubového rocku).
Skladba Bee Blues zasa prináša starý
jazz v nefalšovanej swingujúcej pohode, snáď iba Stan the Man ako jediná
vyčnieva z radu svojimi divokými
jazzovými sólami a Grenadierovým
„walking bassom“. Mehldauova
klavírna harmonizácia napodobňuje
strohé gitarové postupy, občas strieda
pri hraní ruky v extrémnych polohách
a vytvára ilúziu dvoch hrajúcich klaviristov. Skladby však takmer nikdy
nezachádzajú do komplikovaných
improvizácií a výrazne „neulietajú“
od základného harmonického rámca.
Brad Mehldau Trio hlása návrat k jednoduchosti a táto poloha mu svedčí.
Ode je vyzretý album skvele komunikujúceho tria, ktorý prináša originálne nápady, plno mimohudobných
odkazov a lahôdkové počúvanie.
Peter KATINA

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:

L andd LLonging
Love
i
Magdalena Kožená
(Ravel, Dvořák, Mahler)
Berliner Philharmoniker
Simon Rattle
Deutsche Grammophon 2012

Morava
I. Bittová, P. Fischer,
Škampovo kvarteto
Supraphon 2012

Knižné novinky:

Oskár Elschek
Afrika
Tradícia - Kultúra - Hudba
ASCO Art & science 2009

M
i Bucková,
B k á Viktor
Vik Krupa,
Martina
Oskár Elschek:
Austrália a Oceánia
Tradícia - Kultúra - Hudba
ASCO Art & science 2010
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Bratislava
Slovenská filharmónia
Po 4. 6.
Koncert ocenených diel skladateľskej
súťaže GENERACE – medzinárodnej
súťaže skladateľov do 30 rokov
Ostravské klavírne trio
Ostravskí komorní sólisti
M. Prášil, dirigent
M. Klimánková, flauta
J. Matějková, hoboj
J. Masný, bas klarinet
M. Krajňák, lesný roh
M. Halmová, akordeón
M. Bárta, klavír
J. Klimánek, trúbka
M. Cupal, trombón
J. Černohorský, husle
A. Kuchar, viola
L. Novotný, violončelo
K. Bendová, harfa
R. Mžik, husle
P. Slavíková, husle
L. Kavík, kontrabas
T. Kubiszta, bicie
Keckés, Potoček, Hájek, Scheller,
Pietruszewski, Wiesner, Polaczyk
St 6. 6.
Mládežnícky symfonický orchester
mesta Anchorage, L. Weeda
Munger, W. Schumann, Weinberger,
Dvořák
Št 7. 6. – Pi 8. 6.
Slovenská filharmónia, L. Svárovský
Slovenský filharmonický zbor, J. Chabroň
E. Schumann, husle
A. Kohútková, soprán
H. Štolfová Bandová, alt
Ľ. Ludha, tenor
P. Mikuláš, bas
B. Šuňavská, organ
Dvořák, Janáček
Pi 15. 6.
SKO B. Warchala, E. Danel
Mozart, Mendelssohn-Bartholdy,
Bartók/Weiner, Händel, Breiner
20. rokov Cirkevného konzervatória
v Bratislave
St 13. 6.
Hudobná sieň Bratislavského hradu,
18.00
Organový koncert
Št 14. 6.
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
(Jezuiti), 16.30
študenti Cirkevného konzervatória
v Bratislave
W. A. Mozart: Missa Brevis in B
Št 14. 6.
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca,
18.00
Slávnostný koncert bývalých a súčasných žiakov Cirkevného konzervatória
v Bratislave
Hudobné centrum
Nedeľné matiné v Mirbachovom
paláci, 10.30
Ne 10. 6.
E. Prochác, violončelo
R. Kákoni, akordeón
Kupkovič, Zeljenka, Hindemith,
Rostropovič, Novák, Cincadze, Hatrík,
Piazzolla
Ne 17. 6.
Slavonic Duo
A. Baran, husle
A. Marec, gitara
Paganini, Händel, Ibert, Giuliani,
Piazzolla
Ne 24. 6.
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P. Fančovič, klavír
Brahms, D. Martinček, Breiner, Liszt
Žilina
Štátny komorný
orchester Žilina
Pi 15. 6.
NOC HUDBY v spolupráci s Hudobným centrom a Mestom Žilina
M, Chudada, klavír
M. Muška, organ
členovia ŠKO Žilina a študenti Konzervatória v Žiline
non-stop od 18.00 do 22.00
vstup voľný
Št 21. 6.
ŠKO Žilina, M. Katz
I. Ardašev, klavír
Beethoven, Mozart
Banská Bystrica
Štátna opera
Št 7. 6. Lehár: Cigánska láska
Pi 8. 6. Bizet, Ščedrin, Dinková:
Carmen
24. – 30. 6. Operná časť ZHZ
Letné festivaly
Hudba pod diamantovou klenbou
15. 6. – 13. 7. 2012
Dom Komorského grófa, Kremnica, 19.00
Pi 15. 6. Janáčkovo kvarteto
A. Strejček, hovorené slovo
Pi 22. 6. P. Pažický, klavír
D. Jamrich, recitácia
Pi 29. 6. ŠKO Žilina, O. Dohnányi
P. Michalica, husle
kostol sv. Františka
Pi 6. 7. A. Kohútková, soprán
J. Galla, bas
P. Michalica, husle
B. Ladič, klavír
Pi 13. 7. A. Čajová – Vizvári, soprán
P. Michalica, husle
V. Bartošová, klavír
Bažant Pohoda
5. – 7. 7., Letisko Trenčín
SOSR, W. Attanasi
SZ Lúčnica, E. Matušová
Pressburg Singers, J. Rychlá
Ľ. Vargicová, soprán
T. Kružliaková, mezzosoprán
M. Dvorský, tenor
M. Malachovský, bas

Bach, Kuchař, Gardonyi, Wiedermann
Štv 19. 7. J. V. Michalko
Krebs, Pärt, Marpurg, Bázlik, Knecht
Predaj vstupeniek v Pokladni Historického múzea SNM na Bratislavskom
hrade.
Infoservis Oddelenia
dokumentácie a informatiky
Zahraničné festivaly
CampFestival 2012
6. – 11. 8. 2012
Stuttgart, Nemecko
Medzinárodný festival vizuálnej
hudby.
Info: www.camp-festival.de
Festival tanca a multimediálneho
umenia Marseille 2012
9. 6. – 6. 7. 2012
Marseille, Francúzsko
Info: www.festivaldemarseille.com
Hviezdy barokovej opery 2012/2013
30. 10. 2012 – 7. 5. 2013
Rudolfinum, Dvořákova sieň, Česká
republika
Koncertný cyklus pražského
barokového orchestra Collegium
1704 v spolupráci s Českou filharmóniou.
Info: www.collegium1704.com
Medzinárodný festival Stresa 2012
20. – 22. 7. 2012 (Letné jazzové
koncerty)
27. 7. – 3. 8. 2012 (cyklus koncertov
Meditácie v hudbe)
25. 8. – 8. 9. 2012 (festival)
Stresa, Taliansko
Info: info@stresafestival.eu,
www.stresafestival.eu
Struny podzimu 2012
23. 9. – 3. 11. 2012
Praha, Česká republika
Medzinárodný hudobný festival ( jazz,
klasika, tradícia, experiment).
Info: www.strunypodzimu.cz
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

Figura Ensemble, G. Knox
Budapest Saxophone Quartet
Quasars Ensemble, I. Buﬀa
E. Šušková, mezzosoprán
B. Lenko, akordeón
J. Lupták, violončelo
S. Lavrík, recitácia
Bratislavský organový festival
8. 7. – 19. 7. 2012
Hudobná sieň Bratislavského hradu
/ 17.00
Ne 8. 7. M. Vrábel
Buxtehude, Pachelbel, J. S. Bach,
Mendelssohn Bartholdy, Németh-Šamorínsky, Eben
Ut 10. 7. M. Melcová
Buxtehude, J. S. Bach, C. Ph. E. Bach,
Reger, Mendelssohn Bartholdy,
Melcová
Št 12. 7. J. M. Pedrero
J. S. Bach, Mendelssohn Bartholdy,
Németh-Šamorínsky
Ne 15. 7. J. Wróblewski
Walther, Heiller, J. S. Bach, Przybylski,
Rinck
Ut 17. 7. M. Hanuš
Bruhns, Buxtehude, Muﬀat, J. S.

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
Ut 12. 6.
Štúdio mladých, 19.05
Priamy prenos koncertu akordeonistky Ľudmily Hodulíkovej z Komorného štúdia SRo.
Program: I. Stravinskij, M. Lejava,
J. Iršai, T. Hosokawa, P. Ferenčík,
J. Ganzer a S. Sciarinno.
St 13. 6.
Hudba pod pyramídou, 19.05
Priamy prenos z Veľkého koncertného štúdia SRo.
SOSR, M. Košik
M. Zdunik, violončelo
P. I. Čajkovskij: Rómeo a Júlia,

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 Schlosskonzerte)
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
Zahraničné súťaže
Medzinárodná skladateľská súťaž
Carl von Ossietzky 2012
Kategória: skladba pre miešaný zbor
(soprán/alt/tenor/bas), bicie nástroje
(max. 2 hráči) a organ
Podmienky súťaže: trvanie skladby
max. 10 min., žánrovo-štylistická rozmanitosť, stredný stupeň obtiažnosti,
určené študentom hudobných škôl,
skladby, ktoré predtým neboli publikované, alebo koncertne uvedené.
bez vekového obmedzenia
Uzávierka: 30. 11. 2012
Info: violeta.dinescu@uni-oldenburg.
de, www.musik.uni-oldenburg.de
Medzinárodná skladateľská súťaž
Jean Paul 2013
Súťaž pri príležitosti 250. výročia
narodenia nemeckého spisovateľa
J. Paula.
Kategória: a./ skladba pre komorný
súbor od 10 – 14 nástrojov (v interpretácii súboru Phoenix Basel),
b./ do 8 nástrojov (v interpretácii
súboru Inštitútu pre súčasnú hudbu
(I z M), Frankfurt am Main)
Víťazné diela budú uvedené na festivaloch Klangspuren Swaz a Festival
symfonická fantázia
Rokokové variácie pre violončelo
a orchester
S. Prokofiev: Concertino pre violončelo a orchester g mol, op. 132
Rómeo a Júlia, suita
Pi 15. 6.
Noc hudby na Rádiu Devín
Večer na tému – Noc hudby,
19.05–21.00
J. Lupták, B. Lenko a ďalší hostia
budú spolu hrať, improvizovať
a tvoriť hudbu pre Noc Hudby.
Veľké slovenské hlasy, 21.00 – 22.30
Záznam z koncertu slovenského
operného speváka P. Bršlíka a izraelského klaviristu A. Katzu
Džezový klub Rádia Devín,
22.30. – 23.58
Rozhovor J. Brisudu s klaviristom
P. Bodnárom a záznam z koncertu
kubánskeho klaviristu H. Lópeza-Nussa z BJD 2011.
Euroclassic nocturno, 00.00 – 06.00
Nočný hudobný prúd koncipovaný

novej hudby v Zürichu 2013.
bez vekového obmedzenia
Uzávierka: 30. 9. 2012
Info: info@jean-paul-2013.de,
www.jean-paul-2013.de
Hudobná a umelecká akadémia
Jána Albrechta Banská Štiavnica
vypisuje prijímacie pohovory na
bakalárske študijné programy
Hudobná teória a interpretácia
Hudobná teória a tvorba
Termíny: 16. 6. 2012, 22. 9. 2012
Info: www.huaja.org

Letná jazzová dielňa 2012
Slovenská jazzová spoločnosť
a Konzervatórium Bratislava
pozývajú na jazzové workshopy v dňoch 2. 7. – 6. 7.2012
v priestoroch Konzervatória,
Tolstého 11 v Bratislave.
Lektori: David Dorůžka (gitara),
Gábor Winand (spev), Štefan
Bugala (bicie), Milo Suchomel
(saxofón), Artur Dutkiewicz
(klavír/harmónia), Josef Fečo
(basgitara/kontrabas)
Prihlášky: sjs@gti.sk

Využite zvýhodnené
predplatné časopisu
Hudobný život
Pravidelne informujeme o hudobnom dianí doma i v zahraničí,
prinášame reportáže, reflexie,
rozhovory, profily, recenzie,
články a seriály z oblasti hudobnej histórie, pedagogiky a jazzu.
Ponúkame priestor pre komerčnú
inzerciu, oznamy a informácie
hudobných inštitúcií a mediálne
partnerstvá.
Cena jedného čísla: 2,16€
Cena dvojčísla: 2,92€
Zvýhodnená cena – predplatitelia:
8 čísel a 2 dvojčísla: 17,92€
Informácie a objednávky:
02/20470460
distribucia@hc.sk,
www.hudobnyzivot.sk

v kooperácii BBC a EBU. Klasická
hudba všetkých štýlov, žánrov
a období v medzinárodných interpretáciách.
St 20. 6.
Hudba pod pyramídou, 19.05
Priamy prenos koncertu folk-blues-rockovej českej formácie Jakub
Noha Band z Komorného štúdia SRo.
So 23. 6.
Operný večer, 20.00
V rámci svätojánskych rituálov na
Rádiu Devín zaznie opera Benjamina
Brittena Sen noci svätojánskej.
V naštudovaní dirigenta Sira Colina
Davisa spievajú S. Mc Nair, J. M. Ainsley, R. Lloyd, B. Asawa a ď. Účinkujú
Londýnsky detský zbor a Londýnsky
symfonický orchester.
Ut 26. 6.
Štúdio mladých, 19.05
Priamy prenos koncertu jazzového
saxofonistu Nikolaja Nikitina s projektom Personal Suite v Komornom
štúdiu SRo.
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SOBOTA
28. 7. 2012 - 20.00 H
KOSTOL SV. KATARÍNY
NÁM. SV. TROJICE

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZOV
VLADIMÍR PETRÍK, 1953

HOT SERENADERS
A MILAN LASICA

PROGRAM Z NAJNOVŠIEHO CD –
KEĎ ZASTAL ČAS

PREMIÉRA:
JEVGENIJ IRŠAI
DUO PRE VIOLONČELO
A AKORDEÓN
EUGEN PROCHÁC
A RAJMUND KÁKONI

WWW.FPH.SK

PIATOK
27. 7. 2012 - 17.00 H
RYTIERSKA SÁLA
STARÝ ZÁMOK

ŠTVRTOK
26. 7. 2012 - 20.00 H
KOSTOL SV. KATARÍNY
NÁM. SV. TROJICE
OPERNÝ GALAVEČER

SÓLISTI OPERY SND:
BOŽENA FERANCOVÁ, SOPRÁN
PAVOL REMENÁR, BARYTÓN
RÓBERT PECHANEC, KLAVÍR
ÁRIE A DUETÁ ZO ZNÁMYCH
OPIER A OPERIET
G. PUCCINI, G. VERDI

SOBOTA
28. 7. 2012 - 11.00 H
BAROKOVÁ KAPLNKA
SV. ANTON
HUSĽOVÝ RECITÁL
JAN MRÁČEK
A JAN MRÁČEK ML.
(LAUREÁT PRAŽSKEJ JARI)
B. MARTINŮ, J. MYSLIVEČEK,
B. BARTÓK

13. ROČNÍK

26. – 29. JÚL 2012
PIATOK
27. 7. 2012 - 20.00 H
LAPIDÁRIUM
STARÝ ZÁMOK

ŠTIAVNICKÉ
LETNÉ KURZY

30. 6. - 7. 7. 2012

RADIO STRING QUARTET (AT)
PLAYS MAHAVISHNU
ORCHESTRA (REMMEBERING)

HUSLE:
DOMINIKA FALGER
(AT/PL)

PROGRAM ZOSTAVENÝ
ZO SKLADIEB ZNÁMEHO
MAHAVISHNU ORCHESTRA,
KTORÉ SÚ UPRAVENÉ
PRE TENTO POPREDNÝ
RAKÚSKY KOMORNÝ SÚBOR

VIOLONČELO:
EUGEN PROCHÁC (SK)

NEDEĽA
29. 7. 2012 - 11.00 H
HUDOBNÝ ALTÁNOK
SKLENÉ TEPLICE
PROMENÁDNY KONCERT –
SLOVENSKÉ DYCHOVÉ KVINTETO - I. FÁBERA, R. MEŠINA,
J. LUPTÁČIK, T. JANOŠÍK, V.
VOJTÍK
PROGRAM: A. REJCHA,
G. GERSCHWIN, M. ARNOLD,
J. STRAUSS
NODO inzece HUDOBNY ZIVOT 210x291 1
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GITARA:
PAVEL STEIDL (CZ)
AKORDEÓN:
RAJMUND KÁKONI (SK)
KLAVÍRNA SPOLUPRÁCA:
YVETA SABOVÁ (SK)
ORTHO-BIONOMY - NEW!
PROF. RAINER HORNEK (AT)

ROČNÍKXLIV
XLIV
ROČNÍK
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2,16 € / 65 Sk

Spravodajstvo: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline / História:
Zjasnená noc II. / Téma: Faunov ruský sen / Zahraničie: Straussova Elektra v Brne

Roman Patkoló
na festivaloch v Žiline a Bratislave
S Ivanom Šillerom o ISCM World New Music Days
The Bad Plus: Nehráme jazzové cover verzie
José Cura: Sme len nástrojmi umenia

