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10. august, piatok
HILDA GULYÁSOVA, spev / Slovensko
BLANKA PAVLOVIČOVÁ, barokové husle
STANISLAV ŠURIN, organ
G. Frescobald, C. Monteverdi, S. Capricornus, J. Schop,
N. Corradini, J. I. F. Biber, J. Ph. Krieger, J. Pachelbel
Koncert na historickom organe Valentina Arnolda z roku 1783

2. september, nedeľa – Bazilika sv. Mikuláša
PRZEMYSŁAW KAPITUŁA / Poľsko
G. Muffat, B. Pękiel, S. Scheidt, M. Surzyński,
L. Boëllmann, J. S. Bach
V spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave

12. august, nedeľa
JOHANNES TRUEMPLER / Nemecko
F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Duruﬂé, Baldassare Galuppi,
J. Pachelbel, E. Gigout, A. Fauchard

9. september, nedeľa – Bazilika sv. Mikuláša
JAKUB ČERNOHORSKÝ, husle / Česká republika
MÁRIO SEDLÁR, organ / Slovensko
J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, J. N. Hummel,
C. Saint-Saëns, J. G. Rheinberger, G. Fauré,
P. Camonin, A. Pärt, Ch. Tournemire

19. august, nedeľa
ALESSANDRO BIANCHI / Taliansko
J. Langlais, J. S. Bach, C. Franck, B. Slogedal, L. Vierne,
F. Castelli, M. Duprè, A. Clementoni

14. september, piatok – Bazilika sv. Mikuláša
DANIEL ROTH / Francúzsko
M. Duruﬂé, J. Alain, D. Roth, L. Vierne
V spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave

26. august, nedeľa
DAVID DI FIORE / USA
M. Corrette, J. S. Bach, G. F. Handel, M. Roberts,
Z. Gardonyi, J. Langlais, G. Faure, M. Dupré

Zmena programu vyhradená

-#6'&4.0;

Trnavské organové dni • Parašutistov 4 • 917 01 Trnava
organfestivals@gmail.com • www.organfestival.eu

41é0©-
/'&<+041&0¥*1
('56+8#.7

6*'%#6*'&4#.14)#0('56+8#.$4#6+5.#8#
4&;'#41(6*'+06'40#6+10#.('56+8#.

14)#018¹('56+8#.
$4#6+5.#8#
$4#6+5.#85-
#4%+&+'%¥<#

<½wVKVWRTGX\CNK/QPU5VCPKUNCX<XQNGPUMÙsDTCVKUNCXUMÙCTEKDKUMWROGVTQRQNKVC
/CTGM/CìCTKês/KPKUVGTMWNVÖT[5NQXGPUMGLTGRWDNKM[

-#6'&4.#58/#46+0#56/#46+0%#6*'&4#.

10. august – 14. september 2012

7PFGTVJGRCVTQPCIGQH/QPU5VCPKUNCX<XQNGPUMÙs#TEJDKUJQRQH$TCVKUNCXC
/CTGM/CìCTKês/KPKUVGTQH%WNVWTGQHVJG5NQXCM4GRWDNKE

6'%*0+-6+40#8+#
+8'6#8+5-7218\DQTOCLUVGT
<7<#0#*1.+é-18\DQTOCLUVGT
*+.&#)7.;518UQRT½P
2'6'4-1..4DCT[VÏP
56#0+5.#8j74+0QTICP
,)4JGKPDGTIGT5jWTKP
8URQNWRT½EKU)QGVJGJQKPwVKVÖVQOX$TCVKUNCXG

jVXTVQMCWIWUVJ

/10+-#/'.%185NQXGPUMQ

,$Q[XKP,5$CEJ.8KGTPG//GNEQX½
jVXTVQMCWIWUVJ

/#55+/1015'66+6CNKCPUMQ

/'$QUUK(.KU\V5-CTI'NGTV'%CRCNDQ.8KGTPG

-#6'Į+0#%*41$1-18éGUM½TGRWDNKMC

,5$CEJ2'DGP#2ÀTV.,CP½êGM$/CTVKPŃ9$QNEQO

41/#02'47%-+QTICP2QĘUMQ
/#4+#2'47%-#JWUNG

,5$CEJ#2GTQP,,$QVV.$QÇNNOCPP
2+éCLMQXUMKL,)4JGKPDGTIGT
8|URQNWRT½EKU|2QĘUMÙOKPwVKVÖVQOX|$TCVKUNCXG

jVXTVQMUGRVGODGTJ

$'40*#4&)(4'4'44CMÖUMQ

jVXTVQMCWIWUVJ

jVXTVQMCWIWUVJ

0GFGĘCUGRVGODGTJ

5.18'05-(+.*#4/¯0+#
4#56+5.#8j6¶4FKTKIGPV
(4#0<,15'(561+$'4QTICP0GOGEMQ

(/GPFGNUUQJP$CTVJQNF[49CIPGT')TKGI
')KIQWV(%JQRKP,)4JGKPDGTIGT#)WKNOCPV
8|URQNWRT½EKU|4CMÖUM[OMWNVÖTP[OHÏTQOX$TCVKUNCXG
jVXTVQMUGRVGODGTJ

&#0+'.416*(TCPEÖ\UMQ

/&WTWƃÅ,#NCKP&4QVJ.8KGTPG
8|URQNWRT½EKU|(TCPEÖ\UM[OKPwVKVÖVQOX$TCVKUNCXG

XUVWRPÅGPVTCPEGHGGa^MQPEGTV[Ca
RTGFCLXUVWRGPKGMJQFKPWRTGFMQPEGTVQOCXUKGVK

$#%*18#
521.1é015ĸ
0#5.18'05-7

Editorial
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Milí priatelia hudby,
vážení itatelia,
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J. Blaho

ke som ešte pôsobil ako hudobný redaktor Slovenského rozhlasu v Redakcii
symfonickej, komornej a opernej hudby,
prišiel za mnou istý kolega, ktorý mal na
starosti poítaové siete. V snahe preklenú pociovanú bariéru medzi technickou
a umeleckou sférou nášho domovského
média sa mi odzbrojujúco zdôveril so
svojím pozitívnym vzahom k vážnej hudbe, dokumentujúc túto svoju neskrývanú
Ch. Thielemann
váše obúbenou skladbou – Radetzkého
pochodom. Podobné rozpaky, s akými
som prijal toto prekvapujúce vyznanie,
hoci s menšou dávkou humoru, sa ma
ako zvláštna recidíva zmocujú sem-tam
i v našom súasnom hudobnom živote, ke
ítam, o všetko sa za klasiku oznauje
a ako ovea príažlivejšie, zaujímavejšie
a pre dnešnú verejnos atraktívnejšie
L. Nucci
sa dá klasická hudba prezentova, ak
sa zbaví svojich starých klišé (rozumej
tradiné koncertné siene, sústredené vnímanie hudby, konzervatívne
vystupovanie, príp. štandardne ponímaná dramaturgia). Naposledy
som si takéto pouenie preítal v reexii letného festivalu Musica
Viva v mienkotvornom denníku SME: „Takáto klasika vie bavi každého... moderný festival, ktorý búra nezmyselné bariéry medzi klasickou
hudbou a okolitým svetom... veríme, že opera nie je nuda,“ a pod.
Pritom, aby nedošlo k nedorozumeniu, vôbec nechcem polemizova
s názorom, že je spomenutý festival vemi úspešným, potrebným
a skvele pripraveným podujatím. Ide len o to, aby sme veci nazývali
pravým menom, aby sme si ctili profesionálnu pravdu a neplietli
pojmy s dojmami. Pravda je taká, že klasická alebo, ak chceme,
vážna hudba tvorí v skutonosti len as (i podstatnú, je na debatu)
ponuky spomenutého festivalu, a to, o je inovatívne na jej prezentácii, okrem samotného dramaturgického synkretizmu obliekajúceho
do „sexy fraku klasiky“ pestrú ponuku štýlov a žánrov, je atraktívna
podoba prvého kontaktu s menej skúseným, resp. potenciálnym
publikom. Celkom isto by si však vyspelejší posluchá vážnej hudby
radšej vypoul napríklad skvelý symfonický koncert s naším svetobežníkom Jurajom Valuhom v akusticky adekvátnej zvukovej podobe
v koncertnej sieni (tak sme ho zažili na minuloroných BHS); celkom
isto je projekt, s ktorým sa tu predstavil Nigel Kennedy, cielený k širšiemu publiku a nemá ambíciu prezentova zásadné interpretané
poiny na poli vážnej hudby; a hodnota inak skvelých lmových
výtvorov Michaela Nymana ako svojbytných koncertných diel je tiež
téma na diskusiu. Aby sme to však skrátili, vážna hudba nemá hodnotový problém v dnešnej spolonosti ani sama v sebe. Je to naopak,
my máme problém s ochotou a schopnosou prijíma hodnoty. Preto
treba skôr upriami pozornos na to, akú podporu má skutone špikové umenie u nás, aké miesto má v médiách a akú šancu spoznáva
ho dáva našej mládeži náš školský systém.
Príjemné letné ítanie praje
Slavomír Jakubek

Slovenská lharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Albrechtina, Koncert L. Brownleeho, Štátna lharmónia
Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Stanica Žilina-Zárieie,
Rozhovor s L. Brownleem, Recitál P. Bršlíka, Prehliadka mladých
skladateov, Nedené matiné v Mirbachovom paláci, Galéria hudby v Nitre, Dni starej hudby, Košická hudobná jar, Konvergencie
v Košiciach, Ars Organi
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SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Slovenská lharmónia
Stretnutie so sakrálnou hudbou – tak by
sme mohli nazva dramaturgickú skladbu
koncertu v rámci cyklu M, ktorý sa konal
18. 5. v Koncertnej sieni SF. Slovenský lharmonický zbor a zbormajsterka Blanka
Juhaáková boli hlavnými protagonistami
tohto stretnutia, ktoré opä dokázalo zaplni auditórium Reduty.
Úvod koncertu patril Houstonovi Brightovi
a jeho vznešenej a oslavnej hudobnej výpovedi Te Deum laudamus. Bright nachádza
inšpirané zdroje v novoromantizme, o
v Spojených štátoch vyznievalo v 20. storoí takmer archaicky. No as nepotvrdzuje v hudbe vždy len novátorstvo. Hodnotové kritériá sa vyvíjajú a dávajú nám stále
nové odpovede na otázku, o je hodnota
a o nie. Bright sa svojou úprimnou itatenosou dostáva na program i v 21. storoí,
a to nielen u nás na Slovensku. Te Deum
má v sebe závan sviežosti, o dokázala interpretácia výrazne podiarknu.

Do iného sveta nás voviedol zbor SF prostredníctvom Poulencovho diela Quatre
petites prières de Saint François d'Assise
pre mužský zbor a cappella FP 142 (Štyri
modlitbiky Svätého Františka z Assisi).
Každá as zaznela najskôr v šere svetiel
v slovnej podobe a bezprostredne potom
v mužskom zbore. V melodickej štruktúre vokálnych línií Poulenc nastouje priam
asketickú zdržanlivos. V popredí stojí
vždy modlitba. No to, o je v Poulencovej
hudbe nesmierne dôležité, sú harmonické súvislosti, kde sa stretáva renesanná
polyfónia s harmonickou premyslenosou
a bohatosou. O interpretácii treba poveda toko, že skladateova duchovná pokora a odovzdanos Bohu zapôsobila na každého, kto túto hudbu stvároval i poúval.
Bol to skutone pekný zážitok.
Záver patril Franckovej vekej omši Messe solennelle A dur op. 12 FWV 61 pre
tri hlasy, zbor, organ, harfu a violonelo

(sólisti Lucia Kubeková – soprán, Michal Seredi – tenor, Milan Jazudek –
bas). Toto 50-minútové monumentálne
chrámové dielo má v sebe znaky priam
vokálneho symfonizmu. Inštrumentálny trojlístok (Adriana Antalová – harfa,
Peter Baran – violonelo, Peter Mikula
– organ) nie je len inštrumentálnou dekoráciou primárneho zborového telesa,
ale živou súasou diela i už v dramaticky vyhrotených, alebo komorne stíšených úsekoch. Predovšetkým ale organ
a zbor pretrvávajú v nepretržitej živej
koherencii. Ak hovorím o vokálnom symfonizme Franckovej hudby, v každej asti
omšového ordinária možno vidie znaky
expozinej a následne z nej odvodenej
evolunej práce (s výnimkou Panis angelicus). Vplyv Liszta, najmä však Berlioza, je citený (i ke má svoje špeci ká,
ktoré si súasníci vôbec neuvedomovali).
O to citlivejšie dnes musíme pristupova

V dejinách našej prvej koncertnej inštitúcie bude patri podujatiu z 20. 5. celkom
osobitné miesto. Slovenská lharmónia na
om ociálne predstavila verejnosti nový
organ, ktorého inštalácia uzavrela rozsiahlu rekonštrukciu jej sídla, bratislavskej Reduty. Nový nástroj znaky Rieger Orgelbau
prezentovalo verejnosti šes popredných
slovenských interpretaných osobností,
priom repertoár zohadoval charakteristický umelecký rukopis každej z nich.
Prvé tóny patrili Imrichovi Szabóovi,
v ktorého podaní zaznela populárna Toccata d mol, BWV 565 Johanna Sebastiana
Bacha. Pre interpretáciu si (v súlade s dielom) vybral umelec vstavaný mechanický
hrací stôl. S Bachovým menom bola spojená aj nasledujúca organová skladba, Prelúdium a fúga na B-A-C-H od Franza Liszta
vystavaná z hudobného motívu reektujúceho v názvoch tónov meno barokového
majstra. Skladbu interpretoval Imrich Szabó na pohyblivom hracom stole umiestnenom v centre pódia. Úvodom koncertu sa
tak mali možnos posluchái oboznámi so
zvukom nového nástroja prostredníctvom
dvoch tradiných a dôverne známych diel
organovej literatúry, a to v bravúrnej interpretácii. Treba doda, že najmä veké
organové skladby Franza Liszta stoja už
dlhý as v centre interpretaného záujmu
Imricha Szabóa a ich podanie nesie preto
evidentnú pea dôvernej znalosti a zasväteného interpretaného pohadu.
Tvorbe Franza Liszta sa intenzívne venuje
aj mladá slovenská organistka Zuzana
Ferjeníková. Na koncerte hrala Lisztovu
orchestrálnu symfonickú báse Prometheus vo virtuóznej organovej transkripcii
francúzskeho organového mága Jeana
Guilloua. Technicky mimoriadne disponovaná hráka vykúzlila priam ohostroj
farieb a rôznych dynamických odtieov
nového nástroja. Partitúra Promethea poskytla príležitos vychutna si krásu výchvevných registrov („Unda maris“ a „Voix
céleste“), ako aj jednotlivých sólových

jazykových registrov nového nástroja. Výkon demonštrujúci hraniné možnosti organovej virtuozity bol oprávnene ocenený
búrlivým, dlhotrvajúcim potleskom.
Veký aplauz zožala aj nasledujúca skladba,
v ktorej predviedla nemenej virtuozity, farebného bohatstva a hráskej suverenity
mimoriadne talentovaná mladá slovenská
organistka Bernadetta Šuavská. Bratislavskému publiku sa predstavila vlastnou
organovou transkripciou symfonického
obrazu Noc na Lysej hore Modesta Petrovia Musorgského. Jej hra sa okrem brilantnosti vyznaovala snahou o transparentnos a zrozumitenos organového zvuku,
ktorú dosahovala jemnou,
citlivou artikulanou prácou
podporenou premyslenou
registráciou. Interpretka zaujala obdivuhodnou vnútornou
disciplínou, profesionálnym
nadhadom a mimoriadnou
výrazovou presvedivosou.
Po prestávke pokraoval Ján
Vladimír Michalko v programovom bloku zostavenom
z diel autorov, ktorých život
a tvorba úzko súvisia s bratislavským hudobným prostredím. Jednou z interpretaných
konštánt renomovaného organistu je záujem o kompozície inšpirované evanjelickými cirkevnými piesami. Do tejto kategórie
patrí aj chorálová trilógia Gottvertrauen
(Dôvera v Boha) od Jána Levoslava Bellu.
Skladate v nej spracoval melódie štyroch
vemi známych piesní: Wer nur den lieben
Gott lässt walten (Kto len na Boha sa spolieha), Ein feste Burg ist unser Gott (Hrad
prepevný je pán Boh náš), Aus tiefer Not
schrei ich zu dir (Z hlbokosti k Tebe volám) a Nun danket alle Gott (Nuž Bohu
akujme). Kompozíciu otváral interpret
priam v mystickom pianissime, ím vytvoril vemi pôsobivý a potrebný kontrast
k predchádzajúcim zvukovo extenzívnym
skladbám. Michalkova hra sa vyznaovala

nadštandardnou mierou agogickej vonosti, neprekraujúc však hranice dobrého
vkusu a zmysluplnosti. Vedela umocni vyznenie vekých kantabilných línií i celkovú
výstavbu kompozícií. Na záver predviedol
Michalko Preludio per organo (1965) od
udovíta Rajtera, ktorý túto skladbu venoval pamiatke svojho viedenského profesora kompozície, bratislavského rodáka
Franza Schmidta.
Vnímavému bratislavskému publiku sa
potom predstavila Monika Melcová, a to
brilantnou interpretáciou populárneho
Allegra – 1. asti zo Šiestej organovej symfónie g mol Charlesa-Marieho Widora. V jej
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k odkazu tohto vekého majstra. S vekým
potešením vyslovujem kompliment zbormajsterke Blanke Juhaákovej za vekú
prácu, ktorú odviedla so Slovenským  lharmonickým zborom. Tenorové sólo Michala Seredia som dokázal akceptova
len v strednom pásme. V exponovanejších polohách som pocioval tlak, jemnejšie povedané isté forsírovanie, o prirodzene limitovalo mäkkos i farbu hlasu.
Bas Milana Jazudeka bol rozkolísaný, o
vyvolávalo pocity intonanej približnosti. Sopranistka Lucia Kubeková pôsobila
azda najvyrovnanejšie. Treba poveda,
že Franck nezaažuje sólové hlasy mimoriadnymi nárokmi. ažisko spoíva v zborovom parte, ktorý je nositeom myšlienkovej podstaty. S plnou vážnosou sleduje stopu liturgického textu a v om hadá
podstatu i zdroj inšpirácie.
Igor BERGER

nos, ktorá je svojou celoživotnou koncertnou innosou nerozlune spätá s prostredím bratislavskej Reduty, Ferdinanda
Klindu. Na starom organe odohral desiatky koncertov (sólových aj s orchestrom
Slovenskej lharmónie) a inicioval vznik
celého radu koncertných skladieb pre
organ od slovenských autorov. Ako jeden
z prvých organových interpretov rozpoznal význam skladateskej osobnosti Oliviera Messiaena a napriek režimu, ktorý neprial kresanskému hudobnému umeniu,
bol zanieteným propagátorom organovej
tvorby tohto katolíckeho mystika. Z rozsiahlej tvorby skladatea si Klinda vybral
štvrtú a šiestu as z cyklu
Méditations sur le Mystère de
la Sainte Trinité (Meditácie
na mystérium Svätej Trojice)
s názvami Dieu est (Boh je)
a Dans le Verbe était la vie
et la vie était la lumière...“
(„V tom slove bol život a v tom
živote bolo svetlo...“). Vitálny
osemdesiattrironý umelec
hral s profesionálnym nadhadom a pestrou farebnosou,
tak typickou pre francúzske
foto: P. Brenkus
organy. Interpretané poatie skvelo prispôsobil akustike
hre sa snúbila suverénna virtuozita s typickoncertnej siene, ke že Messiaen vo svojej
kým francúzskym šarmom. Nie náhodou
organovej tvorbe vždy kalkuloval s dlhotrsi mladá sympatická organistka zvolila pre
vajúcim dozvukom katedrál.
interpretáciu Widorovej skladby vstavaný
Inauguraný koncert nového organa
mechanický hrací stôl. Francúzska orgav Koncertnej sieni Slovenskej lharmónová hudba je pre temperamentnú Moniku
nie presvedil, že naša prvá koncertná
Melcovú pôdou, na ktorej sa pohybuje s abinštitúcia má konene po dlhých rokoch
solútnou profesionálnou istotou. Napovynikajúci nástroj, ktorý plne zodpovedá
kon, už svoje štúdiá absolvovala umelkya
jej potrebám a je primeraný súasnému
u vekých osobností francúzskeho organostavu svetovej hudobnej organovej kultúvého umenia: Oliviera Latryho, Michela
ry. Sympatickým doplnkom mimoriadnej
Bouvarda a Loïca Malliého, a aj neskôr sa jej
hudobnej udalosti bol aj starostlivo pripraprofesionálne cesty pohybovali na francúzvený bulletin, doslova nabitý podrobnými
skej hudobnej pôde (v rokoch 2003–2011
informáciami o starom i novom organe,
bola napr. titulárnou organistkou v Saint
o programe koncertu aj interpretoch.
Martin des Champs v Paríži).
Záver koncertu bol vyhradený pre osobStanislav TICHÝ
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V spolupráci so Slovenskou národnou galériou usporiadala Slovenská  lharmónia
vo svojej 63. sezóne tri spoloné projekty
v rámci samostatného komorného cyklu
s názvom „Hudba a obrazy“. Tretí z nich
bol zárove posledným koncertom v tejto sezóne (29. 5.) a v Malej sále Reduty
predstavil výtvarný cyklus „Partitúry“
slovenského umelca Monogramistu T•D
(obianskym menom Dezider Tóth) z rokov 1976–1978. Autor sa v om inšpiroval
„notovou osnovou ako systémom s uritými pravidlami a zárove estetickou kvalitou“, z ktorej vytvoril obrazy na pomedzí
„grackej hudby a vizuálnej poézie” (citát
z textu Alexandry Tamásovej, asistentky
Zbierok moderného a súasného umenia
SNG). Prezentáciu výtvarných diel doplnilo posledné Sláikové kvarteto As dur
op. 105 Antonína Dvoáka a v druhej polovici koncertu jedno z ranejších diel Johannesa Brahmsa Sexteto pre dvoje huslí, dve violy a dve violonelá B dur op. 18.
Diela uviedlo Moyzesovo kvarteto (Stanislav Mucha, František Török, Alexander
Lakatoš, Ján Slávik), pri Brahmsovi v zložení rozšírenom o dvoch mladších kolegov, lenov Muchovho kvarteta – violistku Veroniku Prokešovú a violonelistu
Pavla Muchu.
Spolupráca moyzesovcov, ktorí na domácej scéne pôsobia už takmer tri desaroia, s podstatne mladším Muchovým
kvartetom (založeným 2003) funguje
intenzívne už istý as, v súasnosti predovšetkým v aka spoloným projektom
v Slovenskej filharmónii, v rámci cyklu
Albrechtina a i. Táto skutonos sa od-

razila i na interpretácii Brahmsovho Sexteta op. 18, ktoré sa v ich podaní vyznaovalo predovšetkým vekým hudobným
nadhadom, výnimonou zohratosou,
vzájomnou hráskou vyváženosou a obdivuhodným hudobným nasadením –
a to aj napriek uritému vekovému a skúsenostnému rozdielu. Sexteto je skvelým
príkladom kompoziného umenia mladého Brahmsa. Svojím oproti klasickému
kvartetu rozšíreným obsadením prináša

nové zvukové kvality, o hrái vyzdvihli
nielen v detailne prepracovaných individuálnych nástrojových súhrach, ale aj
v zvukovo pôsobivých tutti úsekoch. Podobne možno hovori aj o interpretácii
Dvoákovho Sláikového kvarteta op.
105, ktoré je už dlhodobo stabilnou súasou repertoáru Moyzesovho kvarteta
a v minulosti ho dokonca dvakrát nahrali
aj na CD (prvýkrát v roku 1988 pre spolonos Naxos, druhýkrát o desa rokov

neskôr pre label Amadis).
Na zaiatku zdanlivo, predovšetkým dobou svojho vzniku, nesúvisiace spojenie
partitúr Monogramistu T•D s hudbou
Antonína Dvoáka a Johannesa Brahmsa prinieslo vo svojom výsledku zmyslové
a umelecké obohatenie návštevníkov podujatia a dalo ich primárne hudobnému
zážitku nový rozmer.

V hudobnej literatúre sú skladby, ktoré
majú popri odlišných štýlových a dobových východiskách spoloné programové
založenie, niekedy i totožné názvy. Niektoré priam volajú po vzájomnej konfrontácii
pútavo obnažujúcej originalitu autorských
modelov zakladajúcich sa na jednom inšpiranom zdroji. Takýmto okruhom príbuzných skladieb sú napríklad varianty
„roných období“ ponúc Vivaldiho barokovým cyklom cez Haydna, ajkovského,
Glazunova až po súasný argentínsky pendant Astora Piazzollu. Azda najdráždivejšie
pociuje posluchá konfrontáciu legendárneho Vivaldiho opusu a Piazzollových Štyroch roných období v Buenos Aires. Do-

kumentuje to okrem iného i skvelá snímka
súboru Kremerata Baltica s Piazzollovým
dielom v brilantnej inštrumentanej verzii
Leonida Desiatnikova. Kolekciu ôsmich
roných období si môžu dovoli hra na jednom koncerte len vyspelé a dobre zohraté
súbory. Na konci koncertnej sezóny Slovenskej lharmónie (3. 6.) sa na to podujal
Slovenský komorný orchester Bohdana
Warchala pod vedením Ewalda Danela,
ktorý hral súasne aj sólové husové party.
Rados z oakávania príažlivých diel zavšil na tomto podujatí pôžitok z interpretaného predvedenia, v ktorom nechýbal
virtuózny rozmer tak typický pre barokové
concerto grosso, ako aj elegantný, duchapl-

ne odahený prejav v „tango grosso“. Od
zaiatku sme vnímali vypracovanú súhru
hráov, ich zjavnú rados z hry; výrazovo
odlíšené temperamentné allegrá sa striedali s nostalgiou farebne nasýtených lyrických
astí. Na talianskej strane bola štruktúra
barokových rytmických buniek hnacím
motorom dynamiky koncertu, synkopická
dravos a Desiatnikovova aranžérska inovatívnos stavala zasa v argentínskej verzii
pred interpretov vemi špecické úlohy,
ktoré nie sú bežnou súasou interpretácie
v klasickej hudbe. Na jednej strane poézia
prírodných scenérií, na druhej profánna
hudobná realita všedného da v Piazzollovej, v skutonosti vemi intímnej a smutnej

hudbe. Drsné štýlové kontrasty nechali
pritom vyznie mnohé detaily notoricky
známych skladieb v novom svetle, v novom
kontexte. Je zbytoné zdôrazova, ako
interpreti zvládli pôsobivé ilustratívne postupy autorov. Ozvalo sa prakticky všetko,
o posluchá znalý hudobnej literatúry vie
odíta z hudobnej symboliky. Konfrontácia hudby 60. rokov 20. storoia z Buenos
Aires a z prostredia Mantovy okolo roku
1725 priniesla zážitok silných hudobných
emócií. Po dramaturgickej aj interpretanej stránke skvelé nále koncertnej sezóny
v Malej sále Reduty.

Záverený koncert 63. sezóny Slovenskej
lharmónie patril po stránke dramaturgickej výhradne eskej hudbe (Antonín
Dvoák – Koncert pre husle a orchester
a mol op. 53, Leoš Janáek – Glagolská
omša). Interpretmi boli Orchester a Zbor
SF, dirigent Leoš Svárovský, huslista Erik
Schumann, vokálne kvarteto Adriana Kohútková (soprán), Hana Štolfová-Bandová (alt), udovít Ludha (tenor), Peter Mikuláš (bas) a Bernadetta Šuavská, ktorá
hrala v Janákovej omši organový part.
Dvoákov Husový koncert je jedným zo
skvostov svetovej koncertantnej literatúry a patrí do kmeového repertoáru
popredných koncertných umelcov. Skvelá

genetická dispozícia Erika Schumanna
predurila hlbokú tvorivú brázdu jeho
výpovede v tomto diele. Jej sprievodnými
znakmi boli absolútna technická a intonaná presvedivos a prekrásny spevný
tón. Pri poúvaní som mal však pocit, ako
keby Svárovský a orchester SF miestami
spomaovali a pribrz ovali spád hudby.
Nechcem to konštatova priamo ako výhradu, skôr ako istý pocit, ktorý som prežíval najmä v záverenej asti koncertu.
Ak sa o Glagolskej omši hovorí a píše, že nie
je liturgickou kompozíciou v pravom slova
zmysle, potom si treba preíta starosloviensky text diela a zistíme, že Mša glagolskaja
má všetky znaky omšového ordinária, z kto-

rého chýba len Benedictus. To len na okraj
diela, ktoré je od zaiatku do konca svedectvom neopakovateného tvorivého vytrženia. Je to extáza „búrajúca“ všetko konvenné. A zárove prejav hlbokej túžby po zmysle
sveta. Janáek patrí k mojim vekým láskam
(popri Mahlerovi a Chopinovi). Nuž a Glagolská omša je akousi erešnikou na torte.
Nezabudnuteným je pre ma záver diela
– Sanctus („Svet“) a Agnus Dei („Agnee
Božij“). Je to najväšie hudobné tajomstvo,
aké poznám. To nekonené krúženie melodických hlasov, odpútavanie sa od zemskej
príažlivosti, vstup do duchovného sveta...
O interpretácii len toko, že Janákova hudba v nej našla svoju adekvátnu rezonanciu

– v pochopení i výklade. Vyzdvihnú treba
skvelú prácu zbormajstra Jozefa Chabroa,
ktorý lharmonické zborové teleso na túto
vekú úlohu dostatone a nanajvýš profesionálne pripravil. Sólistické kvarteto pôsobilo presvedivo a vyrovnane, zvláš možno
oceni skvelé výkony Adriany Kohútkovej
a Petra Mikuláša. Dirigent Leoš Svárovský poal Janáka s profesionalitou jemu
vlastnou, tak ako ho poznáme z dlhoronej
spolupráce so Slovenskou lharmóniou.
Koncertná sezóna s poradovým íslom 63
mala teda prekrásny záver: dramaturgicky
aj interpretane.

Moyzesovo kvarteto
foto: www.moyzesquartet.sk

Janka KUBANDOVÁ

Melánia PUŠKÁŠOVÁ

Igor BERGER
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Nový organ Slovenskej lharmónie oami prvých interpretov
Súasou rozsiahlej rekonštrukcie sídla Slovenskej lharmónie, bratislavskej Reduty, bola aj inštalácia nového organa vyrobeného svetoznámou rmou Rieger Orgelbau. Ociálne inaugurané podujatie, na ktorom sa nástroj našej
hudobnej verejnosti prezentoval, sa uskutonilo 20. 5. Interpretmi koncertu boli renomovaní slovenskí organisti
Ferdinand Klinda, Ján Vladimír Michalko, Imrich Szabó, Bernadetta Šuavská, Zuzana Ferjeníková a Monika Melcová, ktorých sme pri tejto príležitosti požiadali o krátku re exiu ich prvej skúsenosti s novým nástrojom.
Prvý koncert s novým organom v Koncertnej sieni Slovenskej lharmónie ukázal, že nástroj je jednoznaným prínosom
a svojou vysokou úrovou materiálneho
i zvukového vybavenia korunuje vydarenú rekonštrukciu Reduty. Po umeleckej
stránke ho zara ujem k najlepším organom
stredoeurópskeho priestoru a pridávam sa
k prianiu priaznivcov, aby sa hojne využí-

pomôcok, zatváratený hrací stôl, skrátenú
šírku lavice. Chýbajúci bežný kolektívny zapína „Tutti“ síce možno obís inak (prácnejšou registráciou), avšak jeho užitonos poznali už talianski organári pred štyristo rokmi. utujem, že som nenašiel pochopenie
pre svoje návrhy, hoci to neuberá na úrovni
nástroja. Je to skôr o koncepcii než o kvalite;
ve organ je charakteristický svojou variabilitou a každý je jedinený v danom priestore,

mladému intonérovi (A. Wirth) vytvori
zvukovo-farebný celok, kde nie sú krásne
len jednotlivé registre, ale aj ich spájanie
a kombinovanie. Aj preto možno na tomto organe výborne interpretova nielen
francúzsku symfonickú organovú tvorbu,
pre ktorú je ideálny, ale aj alšiu organovú
literatúru 19. a 20. storoia. Akustika koncertnej sály je pre organovú hudbu vemi
priliehavá a príjemná. Verím, že nový organ

F. Klinda, M. Melcová, J. V. Michalko, B. Šuavská, Z. Ferjeníková, I. Szabó foto: P. Brenkus

val, neostal iba nutným inventárom siene,
ako je tomu, žiabohu, v mnohých okolitých
metropolách. Zvuk vyviera z ušachtilej
intonácie píšal, priom hlavnú dynamickú
silu a farebnos vytvárajú poetné jazykové registre v súlade s intenciami tzv.
francúzskeho symfonického štýlu. Hutná
a kompaktná zvukovos tkvie v snahe pripodobni sa orchestrálnemu zvuku – César
Franck oznaoval organ za „svoj orchester“.
Súasné tendencie príklonu k francúzskej
štýlovosti sa dajú hodnoti ako zmena voi
predchádzajúcej hegemónii nemeckých
organových koncepcií, možno aj kvôli presýtenosti z neoklasickej, najmä bachovskej
zvukovosti. Organ v SF prispieva k umeleckej viacrozmernosti aj u nás.
Prirodzene, tento organ je špecikovaný najmä pre francúzsky starší i nový
repertoár. Vedel by som si však niektoré
jednotlivosti predstavi aj inak: napríklad
viac „strieborného“ lesku vo výškach, vo
frekvenciách, ktoré nedosahuje orchester
a ktoré dávajú možnos lepšie uplatni individuálne partnerstvo organa s orchestrom,
a tiež jadrnejšiu charakteristiku niektorých
principálov. Hracie stoly sú vybavené najmodernejšou technikou, hrá sa na nich príjemne a pocit ovládania tónov je dokonalý.
Tu by som však preferoval aj niektoré úzy,
ktoré priniesla koncertná prax, ako napr.
radiálny pedál, iné usporiadanie hracích
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o ho robí umelecky zaujímavým. Organ sa
tým stáva výzvou i meradlom pre každého
interpreta, ako nástroj zvládne a ako využije
jeho zvukové prednosti.
Postavenie nového organa v Koncertnej
sieni SF treba hodnoti ako významný in.
Jeho dlhú trvácnos zaruí jedine stály, odborne i remeselne zdatný, vždy dosiahnutený a zodpovedný „správca pokladu“, o
sa nepodarilo pri starom organe a zapríinilo jeho schátranie. Okrem existencie nového nástroja je pre ma potešením, že sa
na koncerte prezentovala mladá generácia
koncertných organistov svetovej úrovne
a postavili výkonnostnú latku, aká by sa
na pôde Slovenskej lharmónie mala naalej udrža. Cítim sa poctený, že som sa
na slávnostnej inaugurácii organa mohol
aktívne zúastni.
Ferdinand KLINDA

Predpoklady a oakávania pozoruhodného
výsledku stavby nového organa sa splnili.
Technicko-remeselná práca je u rmy Rieger štandardne na vynikajúcej úrovni.
Najviac ma preto teší, že ide o nástroj
s vlastnou špecickou charakteristikou.
Nielenže spa kritériá moderného symfonického organa s francúzskou zvukovou koncepciou, ale navyše sa podarilo

napomôže alšiemu rozvoju organovej kultúry na Slovensku, privedie do Slovenskej
lharmónie mnoho nových, mladých poslucháov a bude motivujúcim pre súasných
i budúcich študentov organovej hry.
Ján Vladimír MICHALKO

Postavenie nového organa nie je každodennou udalosou, o ukázal aj záujem hudobnej verejnosti o inauguraný
koncert v Koncertnej sieni Slovenskej
filharmónie v Bratislave. Postavením
nového organa získala organová kultúra na Slovensku špikový nástroj, ktorý
nahradil pôvodný, po umeleckej i technickej stránke nevyhovujúci organ z 50.
rokov. Stavbu organa som mal možnos
sledova od jeho zaiatkov. ím bližšie
bol nástroj k dokoneniu, tým viac som
bol presvedený, že tento organ je originálnym umeleckým dielom, ktorého
kvalita vyhovuje najvyšším profesionálnym kritériám umeleckej interpretácie.
Je koncipovaný ako moderný symfonický organ, ktorého zvukové a dispoziné
možnosti umožujú interpretáciu organovej literatúry rôznych štýlových období. O mojich prvých kontaktoch s novým
organom sa môžem vyjadri iba pozitívne. Jeho zvuk ma motivoval k hlbokému

ponoreniu sa do obsahových krás hudby
a bezprostrednému tlmoeniu interpretovaných skladieb.
Imrich SZABÓ

V prvom rade chcem vyjadri svoju rados
nad skutonosou, že máme nový organ
v Slovenskej lharmónii, ktorý spa
všetky požiadavky koncertného nástroja.
Veké množstvo jazykových registrov,
alikvoty a mixtúry sa dajú šikovne použi
takmer vo všetkých polohách a štýlových
obdobiach. Najmä vo francúzskom repertoári. Mne osobne chýbajú vyššie, ostrejšie
mixtúry, o je však vec názoru. Crescendový
valec je umiestnený vpravo, veda ovládaov žalúzií, o sa mi zdá vemi nepraktické,
ke že takmer všetky nástroje ho majú vavo
(nepoužíva sa tak asto ako žalúzie), takže
si organista musí da pozor, aby omylom
nevytiahol valec. Toto riešenie ma, pravdu
povediac, trochu prekvapilo, ke že poznám
mnoho nástrojov zn. Rieger, ale s týmto som
sa stretla málokedy. Myslím si, že pohyblivý
hrací stôl by mal ma urite ochranný kryt, o
je všade samozrejmosou (pre prach, neistoty, možnos poškodenia). Na nástroji som
hrala s vekým záujmom a poas prípravy
som objavovala stále nové zvukové možnosti, ktoré sú na každom organe iné. Ke že som
interpretovala orchestrálne dielo (transkripcia Musorgského symfonického obrazu Noc
na Lysej hore, pozn. red.), vemi mi záležalo
na tom, aby „inštrumentácia“ na novom organe vyzdvihla zmysel a štruktúru skladby.
To mi robilo skutonú rados a dúfam, že aj
poslucháom na inauguranom koncerte.
Prajem Slovenskej lharmónii a publiku vea
kvalitných koncertov a zvukových zážitkov
s novým organom!
Bernadetta ŠUAVSKÁ

Mala som možnos úinkova vo viacerých
koncertných sálach v Európe a Japonsku,
kde sa nachádzajú nástroje z dielne Rieger
Orgelbau a môžem s potešením potvrdi,
že práve organ v Slovenskej lharmónii
patrí k absolútnej špike. Je vemi bohato
disponovaný, jazykové registre spajú
svojou okrúhlosou požiadavky francúzskeho ideálu, ûtes harmoniques majú
spevný charakter a samozrejme je taktiež
vhodný na celkový organový repertoár.
Firma Rieger má okrem iných prestížnych
objednávok aj jednu aktuálnu v Paríži, kde
má vyrás nový organ v koncertnej sieni
Cité de la Musique. Je to dôkazom hodnotnej práce a svetového renomé.
Monika MELCOVÁ
7–8 | 2012
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Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Májový koncert rozhlasového orchestra
(23. 5.) akoby chcel svojím programom
v predstihu upozorni na podujatie s názvom „Noc hudby“, ktoré 15. 6. zorganizovalo pre širokú, hudbu milujúcu verejnos
Hudobné centrum. Na programe koncertu boli totiž prevažne diela s nonou tematikou: na úvod to bola premiéra symfonického obrazu Petra Zagara Nokturno,
známa Musorgského predohra Noc na Lysej hore a pôsobivé symfonické impresie
pre klavír a orchester Noci v španielskych
záhradách od Manuela de Fallu (dramaturgickým objavom však bol Koncert pre
harfu a orchester u nás málo uvádzaného argentínskeho skladatea Alberta Ginasteru, i ke s poetikou noci nesúvisel).
Tlmené, pastelovo farebné „výrazivo“ je
pre Zagarov kompoziný naturel v posled-

ných rokoch príznané, expresívny štýl zo
Štyroch skladieb pre sláikový orchester
spred takmer dvadsiatich rokov už zanechal. Aj desaminútové Nokturno je koncipované ako mäkké, poetické retro zátišie
s transparentnou nástrojovou faktúrou,
kde sa v sláikových i dychových nástrojoch striedajú farbisté guratívne plochy
s náladovo meditatívnymi. Zagar, na rozdiel od svojho generaného súasníka
Vladimíra Godára, necíti potrebu svojou
tvorbou na poslucháa apelatívne nalieha, lyrická výrazová poloha mu celkom
postauje. Ginasterov Harfový koncert
z roku 1956 bol v podaní francúzskeho
umelca Emmanuela Ceyssona lahôdkou,
nároný sólový part predniesol so strhujúcou suverenitou. Ceysson na Slovensku
úinkuje pomerne asto, jeho majstrovské

ovládanie nástroja si získalo pozornos už
na Stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline a s naším rozhlasovým telesom uviedol zasa pred rokom (tak
ako teraz pod taktovkou Maria Košika)
neznámy Koncert pre harfu Henrietty
Reniéovej. Tentoraz brilantný sólistov výkon trochu narúšali orchestrálne metrorytmické nepresnosti v 1. i 3. asti diela.
Po prestávke prišla na rad rozprávkovo
démonická Musorgského fantázia Noc na
Lysej hore a po nej de Fallove Noci v španielskych záhradách s klaviristom Matejom Arendárikom. De Fallov explozívny
výtvor s ohnivými andalúzskymi rytmami
snúbiacimi sa s pôvabnou impresionistickou atmosférou naštudovali a koncertne
u nás uviedli pred Arendárikom už dvaja
domáci klaviristi staršej generácie – Stani-

slav Zamborský a Tatiana Fraová (tá len
na nahrávku OPUS-u). Ni proti solídnemu a technicky disponovanému výkonu
talentovaného Košiana, kto si však spomenie, s akým osobnostným nasadením,
charizmatickým imaginatívnym výrazom
a priam so sebazniujúcou manuálnou
bravúrou predniesol zaiatkom 70. rokoch de Fallovu skladbu na pódiu Reduty
so Slovenskou lharmóniou vo vrcholnej
forme hrajúci mladý Zamborský, tomu sa
Arendárikov akademický a málo angažovaný interpretaný prejav musel javi ako
nepostaujúci. Raz darmo, aj pamätníci
majú právo pri hodnotení obas vynies na
svetlo prchavý, dávno odviaty, no predsa
len nezabudnutený umelecký zážitok.

Záverený koncert 12. koncertnej sezóny
Symfonického orchestra Slovenského
rozhlasu (13. 6.) patril ruskej hudbe,
tvorbe ajkovského a Prokoeva. V úvodnej asti koncertu sa dirigent Mario Košik
predstavil spolu s telesom predohrou –
fantáziou P. I. ajkovského Rómeo a Júlia.
Fantazijnos a programovos tejto hudby
skutone zatláa prvok introdukcie do
úzadia. Hudba má skôr rozmer symfonickej básne bohatej na kontrasty, zlomy
a náhle prechody z jedného myšlienkového sveta do druhého. Tak ako každá ajkovského hudba, i táto sa dobre poúva.
Je efektná, výbušná, no pritom nesmierne
hodnotná. Ke že je notoricky známa,
je zárove interpretane dôsledne opoúvaná, takže skúsený posluchá pozná
a pouje všetko, každý detail. Zrejme si
to uvedomili tak dirigent, ako i orchester.

Zodpovedné a muzikantsky presvedivé
predvedenie diela bolo v súlade s ustálenou predstavou, o nemožno považova
až za takú samozrejmos, najmä ak si
uvedomíme, že SOSR pracuje stále na
poloviný úväzok. Túto okolnos si treba
neustále pripomína a nezabúda na to,
pretože ide o skutonos, s ktorou sa naša
kultúrna pospolitos nemôže a nesmie
natrvalo zmieri. Je to krízové provizórium! ajkovského hudba znela i v alšom
priebehu koncertu. Boli to Variácie na
rokokovú tému pre violonelo a orchester
op. 33 v podaní mladého, mimoriadne
talentovaného poského violonelistu
Marcina Zdunika. Hovoríme opä o diele,
ktoré patrí do kmeového repertoáru každého sólistu. Zdunik ho zvládol po technickej stránke s drobnými intonanými
škrabancami. Má však pekný tón – najmä

v stredných polohách. Na druhej strane
si treba uvedomi, že autor v tomto diele
vyžaduje istú konfrontáciu rokokovej
témy s romantickým habitom, do ktorého
je odetá. Na takúto úlohu ešte Zdunik výrazovo nedorástol. Je to osi ako romantický neoklasicizmus. By romantikom
a zárove vníma staré slohové založenie
pôsobivej témy – nemožno tu necíti onú
rusko-francúzsku aristokratickú manieru,
ktorú ajkovskij tak geniálne vystihol.
Aj Prokoev v Concertine pre violonelo
a orchester op. 132 koketuje s minulosou. Túto úlohu však Zdunik zvládol
hravo a s absolútnou presvedivosou.
Sólista si nielen uvedomoval, ale i precítil
skutonos, že Prokoevov zrelý jazyk
je nepretržitou konfrontáciou modernej
hudby s minulosou. Okrem toho je pre
typická dôverná znalos nástroja a schop-

nos maximálne ho rozohra a dopria
sólistovi i poslucháom pôžitok z muzicírovania.
Záver koncertu patril opä príbehu
Rómea a Júlie, tentoraz v podobe výberu
z baletu Sergeja Prokoeva. Je to hudba
písaná pod šastnou hviezdou. Vskutku
nepoznám pôsobivejšiu baletnú hudbu.
Bolo preto pôžitkom poúva dobre pripravený SOSR spolu s dirigentom Mariom
Košikom, ktorý z roka na rok umelecky
rastie. Na sklonku 12. koncertnej sezóny
SOSR by som chcel vyslovi želanie, aby
sa situácia v orchestri skonsolidovala, o
znamená rozšírenie stavu orchestra a prácu na plný úväzok. Finanné prostriedky
na to sú, len ich treba citlivejšie a múdrejšie využíva.

tvorby a jej uvedenie do koncertného
života u nás sa do konca svojho života
usiloval udovít Rajter, autorov budapeštiansky alumnus a blízky priate. Neskôr

vým kvartetom, a najmä Vladimír Godár,
neúnavne propagujúci hudbu autorov
spojených so slovenskou, resp. uhorskou
metropolou.
Interpretácie Dohnányiho klavírnych opusov z raného tvorivého obdobia sa ujal
Ladislav Fanovi, jedna z najpozoruhod-

nickou prípravou a prirodzenou muzikalitou (týmito danosami mimochodom
disponoval aj samotný Dohnányi). Všetky
uvádzané diela, od Štyroch klavírnych
skladieb cez dve etudy až po hbavé Štyri
rapsódie op. 11 so záverenou citáciou sekvencie Dies irae, odohral umelec spamäti,
s maximálnym dôrazom na brahmsovský
poetický naturel skladieb. Fanovi je
nesporne mimoriadnym zjavom na našej
klaviristickej scéne, vie sa rýchlo i presvedivo zmocni hudobného materiálu a intenzívnym záberom ho adekvátne pretlmoi.
Škoda, že svoj talent nedokáže cieavedome rozvíja do hbky a utápa sa v rôznych,
asto málo substanciálnych aktivitách.
Takisto jeho dvojjediná umelecká identita
(Fanovi verzus Fanzowitz?), prvá urená
azda domácemu, druhá zasa zahraninému respondentovi, ho viac poškodzuje
ako mu pomáha; marketingovo je takáto
prezentácia kontraproduktívna, málokedy
v histórii sa podobné experimentovanie
s menom osvedilo. Ale interpretov výkon
v Dohnányim treba hodnoti so superlatívmi a jednoducho zvola: „Chapeau!“

Albrechtina
Svoj posledný koncert v tejto sezóne
v rámci cyklu „(Ne)známa hudba“ (27. 6.)
venovalo v Pál yho paláci združenie
Albrechtina klavírnej tvorbe Ernöa von
Dohnányiho, bratislavského rodáka
a jedného z vrcholných stredoeurópskych predstaviteov postbrahmsovského
hudobného romantizmu. Dohnányi sa
po druhej svetovej vojne, ktorú ako profesionálne aktívny lovek celú prežil na
vedúcich postoch hudobných inštitúcií
v Budapešti, stal objektom nespravodlivej
perzekúcie zo strany vládnucich komunistov za vykonštruované preiny, ktorých
sa nikdy nedopustil (práve naopak, ako
klavírny pedagóg na Lisztovej akadémii
chránil svojich židovských študentov
pred prenasledovaním, pokia to len išlo).
Dohnányiho diela sa v krajinách východného bloku po dlhé desaroia prakticky
nehrávali, k jeho umeleckému odkazu nebolo vhodné sa hlási a na skladateovom
rodnom dome na Klariskej ulici, napriek
mnohým iniciatívam, dodnes nevisí pamätná tabua. O renesanciu Dohnányiho

foto: archív L. Fanovia

v jeho úsilí pokraoval violonelista Jozef
Lupták na festivale Konvergencie, Eugen
Prochác, iastone i Mikuláš Škuta sporadickou spoluprácou s ma arským sláiko-

nejších domácich osobností mladej generácie, ktorý poslucháov pri svojich kreáciách
udivuje spontánnosou inštrumentálneho
talentu, bravúrnou, nezlyhávajúcou tech-

Ivan MARTON

Igor BERGER

Ivan MARTON
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V belgickom Watou sa v doch
12. – 20. 5. konal 11. roník Medzinárodného gregoriánskeho
festivalu. Podujatie je najvýznamnejším podujatím zameraným na
interpretáciu gregoriánskeho chorálu v Európe. Bol založený v roku
1981 a koná sa každé 3 roky. Na
tohtoronom podujatí sa prezentovalo 28 špecializovaných vokálnych
ansámblov z 18 krajín Európy
a Ázie, medzi nimi aj medzinárodne
renomované súbory ako napr. Vox
Clamantis z Estónska s dirigentom
J. Tulvem alebo Jubilate z Ma arska podvedením F. Sapszona. Zo
Slovenska sa na festivale predstavil
ženský súbor Voces Gregorianae
Cassovienses z Košíc s dirigentom
Jánom Vebackým. Festival pozostával z koncertov a tematických
audícií, priom súbory prezentovali chorál aj v jeho pôvodnom
kontexte v rámci liturgií. Koncerty
festivalu sa okrem Watou uskutonili aj v 8 alších priahlých lokalitách, o.i. aj v Bruseli. Súasou
festivalu bol workshop J. B. Göschla približujúci publikáciu Graduale
Novum de Dominicis et Festis
(Regensburg 2011), ktorá predstavuje jeden z najvýznamnejších
vydavateských poinov súasnosti
v oblasti výskumu a interpretácie
gregoriánskeho chorálu vo väzbe
na gregoriánsku semiológiu.
Festival vo Watou sa tešil vekému
záujmu publika i médií, podujatia
sa vysielali v priamych prenosoch.
alší roník sa uskutoní v roku
2015.
(su)
Po víazstve na výberovom konaní
na post generálneho riaditea
Slovenského národného divadla sa
1. 7. ujal Marián Chudovský vedenia našej prvej divadelnej scény.
alšie zmeny na vedúcich postoch
jednotlivých súborov sa uskutonia
postupne. V auguste vystrieda
najprv v pozícii riaditea Opery
SND medzinárodne renomovaný
rakúsky dirigent Friedrich Haider
Petra Dvorského.
(red.)
Riadite Štátnej lharmónie Košice
Július Klein a jej šéfdirigent Zbynk Müller sa dohodli na predžení
spolupráce o alšie tri sezóny.
Zbynk Müller pôsobí na ele ŠFK
od roku 2008. Pod jeho vedením
vzrástla návštevnos domácich
podujatí, proluje sa ich kvalita a
orchester sa úspešne predstavil na
mnohých koncertoch v zahranií,
medzi inými i v rámci najväšieho
eského festivalu Pražská jar.
(red.)
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Posol bel canta Lawrence Brownlee
Pred rokom a pol bolo skôr utópiou pomyslenie, že Bratislavu navštívia najväšie spevácke hviezdy, a to vo fáze výkonnostného rozkvetu. A zaži autentické bel
canto na vlastnej koži, zapoúva sa naživo do árií z Rossiniho vážnych opier i virtuóznych ísel napísaných pre kastrátov,
to bolo priam z ríše sci-. Dnes je všetko
našastie inak. Neby iniciatívy súkromnej
agentúry Kapos, ku ktorej sa pridal partnerský House of Music, možno by sme
dodnes spali na vavrínoch vlastného sebauspokojenia.
Mená ako Juan Diego Flórez, Cecilia Bartoli a najnovšie Lawrence Brownlee jednoducho otvárajú slovenskému publiku
nové obzory. Len nepatrná as divákov
mala možnos hviezdy ich kalibru stretnú
na niektorej zo svetových scén. Uprostred
júna zavítal po prvýkrát na Slovensko tenorista tmavej pleti Lawrence Brownlee.
Vari nik pred ním si tak rýchlo nezískal srdcia návštevníkov ako tento usmievavý, charizmatický Amerian. Navyše, kto zachytil
na internete jeho spontánne zanôtenú udovku Sedemdesiat sukie mala (nahrávka
vznikla na stretnutí so slovenskými novinármi vo Viedni), dostal ako predkrm unikátnu „jednohubku“ svediacu o umelcovej
bezprostrednosti a zmysle pre humor.
Bratislavský veer tiež nezaal tradinou ouvertúrou. Ke sála stíchla, vstúpil
Brownlee do balkónovej lóže a z nej sa
nieslo Almavivovo vyznanie Rosine (ária
Se il mio nome z Rossiniho Barbiera zo
Sevilly) zaspievané lahodnou, opojnou
farbou ako hlas z nebies. Až potom zaznela predohra z toho istého diela, v ktorej sa predstavil sprevádzajúci Orchester
Janákovej opery z Brna vedený rakúskym dirigentom Thomasom Rösnerom.
Celú prvú as koncertu venoval Brownlee

ukážkam z tvorby Gioachina Rossiniho,
skladatea s percentuálne najvyšším zastúpením (približne 15 rolí) v umelcovom
repertoári. „Živi“ sa dnes prevažne ním,
meni kostýmy komických a vážnych hrdinov, lieta medzi divadlami a kontinentmi, a pritom ma stále k dispozícii astronomické tóny trojiarkovej oktávy, to je sama
osebe vizitka s pozláteným lemom. Po grófovi Almavivovi zaznel Don Ramiro z bu y
La Cenerentola, alší príklad, akou vokálnou estetikou vybavi belcantovú frázu,
ako nemaza ozdoby, ako vzlietnu do vysokých sfér. Kavatína Ila z 1. dejstva opery
serie Zelmira (poslednej, ktorú skladate
skomponoval pre neapolské Teatro San
Carlo, v tom ase vybavené bezkonkurenným sólistickým zázemím), ktorá zrejme zaznela na Slovensku v premiére, je
parketou pre tenoristu s dokonalou „školou“ a extrémnym rozsahom. Napokon,
písaná bola pre Giovanniho Davida zvládajúceho tri oktávy. Akákovek medzera
v technike by interpreta jednoducho zlomila. Brownlee potvrdil, že je dnes jedným
z najkompetentnejších rossiniovských tenorov. Úžasný dych mu dovolí tvori dlhé
frázy, zdoláva skoky, koloratúry, pohráva sa s trojiarkovou oktávou a navyše da
partom udský, nie strojový rozmer. Príjemnou bodkou za rossiniovským blokom
bola u nás zväša škrtaná ária Almavivu
Cessa di più resistere z 2. dejstva Barbiera
zo Sevilly. Poznáme ju skôr ako záverené
mezzosopránové rondo Popolušky, priom tenorová verzia nie je pohyblivosou
a rozsahom o ni milosrdnejšia. Brownlee
si na nej opä viditene zgustol.
Po prestávke zaznela malá symfonická odboka, Predohra D dur „v talianskom štýle“ od Franza Schuberta, ktorú brnianski
divadelníci, podobne ako predtým predo-

Štátna lharmónia Košice
Uprostred júnových horúav a množstva
najrôznejších kultúrnych aktivít v znamení blížiaceho sa roku 2013 (v ktorom
budú Košice Európskym hlavným mestom
kultúry) ukonila 21. 6. Štátna lharmónia Košice svoju koncertnú sezónu.
Úvodom sme sa zapoúvali do vábivých
zvukov Faunovho popoludnia od Clauda
Debussyho. Vhodnejšiu skladbu v daných
klimatických podmienkach sme si nemohli
žela... Košickí lharmonici pod vedením
šéfdirigenta Zbyka Müllera sa svojim
poslucháom chceli za celoronú priaze
odv ai kvalitným výkonom, omu zodpovedala aj interpretácia. Tá vystihla jemné odtiene dynamiky, zohadnila drobné
gradané krivky a vhodne priblížila zmyselno-ospalú atmosféru; vysoko kultivovane znela najmä auta, hlavný nástrojový
hrdina skladby. Z dusnej letargie faunových spomienok nás vytrhol Koncert pre
husle a orchester . 1 od Philipa Glassa.
Priekopník amerického minimalizmu našiel skvelé médium v osobe Igora Karška,

I. Karško
foto: archív

ktorý opä presvedil o svojej úžasnej
všestrannosti. Faktúra a inštrumentácia
diela však uplatneniu sólových huslí vemi
nepomohla: dominantné orchestrálne pletivo zväša potlailo rôzne sostikované
gurácie sólistu. Pokia ide o hudobný štýl
Glassa, treba oceni alšiu dramaturgickú
inováciu Štátnej lharmónie. Ni to však
nemení na celkovej plytkosti a monotónnosti diela, ktorého podkladom bolo zopár úporne opakovaných jednoduchých

hru k Viliamovi Tellovi, zahrali sústredene,
s výrazom a bez vážnejších technických
prehreškov. Thomas Rösner sa ukázal ako
dirigent vemi citlivo vnímajúci poetiku romantických opier (zazneli ešte predohry
k Belliniho Pirátovi a Donizettiho Donovi Pasqualemu), plastický partner sólistu
a umelec schopný vystava orchestrálne
ísla s náležitým talianskym espritom.
Donizettiho Nemorino, zdanlivo oddychové a obohraté íslo, nabralo v podaní Lawrencea Brownleeho novú dimenziu. O o
menej priestoru pre technickú ekvilibristiku ária prináša, o to viac emocionality, delikátnosti vo viazaní tónov a úelného mezza
voce do nej sólista vložil. Aby ani Vincenzo
Bellini nevyšiel naprázdno, zaznela vstupná ária Artura A te, o cara z Puritánov.
Znova terén pre nesy bel canta a suverénne prekroenie magického vysokého c.
Excelentne prednesené íslo s citovým nábojom. Návraty k Donizettimu boli ešte
dva. Povero Ernesto z Dona Pasqualeho
(tiež v ase slovenského uvádzania diela
škrtané íslo) a deviatimi „cékami“ vyšperkovaný Tonio z Dcéry pluku. V rukách
Brownleeho pôsobila táto krkolomná ária
ako hraka. A pritom nie je žiadnym tenore leggiero, vzdušným bielym hlasom, je
to sýty, obsažný, medovo sfarbený a hustý lyrický materiál. Jeho Tonio mal vzlet,
humor, legato, ale najmä brilantnos vysokých c. Tu by sa veer mohol skoni a divák
by odišiel maximálne uspokojený. Publikum si však vynútilo ešte tri prídavky. alšieho Nemorina (áriu z 1. dejstva Quanto
è bella), opakovanú sadu deviatich vysokých c v Dcére pluku a rozlúkovú Una furtiva lagrima. A možno, popri zaslúžených
ováciách, padla i slza dojatia...
Pavel UNGER

akordických sledov. V poriadku, posluchá sa musí obas aj „odreagova“.
Koncert uzavrel Brahms a jeho 4. symfónia
e mol op. 98. Do Domu umenia sa znova
a v tejto sezóne naposledy nasahovali ozveny vnútorných zápasov, dramatických
hadaní a strastiplne melancholických
hudobných štruktúr. „Neviditené dejinné
kyvadlo“ prvej asti dostalo skvele stvárnené kontúry s pružným frázovaním, Müllerov Brahms bol výrazovo presvedivý
a diferencovaný. Ani v alšom priebehu
symfónie nebol dôvod na nespokojnos.
Optimálne zvolené tempá, pevné línie
a premyslená architektonická koncepcia
priblížili tento symfonický evergreen k všeobecnému blahu prítomného publika smerom ku katarzii nálnej nadasovej ciaccony. Skutonú bodku za sezónou dali však
až netradiné a iste záslužné vystúpenia vo
verejných priestoroch, a síce v najnovšom
obchodnom centre a v parku najstaršieho
košického sídliska s Ravelovým Bolerom, výberom z Musorgského Kartiniek
a Straussových valíkov (27.–28. 6.).
Tamás HORKAY
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Štátny komorný orchester Žilina
Ostatné koncerty 38. sezóny ŠKO boli výdatne prekladané umeleckými výjazdmi do
zahraniia. Po aprílovom úspešnom turné
po európskych metropolách s populárnou
formáciou Il Divo (Nemecko, Rakúsko,
Švajiarsko, Španielsko, Portugalsko) sa orchester zastavil na domácom pódiu v Dome
umenia Fatra až 17. 5. Obsadenie a vekos
orchestra už a priori navádzajú dirigentov
k prezentáciám mozartovsky ladenej dramaturgie. Tak tomu bolo i v prípade dirigenta
škandinávsko-amerického pôvodu, momentálne s trvalým pôsobiskom v Rakúsku, Nielsa Muusa, ktorý siahol po monotematickom
programe s podtitulom „Hommage à Mozart“. Po štandardne predvedenej predohre (Figarova svadba KV 492) pokraoval

tovská adorácia v Žiline zanechala v aka
výbornej Akiko Nakajimaovej výrazné echo.
alší koncert 31. 5. bol predpremiérou ku
koncertu, s ktorým ŠKO spolu so svojím
estným šéfdirigentom Tsugiom Maedom
participoval na svetoznámom medzinárodnom festivale Wiener Festwochen. Pritom
treba vyzdvihnú skutonos, že program,
ktorý reektoval 200. výroie založenia Gesellschaft der Musikfreunde in Wien a bol
zostavený zo skladieb Franza Schuberta
(Predohra e mol, Symfónia . 6), Franza
Lachnera (Predohra E dur) a populárnych
skladieb Johanna Straussa st. aj ml., bol
zverený práve žilinskému telesu a nie „aprobovaným“ domácim orchestrom. Žilinský

skych orchestrov. Najskôr 5. 6. hosoval na
pódiu mekky európskej symfonickej hudby, vo Vekej sále Berlínskej lharmónie.
Pod vedením dirigenta z milánskej La Scaly
Daniela Rustioniho sprevádzal vystúpenie
dvoch vyhadávaných sólistov, talianskeho
tenoristu Vittoria Grigola a sopranistky
Pretty Yendeovej z Juhoafrickej republiky.
Frenetické ovácie, úspech, pochvalné reakcie v odbornej tlai, to všetko sa potom zopakovalo s totožnou konšteláciou úinkujúcich
pri koncertoch 9. 6. na pódiu Mníchovskej
lharmónie a 12. 6. vo Filharmónii v Kolíne nad Rýnom, kde sa k interpretom pridali
ešte vynikajúci taliansky basista Daniele Rigosa a gitarista Daniele Bonaviri. Skladby
Verdiho, Mozarta, Donizettiho, Pucciniho

schopnos sebareexie aj danosti extrovertného eskamotéra schopného aži z momentu a necha sa vies inšpiráciou chvíle.
Katzove programy pravidelne obohacujú
kvalitní sólisti. Žilinania tentoraz s nadšením privítali skvelého eského klavírneho
virtuóza Igora Ardaševa, ktorý sa predstavil s Beethovenovým Koncertom . 2 B dur
op. 19. Od prvých taktov bolo jasné, že pôjde o jednu z udalostí sezóny. S vedomím istej
umelecko-typologickej rôznosti interpretov
bolo možné oakáva urité kolízie v koncepných prieseníkoch dirigenta a sólistu.
Pomerne málo hrávaný Beethovenov klavírny koncert sa však ukázal v tomto prípade
ako optimálna voba. Ardašev ažil zo svojho
lozockého zázemia, budoval uvážlivo, kaž-

ŠKOŽ v Kolíne nad Rýnom
foto: V. Šalaga

koncert prezentáciou sólistky, pôvodom
japonskej sopranistky Akiko Nakajimaovej. Speváka, ktorá je astým hosom
prestížnych európskych scén, dodala mozartovskému programu skutoný lesk, pôvab a eleganciu. So sprievodom žilinského
orchestra pod viac rutinnou než inšpiratívnou taktovkou dirigenta sa postupne
predstavila v áriách Zuzanky z Figarovej
svadby, Donny Elviry z Dona Giovanniho
a v náronej koncertnej árii Ch'io mi scordi
di te. Jej kreácie mali skutone vysokú profesionálnu kvalitu, vynikol v nich spevákin
pekný, farebný, v každej polohe vyrovnaný,
technicky bezpene zvládnutý hlas, ktorého výpove obohacovali oividná znalos
obsahu, muzikalita a cit pre štýl.
V snahe umocni mozartovské menu zaradil dirigent do koncertu aj dve skladateove
symfónie, obe v g mol – Symfóniu . 25 KV
183 a . 40 KV 550. Profesionálny, v akceptovatenej rovine sa pohybujúci, niím mimoriadnym neprekvapujúci výkon dirigenta
aj orchestra vytvorili k oarujúcej vokálnej
asti iba korektný, menej výrazný programový protipól. Akokovek, májová mozar-

koncert, ktorý prebiehal v pohode, v obojstrannom porozumení, mal však aj alší
slávnostný rozmer. Bol jubilejným, v poradí
osemdesiatym spoloným podujatím orchestra s dirigentom, ktorý so Žilinanmi
spolupracuje už úctyhodných 22 rokov
a s ktorým teleso absolvovalo okrem domácich aj rad zahraniných koncertov vrátane
významného japonského turné. Sympatickou rtou dirigenta je jeho neochabujúci záujem neustále rozširova repertoár o alšie
známe aj menej frekventované opusy európskej hudby, rovnako ako aj úsilie informova
o hudbe ázijských kultúr v podobe skladieb
japonskej, ínskej i kórejskej proveniencie. Májový koncert v Dome umenia Fatra
(a poda svedectiev a referencií rovnako aj
jeho viedenský pendant) s kolekciou pôvabných skladieb predvedených s biedermeierovskou noblesou znova potvrdili zmysluplnú umeleckú spoluprácu, ktorá má stále
potenciál výrazne obohacova obe strany.
Skôr než dal ŠKO denitívnu bodku za svojou 38. koncertnou sezónou, absolvoval tri
umelecké misie v sídlach prestížnych európ-

a Gounoda so skvelým orchestrálnym sprievodom sa tak stali exkluzívnou interpretanou vizitkou, ktorú zanechalo naše orchestrálne teleso na týchto prestížnych pódiách.
Záverený koncert žilinského komorného
orchestra 21. 6. patril favorizovanému dirigentovi domáceho publika, charizmatickému Mishovi Katzovi. Ak na svojich koncertoch rád prezentuje prekvapenia a neobohrané opusy, tentoraz vsadil na istotu
klasicizmu. Beethovenovsko-mozartovský
program otvorila Beethovenova predohra
Coriolan. Katz je hudobníkom, ktorý ctí
zápis, rešpektuje partitúru so všetkými jej
transparentnými znakmi, ale aj implicitne
naznaenými situáciami, z ktorých dokáže
zavše vyari ozvláštujúci moment. Predohra pod jeho dotykom zaznela esenciálne,
vybudoval ju s akcentom na stavbu dramatických oblúkov, trpezlivo a dôsledne. Katz
disponuje vekým emoným potenciálom,
ktorý však dokáže (azda paradoxne) plánovane a s prehadom využíva, orientova sa
v om a selektova tento rezervoár v doslova psychologicky dávkovaných mierach. Má

dej fráze dokázal vtisnú pea svojho názoru
aj so znateným aktualizaným posunom tradovaných axióm. Bol to nevšedný, duchovne
hlboký výklad odhaujúci subtílne, takmer
netušené kompoziné súvislosti. Klavirista
v tomto dueli dominoval, uroval azimut, reliéf obsahových vlnení, priom dirigent ochotne akceptoval jeho impulzy. Obaja spolone
vytvorili fascinujúcu jednotu dvoch umelecky vyspelých vstupov.
Na záver koncertu, ktorý bol zárove záverom celej sezóny, zaznel vznešeným
a ušachtilým jazykom prerozprávaný Mozartov text Symfónie . 41 C dur KV 551.
Nie ahká úloha pre dirigenta aj orchester.
Napriek horúavám zúriacim v tom ase
po celom Slovensku hrái aj dirigent (zjavne rezistentný voi klimatickým excesom)
podali výkon hodný obdivu. Nároný terén geniálnej a bezhranine invennej Jupiterskej nielen zdolali, ale svoju výpove
dokázali obohati tou pridanou umeleckou
hodnotou, aká povyšuje interpretáciu na
tvorbu par excellence.
Lýdia DOHNALOVÁ
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MINIPROFIL

miniprol
Pochádzaš z hudobníckej rodiny – tvoj otec aktívne hrával
v bigbítovej kapele. Ako si sa dostala k harfe?
Celé moje detstvo bolo v podstate späté s hudbou. Navštevovala
som síce hodiny klavíra na ZUŠ
v Myjave, avšak nikdy som príliš
netúžila venova sa klasickej hudbe profesionálne. Inklinovala som
skôr k literatúre a divadlu a neskôr som koketovala s výtvarným
umením a šperkárstvom. Mala
som šastie, že rodiia ma vemi
podporovali vo všetkých mojich
kreatívnych „úletoch“ a ponechali
mi úplnú vonos vo výbere môjho
smerovania. o je harfa, som zistila až na prijímakách na herectvo na
konzervatórium. A bola to láska na
prvý pohad... (Smiech.)
Minulý rok si ukonila štúdium na bratislavskej VŠMU.
Aké sú možnosti uplatnenia sa po
skonení školy?
Absolvent hry na harfe má v podstate len dve možnosti: bu sa mu
pošastí získa miesto v orchestri,
alebo musí zainvestova do vlastného nástroja. Toto si vemi intenzívne uvedomuje každý harsta
už poas štúdia. Mne vemi uahilo situáciu to, že už v poslednom
roníku konzervatória som sa stala
majitekou harfy z dielne Lyon and
Healy a hne nato som zaala aktívne hráva. Bol to síce riskantný
krok, ale taktiež jediná cesta, ako
si splni sen a nielen doštudova
a trpezlivo aka na miesto v niektorom orchestri. Vlastný kvalitný
nástroj mi dáva obrovskú slobodu
tvori a experimentova, spolupracova s rôznymi hudobníkmi, hosova, nahráva a pôsobi v rôznorodých projektoch. Momentálne si
plním všetky svoje hudobné sny, na
ktoré som popri štúdiu nemala as.
Je to pre ma to najkrajšie tvorivé
obdobie.
V sólovej hre sa špecializuješ
na súasnú klasickú hudbu 20.
a 21. storoia. ím a oslovuje?
Luciano Berio sa vo svojej súkromnej korešpondencii s poutovaním
vyjadril o obmedzenej vízii, ktorá
pretrváva od ias francúzskeho impresionizmu – že prvou asociáciou
k harfe sú len „sporo odeté éterické
8

li vemi intímny dialóg cez improvizovaný scénický tanec na menej
známu lmovú hudbu Yanna Tiersena prekomponovanú pre harfu
sólo. Trio Cinnamon a duo s Andreou Bukovou sú moje „neklasické“ hudobné projekty. Ke že rada
experimentujem, považujem akékovek predsudky a obmedzenia
v hudbe za zbytoné.

[foto: M. Marcinková]

Mária KME KOVÁ
* 1985

harfa
Štúdiá: 2000–2006 Konzervatórium v Bratislave (Z. Töröková),
2006–2011 VŠMU v Bratislave (A. Antalová)
Ocenenia: Súaž študentov slovenských konzervatórií – absolútna víazka (2006)
Spolupráca: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline
(2006), Viva Musica! festival (2012), Symfonický orchester
slovenského rozhlasu, Komorný orchester Technik, Solamente
naturali, VENI Academy, duo nu:ovo, trio Cinnamon, spolupráca
s klaviristkou a spevákou A. Bukovou, s gitaristom P. Fillom a .
Nahrávky: Zimná rozprávka (2010), Vekí herci spievajú malým
deom 3 (2011), Lucia Lužinská a Boris ellár: Zimná krajina (2011),
Andrea Buková a Mária Kmeková: In the middle of... (2012)
bytosti zvodne hrajúce jemné glissandá“. Vždy sa na tom musím pousmia,
pretože i ja sama som dlho tento nástroj vnímala rovnako a bola som presvedená, že som sa narodila pre interpretáciu diel z obdobia impresionizmu. V dielach súasných autorov ma však fascinuje práve oslobodenie
sa od ohranienej impresionistickej farebnosti aj prostredníctvom nových,
asto agresívnejších spôsobov hry, ktoré sú poda môjho názoru vemi potrebné pre komplexné a plnohodnotné naplnenie zvukového spektra harfy. Ku mne súasná hudba prehovára vemi zrozumitene, preto je dnes pre
ma jej prednostná interpretácia akási prirodzená.
V súasnosti paralelne spolupracuješ na nieko kých zaujímavých
projektoch. Môžeš nám o tom poveda viac?
Všetky projekty sú moje srdcové, v každom z nich sa realizujem a odhaujem všetky svoje polohy a odtiene celkom iným spôsobom. Duo nu:ovo
sme založili s autistkou Ninou Sivošovou ešte poas štúdia na VŠMU
a venujeme sa výlune interpretácii súasnej hudby. Z chuti experimentova so zvukom a farbami vznikla tiež spolupráca s gitaristom Petrom Fillom, s ktorým na Slovensku predstavujeme prekrásne meditatívne dielo
Alana Hovhanessa Spirit of Trees pre harfu a gitaru. V hudobno-tanenom
projekte s taneníkou a choreografkou Ivanou Kuerovou sme realizova-

Nedávno ste s Andreou Bukovou vydali debutový album In
the middle of... O om je tento album?
Je pre ma zázrak, že sa nám podarilo vyda debut, ktorý v štúdiách
Slovenského rozhlasu produkoval
Maroš Heko. Hudobne je In the
middle of... o prepojení prvkov
etna, jazzu, šansónu, popu i vážnej hudby, avšak bez potreby vtesnáva sa do vyhraneného žánru. Je
to presne tá hudba, v ktorej sa môžem absolútne slobodne a pravdivo realizova, naplno ju preži,
improvizova a len tak si pláva vo
zvuku a emócii. Ke som po prvýkrát poula Andreu spieva a hra
na klavíri jej vlastné skladby, mala
som zimomriavky. A mám ich dodnes. Jej hudba sa ma dotýka. Hravá vo zvuku, hlboká vo výpovedi.
Na om momentálne pracuješ
a o a aká v najbližšej sezóne?
Okrem spomenutých projektov
a koncertovania mám momentálne
obrovskú chu pripravi repertoár
s violonelom a taktiež ma nesmierne láka experiment s elektronickou
hudbou. V posledných mesiacoch
ma však asi zo všetkého najväšmi
fascinujú pohyb, tanec a vzdušná
akrobacia. Už v súasnosti na koncertoch s Andreou experimentujeme s prepájaním hudby a tanca.
V júni sme v Prahe odohrali koncert v spolupráci s Pražským cirkusom Mlejn, s ktorým by sme isto
chceli ešte nieo podobné zrealizova. V tomto duchu tiež pripravujeme na jese nový audiovizuálny
projekt s hudbou, tancom a projekciou v spolupráci s úžasným tímom z Multimediálneho priestoru pre súasnú kultúru Nástupište
1-12 v Topoanoch.
Pripravila
Janka KUBANDOVÁ
7–8 | 2012
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Škuta na Stanici Žilina-Zárieie
Priaznivci klavírneho umenia sa na žilinskej Stanici-Zárieí mohli po koncertoch
Františka Perglera a Daniely Varínskej
tretíkrát stretnú 13. 6., kedy do mesta
pod Dubom zavítal Miki Škuta. Hoci
pár minút pred koncertom to s návštevnosou ešte vyzeralo poskromne, po krátkom akaní sa podkrovné priestory slušne
zaplnili a obecenstvo sa mohlo naplno sústredi na jedno z najmonumentálnejších
diel klavírnej literatúry. Variácie na Diabelliho tému (doslovný preklad z originálu
Tridsadva premien valíka od Diabelliho
op. 120), vznikali v rokoch 1819–1823 ako
prekvapujúca odpove na žiados vydavatea Diabelliho všetkým významnejším
skladateom v Rakúsku o napísanie jednej

variácie k jeho téme. Beethovenova reakcia trvala štyri roky, ale stála za to a vyšla
v samostatnom zošite ako jeho posledná
veká klavírna kompozícia. Štruktúra kompozície je mimoriadne zložitá (prítomná
skôr v skrytých súvislostiach) a rozprestiera sa na ploche približne 50 minút. Každý
klavirista, ktorý sa ou chce popasova,
má postarané o dlhodobú „zábavu“ v podobe riešenia stavebných i expresívnych,
v druhom rade aj pamäových a technických problémov.
Aby som prejudikoval svoje celkové hodnotenie, Škuta daný problém vyriešil excelentným spôsobom. Predovšetkým sa mu
podarilo udrža vekú líniu diela ako neporušenú: posluchá nemohol ma pocit

vzniku väších trhlín, nemohol sa nudi.
Na pamäové a technické výzvy diela klavirista reagoval s hravou ahkosou. Je však
pravda, že pri vybraných variáciách by som
privítal viac tempových a charakterových
kontrastov: napríklad viac odvahy v allegrových pasážach (vi variácie . 23, 28)
alebo viac poetickej spevnosti v lyrických
úsekoch (konkrétne variácia . 31 Largo, molto esspresivo poskytuje možnos
pre jedinené rozospievanie „vokálneho“
arióza). Škutova dynamická škála bola úctyhodná, od jemného pianissima (bez použitia avého pedálu) po mohutné forte.
Famózne vyznela záverená fúga. Škutova
najväšia devíza je v nadhade a suverenite
vyplývajúcej zo známej všestrannosti klavi-

Vladimír Bokes & sedem bokesovcov
Slovak Music Bridge je agentúra aj vydavatestvo. Za roky jej existencie už naša
hudobná verejnos vie, akým smerom orientuje svoju innos a o pod touto znakou
hada. „Moderný spôsob umeleckej komunikácie“ – to je slogan, podtitul loga, ktorý
napajú okrem ediných poinov projekty
usilujúce sa podporova pôvodnú tvorbu.
V živej pamäti máme podujatie „Kvintové
variácie slovenských skladateov“, ktoré aktivizovalo 44 autorov s myšlienkou vytvori
spoloný kompoziný projekt. Na prvý pohad trochu bizarná idea vyústila napokon
do úspešného produktu, ktorý získal i Cenu
SOZA. Za vtipným tematickým zacielením
projektov je usporiadateský minitím, ktorý
je schopný stále prichádza s novými a originálnymi ideami, a zárove ich aj rozvinú
a dotvori do adekvátnych nálnych podôb.
Po predchádzajúcich úspechoch teda opä
siahol do svojho „arovného klobúka“ nápadov a inicioval alší kolektívny projekt s titulom „Vladimír Bokes & sedem bokesovcov“.
O zámere hovorí bulletin podujatia: „Ide
o prierezovú prezentáciu kompozinej školy
prof. Vladimíra Bokesa, ktorá je v súasnosti so svojou 30-ronou tradíciou jedným
z najvýznamnejších centier prolovania
profesionálnych hudobných skladateov
na Slovensku.“ Koncert sa uskutonil 1. 6.

na stanici Žilina-Zárieie, v sympatickom,
„nekonfeknom“ priestore, ktoré spravuje
obianske združenie Truc sphérique, spoluusporiadate akcie. Kooperácia to bola viac
než štýlová — vzišlo z nej stretnutie nielen
originálne, inšpiratívne, ale navyše umoc-

riadania tvorí téma fúgy (Vladimír Bokes).
Úvod bol exponovaný siedmimi nástrojmi
v podaní skvelého Quasars Ensemble, ktorý pod vedením Ivana Bu u celý komplet
naštudoval a uviedol. V alšom priebehu sa
konštelácie nástrojov obmieali, vždy s pre-

foto: archív

nené osobitou atmosférou. Dramaturgia
koncertu bola koncipovaná ako osemdielny
hudobný útvar, na ktorom sa zúastnil rovnaký poet autorov. Jeho princípom bola
istá forma dialógu, postupné nadväzovanie
na tematické entrée, ktoré na báze úsporného stenochorického intervalového uspo-

ferenciou uritej inštrumentálnej farby. Takto pokraoval Boško Milakovi vo svojom
na klarinet zacielenom príspevku nazvanom
51, o je v šifrovanom tvare odkaz na 5. a 1.
stupe v harmónii. Kódy a hudobné heslá
raz transparentné, inokedy až sostikovane utajené sú neodmyslitenou súasou

ristu. Jeho hra a klavírny tón pôsobia miestami na môj vkus príliš „cool“, málo emotívne a pateticky, zato práca s artikuláciou
a agogikou je na vynikajúcej úrovni. V aka
nej jednotlivé variácie nadväzujú na seba
prirodzene a aj vnútri nich využil Škuta
priestor pre slobodné, originálne ozvláštnenie bez rozbitia celku.
Organizátorov treba opätovne pochváli za
nápad usporiadania nového cyklu klavírnych recitálov, ktorých je u nás ako šafranu. Pre budúcnos však navrhujem pripravi aspo struný leták, z ktorého sa menej
zorientovaní posluchái dozvedia základné
informácie o hudbe a interpretovi.
Tamás HORKAY

kompoziného prejavu každého z autorov,
na ich princípe sa odvíja v každom z príspevkov hravá tvorivos, artikulácia pocitu
slobody a rados z tvorby. Ambicióznym,
spontánne tvarovaným titulom bol Waiting
for Górecki od Lukáša Borzíka, v ktorom sa
ozvali alúzie kompoziného prejavu uvedeného poského autora. Farebne impresívne
(nástojivý hoboj), pôvabne a s ranovanou prostotou vyznel príspevok Tomáša
Boroša s názvom Zlatá brána otvorená.
Kompozícia Langsamer Satz s dôsledným
evoluným prolovaním bola zasa vkladom
Mariána Lejavu. Nadhad, príznaný sklon
k recesii a vtip bolo možné vystopova v idiómoch skladby Miloša Betka Tiers (Vrstvy).
Invenne, elegantne a hbavo, v intenciách
svojho viacvrstvového hudobného myslenia, formuloval Ivan Bu a autovo kolorovanú skladbu Organismo. Delé kompoziného dôvtipu a umu napokon uzatvoril
Ján Zach skladbou Sectio Aurea, celebrujúc
jeden z klasických formových princípov
umenia, zlatý rez.
Koncertnú premiéru originálneho projektu súasnej hudby možno hodnoti ako
úspešné, osobité a invenné podujatie.
Bola noblesnou manifestáciou dôvtipu,
jednoty v kompozinej rozmanitosti, a zárove prejavom vzájomného udského aj
umeleckého rešpektu.
Lýdia DOHNALOVÁ

Zomrela Yvetta Tannenbergerová
V utorok 17. 7. vo veku štyridsatri rokov
zomrela po dlhšej chorobe operná speváka Yvetta Tannenbergerová. Rodáka z Bratislavy absolvovala vokálne štúdiá na Konzervatóriu v Bratislave a spevácky sa alej zdokonaovala na kurzoch
u svetoznámych osobností Kerstin Meyerovej a Ileany Cotrubasovej. Po štipendijných pobytoch v operných štúdiách
v Štátnych operách v Berlíne a Viedni sa
napokon stala riadnou lenkou sólistického súboru viedenskej opery na Ringu.
Tu spolupracovala s takými osobnosa-

mi svetovej opery ako Plácido Domingo,
Mirella Freni, Claudio Abbado i Seiji Ozawa. Od roku 1993 pôsobila ako umelkya
v slobodnom povolaní, asto hosovala na
scéne pražského Národného i Štátneho divadla i v Národnom divadle Brno. S úspechom stvárnila postavy Verdiho Violetty
(za u bola nominovaná v roku 2001 na
Cenu Thálie), Janákovej Líšky Bystroušky
(Lisabon, Atény, Berlín), Mozartovej Donny Anny (ND Praha) i trojúlohu Olympie,
Antonie a Giulietty v Oenbachových Ho mannových poviedkach. Na javisku Opery

Y. Tannenbergerová foto: archív

SND vytvorila kreácie ústredných postáv vo Verdiho Traviate a Brittenovom
Petrovi Grimesovi. Yvetta Tannenbergerová asto úinkovala taktiež na koncertných pódiách, okrem domácich vo
Francúzsku, Švajiarsku, Nórsku, i Japonsku. Od roku 2000 pravidelne spolupracovala s Bergische Philharmonie
v Nemecku.
Posledná rozlúka s Yvettou Tannebergerovou sa konala v pondelok 23. 7.
v bratislavskom krematóriu.
(red.)
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Rozhovor

Lawrence Brownlee:
Nemám rád, ke ma volajú maestro
Rok po koncerte fenomenálneho peruánskeho tenoristu Juana Diega Flóreza sme sa v Bratislave stretli
s alším kráom vysokého c, tridsadeväroným Afroamerianom Lawrenceom Brownleem. Niekdajší líder gospelového zboru, vášnivý milovník salsy a nadšený amatérsky fotograf patrí desa rokov po profesionálnom debute k najvyaženejším belcantovým
tenoristom sveta. Za jeho úspechom sa neskrýva len
vzácne posadený, technicky dokonalý hlas a obdivuhodná muzikálnos, ale aj sympatické vystupovanie
a osobnostná charizma. Júnový koncert Lawrencea
Brownleeho v bratislavskej Redute patril k najväším
zážitkom uplynulej sezóny.
Pripravila Michaela MOJŽIŠOVÁ
Pochádzate z hudobne založenej
rodiny, ale k opere ste sa dostali až na
prahu dospelosti. o vás k nej doviedlo?
Nikto z príbuzných nie je profesionálnym
hudobníkom, avšak takmer všetci sa venujú gospelu. Vyrastal som obklopený hudbou. Hral som na bicích, trúbke, klavíri,
ale ku klasike som sa dostal až na strednej
škole v rámci špeciálneho edukaného
programu. No ani potom som nemal
v úmysle robi operu. Vlastne som ju vôbec nemal rád, nerozumel som jej, pripadala mi smiešna. Až som v roku 1990 videl
záznam koncertu „Troch tenorov“, ktorý
dirigoval Zubin Mehta, a moje vnímanie
opery sa úplne zmenilo.
Zaínali ste v gospelovom zbore.
Ke porovnáte gospel a belcanto, o ich
odlišuje a o majú spoloné?
Hoci sú to odlišné štýly, predsa majú mnoho spoloného. Podstatnou rtou gospelu
je improvizácia, jeho aro z vekej miery
spoíva v interpretanej slobode. Improvizácia prebieha formou bohatého melizmatického pohybu. A práve nutnos úplne
uvoni hlas v ozdobách je spájajúcim momentom medzi gospelovou a belcantovou
technikou. Operné árie sa samozrejme
nezakladajú na improvizácii, sú xované
v notovom zápise. Ale od belcantových
kadencií ku gospelovej melizmatike vôbec
nie je tak aleko, ako by sa na prvý pohad
zdalo.
Spoiatku vám predpovedali budúcnos druhoodborového speváka na menších scénach. Dnes sa váš príbeh vníma
ako ví azstvo talentu, vôle a usilovnosti
nad predsudkami.
Naozaj to najprv vyzeralo, že by moja
ierna ple a nízky vzrast mohli predstavova prekážky v kariére. Navyše som
donedávna mal o dvadsa kíl viac, o mi
tiež nepridávalo na atraktivite. Nemal som
ktovieaké vyhliadky. Ale môj otec, ktorý
je rovnako malý ako ja, mi prízvukoval:
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„Netráp sa nad tým, o nemôžeš zmeni.
Farbu pleti ani výšku neovplyvníš. Ale to,
kokými jazykmi hovoríš, ako napreduješ, akú hudbu robíš, ako spievaš, to je
v tvojich rukách.“ Takže som na sebe tvrdo
pracoval, o je základ každého úspechu.
o považujete za mí niky svojej kariéry?
Prvým mínikom bolo víazstvo v celoamerickej súaži mladých operných spevákov
Metropolitan Opera National Council
Auditions v roku 2001. Druhou kúovou
príležitosou, ktorá ma posunula dopredu,
bol debut v La Scale v roku 2002 – alternoval som Juana Diega Flóreza ako Almaviva
v Barbierovi zo Sevilly. A tretím mínikom
bola Rossiniho Armida v Metropolitnej
opere, kde som spieval po boku Renée Flemingovej. Inscenácia sa prostredníctvom
projektu Live in HD dostala k tisíckam
divákov na celom svete. Škoda, že sa táto
nádherná opera neuvádza astejšie. Je však
interpretane extrémne nároná, okrem
iného potrebuje v obsadení pä tenorov.
Poas štúdia a nasledujúcich desiatich rokov profesionálnej kariéry ste sa
stretli s mnohými vzácnymi osobnos ami. Ktoré z nich vás najviac ovplyvnili?
Nesmierne ma posunula spolupráca s dirigentmi Lorinom Maazelom, Simonom
Rattlom, Antoniom Pappanom, Albertom
Zeddom, Mauriziom Beninim. Vemi rýchlo som dostal šancu spieva po boku Anny
Netrebkovej, Renée Flemingovej, Diany
Damrauovej, Joyce DiDonatovej, Lea Nucciho. Pripadalo mi to ako sen, ktorý sa stal
skutonosou. Je úžasné ui sa opernému
kumštu po boku fantastických umelcov.
Popri nich som pochopil, že robi operu
neznamená postavi sa a spieva. Musí
v tom by kus srdca, emócií, vášne, hlboko
prežitej komunikácie s divákmi. Spolupráca s takýmito interpretmi ma posúva,
inšpirujú ma, aby som sa stále zlepšoval,
aby som neostal len dobrým spevákom.

Na koncerte v Bratislave foto: Paner

Ste perfektný výškar. Nako ko je
to vec prirodzeného posadenia hlasu
a nako ko vec správneho technického
vedenia?
Prirodzené fyzické dispozície sú urite
vemi dôležitým predpokladom k zvládnutiu vysokej polohy a ja som za tento dar
v aný. No ešte dôležitejšie je podpori
prírodu kvalitnou vokálnou technikou. Iba
tá je zárukou dlhej speváckej životnosti.
Chvalabohu, mal som šastie na dobrých
pedagógov – Davida Starkeya, Fritza Robertsona a Costanzu Cuccarovú.
Stále s nimi konzultujete, alebo sa
kontrolujete už sám?
K sopranistke Costanze Cuccarovej chodím stále, už trinás rokov, odkedy som
zaal študova na univerzite v Indiane. Sú
to sporadické lekcie, na poslednej som bol
pred dvoma mesiacmi.
Ale aj vy sám už vediete majstrovské
kurzy. To je zväša parketa pre starších
spevákov, ktorých kariéra sa blíži k svojmu záveru.
Za dvanás rokov, o profesionálne spie-

vam, som sa osi nauil, dos som toho
zažil a mám potrebu sa s tým podeli. Je
rozdiel, ke sa s dvadsaroným zaínajúcim spevákom rozpráva umelec, ktorý
má vlastnú kariéru za sebou, alebo ke
je to lovek, ktorý je uprostred aktuálnej
opernej praxe. Snažím sa alej odovzda
užitoné rady získané od múdrych udí,
ktorých som na svojej ceste stretol. Dúfam, že dokážem sprostredkova užitoné
informácie. No sám seba v tomto procese
nazývam študentom, uím sa od mladších
kolegov rovnako ako oni odo ma. Hlavne
nemám rád, ke ma volajú maestro.
Viete sa s nimi podeli napríklad
o recept na vysoké c?
Hovorí sa, že u speváka je inštrumentom celé telo. Moja pedagogika ma uila
vizualizova si každý tón, vytvori si inicianú predstavu. Najdôležitejšie je vybudova a zaxova si intenzívny vnútorný pocit
tónu, jeho dychovú i lokanú dispozíciu.
V súasnosti spievate takmer výlune Rossiniho, Donizettiho, Belliniho. Ostanete im verný, alebo predpo7–8 | 2012
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silné, a pritom nezniia hudbu. Myslím
si, že to je cesta, akou by sa mala opera
ubera, ak ju nemá najmä mladá generácia vníma ako prežitok.

kladáte rozšírenie repertoáru o alších
skladate ov?
Urite by som rád spieval viac Mozarta.
V blízkom ase sa zrejme dostanem aj k vysokým partom z francúzskej opery alebo
k Händlovi, i iným barokovým operám.
Pravdepodobne nikdy nebudem spieva
Verdiho alebo Pucciniho. Nesmierne rád
by som si zaspieval napríklad Edgara alebo
Rodolfa, no môj hlas nedisponuje potrebnou silou. Ale obas dávam ako prídavok na
koncertoch Che gelida manina. Jedna ária
mi neublíži, dôležité je, že sa nemusím trápi s vekým orchestrom v treom dejstve.
Keže spievate podobný repertoár,
zvyknú vás porovnáva s Juanom Diegom Flórezom. Ako na to reagujete?
Hoci sme rovesníci, jeho kariéra sa zaala približne o desa rokov skôr než moja.
Vždy som Juana Diega vnímal s nesmiernym obdivom, jeho umenie pre ma
predstavovalo najvyššiu možnú úrove,
kam sa spevák môže vypracova. Mám
voi nemu absolútny rešpekt. Preto ak nás
dnes porovnávajú, vnímam to ako obrovský kompliment. Neexistuje medzi nami
rivalita, v súkromí sme priatelia. Obaja
máme skvelú kariéru, takže si niet o závidie. A otázka, ktorého z nás kto preferuje,
je záležitosou osobného vkusu každého
poslucháa.

Spolu s dirigentom bratislavského
vystúpenia T. Rösnerom foto: Paner

Operní speváci väšinou neob ubujú
moderné inscenácie. Ako ste na tom vy?
Nemám problém s nekonvennými
inscenáciami. Naopak. Myslím si, že
v ase moderných technológií, kedy sa
prostredníctvom nových médií dostáva
k u om obrovské množstvo informácií
a podnetov, opera potrebuje by „in“.
Musí komunikova o témach, ktoré udí
zaujímajú, spôsobom, ktorý je pre nich
atraktívny. Najmä mladú generáciu neoslovia „stariny“, na to vníma svet príliš
dynamicky. Aj ja obdivujem inscenácie,
ktoré dokážu by vizuálne i myšlienkovo

Váš kalendár je extrémne nabitý.
Nemávate niekedy pocit, že sa prepínate? Napríklad uplynulý mesiac musel by
pre vás ve mi nároný...
Svoj diár vnímam s odstupom, ako veký
obraz. Je pravda, že minulý týžde som
spieval de po dni Rossiniho v Paríži
a v Mníchove. Ale to bola výnimoná
situácia, zobral som záskok na poslednú
chvíu. Zato predchádzajúce tri dni som
nerobil vôbec ni, len som relaxoval.
A alšie dva dni po Mníchove som mal
tiež vono. Takže ke to zrátate, dve predstavenia za týžde, to vôbec nie je také
zlé. Ale ak by som cítil, že idem na doraz,
záskok nevezmem. Už sa uím hovori
„nie“. Uvedomujem si, že mám zodpovednos voi svojmu nástroju. Žijem zdravo –
nepijem alkohol, nefajím, snažím sa nájs
si as na fyzickú aktivitu.
Máte krásnu rodinu s dvomi malými de mi. Dá sa rodinný život zlúi
s kariérou?
Každý de, ke som mimo domu, mi manželka Kendra posiela videá s našimi demi.
Vea asu trávime na Skype. No oraz

intenzívnejšie si uvedomujem, že reálny
život sa odohráva niekde inde než v opernom kolotoi. Že deti rastú, každý de
sa nauia osi nové a ja pri tom nie som.
Uplynulú noc spáchal môj dobrý priate
samovraždu. To sú momenty, ktoré vami
otrasú. Vtedy si uvedomíte, že by ste mali
by astejšie pri u och, ktorých máte radi
– pri manželke, deoch, priateoch. Teším
sa na letné prázdniny, konene sa budem
naplno venova rodine. A ke deti vyrastú
natoko, aby zvládli tento koovný život,
budeme cestova spolu.

Lawrence BROWNLEE (nar. 1972)
pochádza z Youngstownu v americkom Ohiu. V roku 2001 zvíazil
na súaži mladých operných spevákov Metropolitan Opera National
Council Auditions. V roku 2002
profesionálne debutoval vo Virginii
ako Almaviva v Rossiniho Barbierovi
zo Sevilly,
y o rok neskôr s rovnakou
postavou absolvoval európsky debut
v milánskej La Scale. Odvtedy spieval
na najvýznamnejších javiskách sveta
v Miláne, New Yorku, Londýne,
Mníchove, Berlíne, Paríži, Madride,
Viedni. Jeho doménou sú diela Rossiniho, Donizettiho a Belliniho.

Glosa

„Moja piese bude stále znie...”
Tieto riadky podnietila recenzia Terézie
Ursínyovej s názvom „Moja piese pre
toho znie...“ (HŽ 6/2012), v ktorej autorka hodnotila a zamýšala sa nad koncertom Konzervatória v Bratislave pri
príležitosti nedožitého 105. výroia narodenia Gejzu Dusíka. Podujatie sa konalo 2. 4. na Novej scéne v Bratislave, teda
v divadle, kde, ako pripomína autorka,
„mali premiéru viaceré diela tohto slovenského majstra ahšej múzy“. Na toto
konštatovanie nadväzuje potom v lánku
informácia, pre ktorú som sa vlastne rozhodol napísa tento príspevok: „Samotné divadlo okrem poskytnutia priestoru
neprejavilo väší záujem o podujatie,
a tak hybnou silou celého koncertu bol
83-roný Zden k Macháek...“ Na toto
všetko jednoducho nemožno nezareagova so smútkom i s istou mierou rozhorenia. Nechcem sa pasova za apologétu
operety ako žánru, ale nemôžem sa jednoducho zmieri s danou skutonosou,
že tak klasická opereta, ako i klasický
muzikál absentujú v divadle, ktoré sa po
dlhé desaroia venovalo práve týmto
žánrom. Áno, i ja som bol 1. 4. 1999 na
poslednom predstavení profesionálneho
operetného súboru, ktorým bola spevohra Novej scény. Videl som odchádza
sólistov i lenov tohto súboru odnášajúcich si v igelitových taškách to, o zostalo
z ich osobných vecí, a komentujúcich situáciu poznámkami typu: „... toto zostalo
po našej kariére!“

Tí, o zlikvidovali tento profesionálny
operetný súbor, by si mali preíta knihu
Alexandra Matušku Za a proti, kde autor
dokonale charakterizoval našu národnú
vlastnos, chova sa macošsky k vlastnej
kultúrnej a duchovnej minulosti, nestava na tradíciách, ale zaína vždy a nepretržite znova vo vzduchoprázdne a od
zaiatku. V tomto prípade doplatil na to
tak Gejza Dusík, ako i opereta ako žáner.
Ale pozor, tu ide o viac, na túto našu vlastnos dopláca celá naša kultúrna a duchovná minulos, na školách je to udová piese (es výnimkám!), tzv. vážna hudba,
ktorá sa stáva pre mládež najväším strašiakom, zatia o populárna hudba (ktorú
asto hudbou ani nazva nemožno) sa nazýva hudbou modernou at . Teda chaos
a mätenie pojmov – a hlavne hodnôt! Kríza hodnôt sa zákonite prejavuje i mimo
umenia – ide následne o sociálny aj ekonomický dopad. Ale vráme sa k Dusíkovi, preo ho obchádzame a nedoceujeme? Súvisí to len s operetou ako žánrom?
Ve nedoceujeme ani jeho piesovú
tvorbu, ktorá sa síce odvíja v oblasti tzv.
ahšej múzy, ale má svoj nezamenitený
rukopis, atmosféru medzivojnového obdobia na Slovensku. Kto vie, o je to piese, ocení kompozinú tvorbu tohto klasika. A to samozrejme platí i v rámci jeho
operiet. Ak niekto tvrdí, že jeho libretá sú
„operetne“ triviálne a nemajú o poveda
dnešnej generácii, možno oponova, že sa
dajú vhodne parafrázova a aktualizova.

Staí si pozrie televíznu reláciu „Smotánka“ a už sme v 21. storoí... Áno, klasická
opereta je žáner historicky uzavretý. Na
tomto mieste sa nemusím o období, v ktorom opereta vznikla, rozpisova. To však
ale neznamená, že je to žáner pre dnešnú
generáciu nezaujímavý. V Moskve som videl Cirkusovú princeznú Emmericha Kálmána. Bolo to fantastické predstavenie
a záujem Moskovanov priam enormný.
Niet významného miesta v Európe, kde
by opereta a muzikál nemali svoj stánok.
Problém je teda v našom uvažovaní. Pred
niekokými mesiacmi som celkom náhodou poul v televízii rozhovor s riaditeom
Novej scény. Na moje veké prekvapenie
som sa dozvedel, že muzikál nie je pokraovaním operety, ale ide o žáner, ktorý sa
zrodil nezávisle. Nebudem obšírne polemizova. Leonard Bernstein povedal, že
muzikál je amerikanizovaná európska,
najmä viedenská opereta. Je samozrejmé,
že má svoje nové umelecké pokraovanie
– vplyv jazzu, juhoamerickej hudby, potom návrat na európsku pôdu, nové vážne
námety a pod. Prvé americké muzikálové
diela písali európski prisahovalci: Gershwinovci pochádzali z Petrohradu, volali sa
Heršovicovci, Bernsteinovci zasa z Ukrajiny, a mohol by som pokraova alej.
Boli to skladatelia, ktorí si európske dedistvo priniesli na nový kontinent so sebou, vo svojej výbave. Vráme sa však na
našu domácu pôdu. Treba si položi otázku, ako alej s klasickou operetou, ako

alej s Dusíkom, s Lehárom, ktorý sa
narodil na území dnešného Slovenska,
v Komárne. Žia, všetky stopy po om
sú zahladené. To platí aj o Luenci, kde
pôsobil ako vojenský muzikant. Lehár
pritom študoval kompozíciu i v Prahe,
u Antonína Dvoáka. Nezáujem o Dusíka dnes, ke si pripomíname 105. výroie jeho narodenia, je úderom do tváre
slovenskej hudobnej kultúry. Arogantná nevzdelanos však nemôže natrvalo
deformova hodnoty, ktoré tu v minulosti vznikli! Naša kultúrna verejnos
by nemala dopusti, aby sa z Novej
scény stalo „jednozložkové“ hybridné
divadlo s playbackovou pozlátkou. Samozrejme, ak má svoje publikum, nech
existuje i táto podoba, ale popri nej by
sa aspo na poloviný „záprah“ mali na
túto scénu vráti klasická opereta i muzikál. S orchestrom, dirigentom, spevákmi spievajúcimi naživo, s taneníkmi, zborom – jednoducho so všetkým,
o si operetné a muzikálové divadlo
vyžaduje. Finanné prostriedky na to
sú, len sa, žia, strácajú v hazardnom
šafárení. Máme tu SOSR s poloviným
úväzkom, ktorý by mohol participova
na oživovaní operety a muzikálu (možno s alším 50% podielom). Sú tu generácie mladých spevákov, dirigentov,
režisérov a všetko sa môže rozbehnú.
Vemi by som si želal, aby sa tak stalo...
Igor BERGER
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Prehliadka mladých skladateov 2012
7. roník hudobného festivalu, 15.–17. júna, Slovenský rozhlas, Bratislava, SOOZVUK
Trojdový maratón prezentácie tvorby
mladých a zatia neetablovaných slovenských (resp. na Slovensku pôsobiacich)
skladateov priniesol tradine množstvo
premiér z oblasti „klasicky“ komponovanej, ako aj elektroakustickej hudby, ale aj
rad noviniek v porovnaní s predchádzajúcimi roníkmi. Organizane mali prehliadku na starosti skladateka Lucia Koakovská a saxofonista a skladate Miroslav
Tóth. Ke že autor týchto riadkov bol tento rok medzi aktívnymi úastníkmi festivalu, zrieka sa akéhokovek hodnotenia skladateských i interpretaných výkonov
a obmedzí sa na suché zhrnutie toho, o sa
v spomínaných troch doch odohrávalo.
Významnou novinkou bola úas zahraniného komorného súboru – THReNSeMBle z Ma arska. Na koncerte v piatok
predviedli diela ma arských skladateov
mladšej generácie Bálinta Bolcsóa, Pétera
Zombolu, Csanáda Kedvesa, Balázsa Horvátha a Dániela Dinyésa a popri nich aj diela
ich dnes už pomerne etablovaných slovenských generaných druhov – Lukáša Borzíka (In the Silence of Stone Gentle Breeze
Has Come pre trombón, vibrafón, violonelo a klavír) a Lucie Chukovej (Hum í tverylka vo verzii pre vibrafón, husle a violonelo). Koncertu predchádzal workshop urený skladateom, na ktorom autori (Bolcsó
a Kedves boli osobne prítomní) hovorili
o koncepcii svojich diel, vysvetovali svoje

kompoziné zámery, príp. o nich hovoril dirigent súboru Balázs Horváth, sústrediac
sa na špeciká a problémy naštudovania
diel súasnej proveniencie.
Workshopy boli alšou a pomerne dôležitou inováciou Prehliadky. Úastníci mali
možnos poskytnú partitúry pre komorný
ansámbel (do 6 hráov), ktoré potom individuálne komentoval dirigent a skladate Marián Lejava s ohadom na problémy
zápisu a jeho zrozumitenosti vo vzahu
k interpretovi. Zárove s nimi boli konfrontovaní mladí výkonní umelci, študenti
VŠMU, ktorí mali za úlohu popasova sa
s nimi „a prima vista“, bez predchádzajúcej
prípravy. Podobne prakticky bol zameraný
aj workshop klaviristky Magdalény Bajuszovej, ktorej klavírny recitál zaznel v nedeu
podveer. Interpretka s každým z prítomných autorov konzultovala otázky siahajúce
od detailov zápisu po celkovú interpretanú koncepciu. Netreba zdôrazova, že najmä pre mladých skladateov má skúsenos
tohto typu neocenitenú hodnotu.
Zaujímavosou bol nedený workshop
Jonáša Grusku, autora elektroakustickej
hudby, ktorý študoval v Holandsku a v súasnosti pôsobí v Krakove. Skladatelia si
na om mohli vyskúša základy narábania so softvérom ureným na generovanie
takejto hudby. Praktickou ukážkou bolo
jeho vystúpenie na veernom koncerte
s audiovizuálnym projektom BINMATU.

V tomto bloku zazneli takisto skladby urené elektronike, a to bu s úasou živých
interpretov (bicie nástroje a live electronics v LEaD Lenky Novosedlíkovej, saxofón v Introwave Matúša Wiedermanna),
alebo bez nich (v Skladbách pre elektroniku a vibrafón Dalibora Kociána), priom
každá z nich, napriek generanej príbuznosti autorov, prezentovala svojskú, od
ostatných odlišnú poetiku.
Podobnou rôznorodosou sa vyznaoval
aj ansámblový koncert v sobotu veer. Le
petit non-sense a Le sence non-petit Antona Jara, BEHAGEDEA Mirky Haamovej
a Pressburger Schloderwalzer Alexandra
Platznera boli skladby navzájom natoko
odlišné autorským zámerom aj poetikou,
že ich prakticky nemožno porovnáva.
Celkom mimo charakteru spomenutých
kompozícií stál na záver tohto bloku zaradený Apollo Project pre komorný súbor,
elektroniku a video Andrása Cséfalvaya.
Skladby naštudoval komorný ansámbel
Musica Stricta vedený skladateom a dirigentom Petrom Danom Fereníkom.
Jednoliatejší a „klasickejšie“ orientovaný
ráz mali komorný koncert v sobotu popoludní a klavírny recitál Magdalény Bajuszovej o de neskôr. Na prvom zaznel
rad kompozícií pre jedného interpreta
(Tri piesne Alexandra Dömeho, Cumulonimbus Elišky Cílkovej, Rage II pre autu sólo Mateja Slobodu a Meditácia pre

sólové violonelo Gregora Regeša, duo
(Žijem, lebo do ma dýchaš Márie Dwyn
Sumbalovej pre autu a akordeón) a dve
triá (klavírne Petra Javorku, ktoré malo
premiéru v Malej sále SF v podaní eských
umelcov po ocenení v skladateskej súaži
Generace, a Rondo pre autu, klarinet a
fagot Juraja Bajúsa). Klavírny recitál predstavil tvorbu už známejších autorov (Toccata in D Alexeja Temnova, Dve impresie
Petra Duchnického, BallatDe H Michala
Paka, Smutný Chopin a 4 prelúdiá Miroslava Tótha, 2 prelúdiá Lukáša Rotha), ale
aj napríklad mladého Košiana Samuela
Hvozdíka (Fragments from the blue sky)
i Františka Kaderu (Kvartová fantázia).
Pä koncertov a štyri workshopy v priebehu troch dní znamenali znanú námahu pre organizátorov, lektorov aj interpretov, no treba veri, že ju nevynaložili
márne a ich entuziazmus vydrží aj do alšieho roníka. Napriek tomu, o som napísal v úvode, si nemôžem odpusti malú
poznámku na záver: na koncertoch nebolo
(v porovnaní s predošlými roníkmi festivalu) príliš vidno pedagógov kompozície,
aspo tých, o pôsobia v Bratislave. Chápem, že ich neúas mohla ma rôzne praktické dôvody, o ktorých neviem, ale predsa
len... Je to zvláštne, akoby im málo záležalo na prezentácii prác ich vlastných žiakov.
Robert KOLÁ

Veké slovenské hlasy: Pavol Bršlík
Chvályhodný projekt s názvom „Veké slovenské hlasy“, ktorý si dal za cie predstavova v komorných recitáloch slovenské
operné hviezdy pôsobiace v zahranií,
vstúpil do druhého „dejstva“. Po basistovi Štefanovi Kocánovi sa v malej sále SF
predstavil tenorista Pavol Bršlík. Na rozdiel od svojho predchodcu nie je v Bratislave tak neznámy. Úinkoval v SND v inscenáciách arovnej auty i Nápoja lásky,
na BHS spieval veda Edity Gruberovej
v Donizettiho Lucrezii Borgii a ešte pár rokov predtým na Hlavnom námestí v rámci
festivalu Viva Musica! bol jedným z trojice slovenských operných tenoristov, ktorí
napodobovali koncerty trojice Pavarotti
– Domingo – Carreras.
Bršlíkov bratislavský koncert (5. 6.) potvrdil moje predchádzajúce tušenia. Opä
som si uvedomil, ako má tento spevák
blízko k dvom najväším slovenským sopránovým hviezdam. S Editou Gruberovou ide skôr o podobnos „vonkajškovú“
spoívajúcu v tom, že presne tak ako ona
postupne prechádza od mozartovského
repertoáru k predverdiovskému belcantu. Podobnos s Luciou Poppovou je zásadnejšia. Tak ako ona ani Bršlík nie je
hlasový fenomén, ktorý ohuruje volúmenom a farebnosou svojho hlasu. Podobne
ako sopranistka aj on je však dokonalým
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„štylistom“, jeho lyrický hlas je dostatone mäkký a tvárny, no predovšetkým disponuje úžasnou speváckou inteligenciou.
Tá sa prejavuje nielen v tom, o spieva, ale
predovšetkým ako to spieva.
Repertoár jeho recitálu bol zostavený precízne a dômyselne tak, aby na om spevák mohol demonštrova všetky
vyššie spomínané kvality. Platí to
tak o jeho piesovej asti (Stradellova Pietà signore a cykly Belliniho a Liszta), ako opernej (Mozart,
Lalo, Donizetti, Cilea a Verdi), priom z árií vari len Alfredova De'miei
bollenti spiriti z Traviaty sa dá chápa ako gesto voi tej asti publika, ktoré pred „novinkami“ uprednostuje známe melódie. V Stradellovej koncertnej árii preukázal
spevák pre neho typickú precíznu
prácu s dynamikou spevu a tiež
mnohotvárnos vokálneho prejavu.
Pritom v nízkej a strednej polohe
dokáže udrža rovnako zamatovú farebnos tónu, na ktorú potom nadväzuje lesk
vyššej polohy. V árii Ferranda z Mozartovej opery Così fan tutte ma zaujal fakt, že
nadahený tón nepoužíva ako univerzálny princíp pre interpretáciu salzburského
majstra, ale skôr ako výrazový prostriedok, o považujem za správne. Program

pokraoval krásnymi, vo výraze pomerne
asketickými šiestimi piesami Belliniho,
ktoré pred troma desaroiami tak skvele
spieval v Salzburgu veký Luciano. Najbližšie k duchu Belliniho hudby sa náš tenorista dostal v piesni Ma rendi pur contento. Objavom pre slovenské publikum

P. Bršlík foto: M. Krupík

bola ária z Lalovej opery Krá z Ysu. Nie
je celkom korektné porovnáva živý prejav z koncertu so štúdiovou nahrávkou, ale
tu sa ukázalo, že Bršlíkovi ešte osi chýba
z majstrovstva Nicolaia Geddu, ktorý svojho asu vysoké tóny v závere oboch astí
árie vedel zaspieva v krásnom mezza voce,
kým Bršlík volil raz falzet a raz plný tón vo

forte. V mimoriadne nároných Lisztových
Troch sonetoch Petrarcu spieval tenorista
vysokú polohu (ktorá ostatne nie je jeho
najexportnejšou doménou) „con fervore“,
ba dokonca „con furore“. Z troch alších
árií bolo vidno, že má najviac ospievaného
Alfreda z Traviaty. Cileovo Lamento Federica správne poal vemi lyricky, ideálne
sa vcítiac do psychiky interpretovanej postavy, z oho trocha vyboovalo záverené
vysoké dvojiarkové h (príliš dramatické
a zárove priúzke), ktoré do interpretácie
tohto hudobného ísla zbytone vniesol
„manieristický“ Gigli. Donizettiho (i skôr
Salviho, nakoko tento operu Duca d'Alba
dokonil) Angelo casto e bel len potvrdilo,
že spevák sa preorientúva na predverdiovské belcanto. Z troch prídavkov najvyššie
hodnotím áriu Lenského, neobyajne interpretane prepracovanú, striedajúcu
nostalgické tóny s vyjadrením zúfalstva
vokálnymi prostriedkami.
Ak sa ešte raz vrátim k celkovému hodnoteniu Bršlíkovho spevu, jednoznane najvyššie hodnotím jeho schopnos výstavby
jednotlivých hudobných ísel a to, že dokáže súzvui s obsahom spievaného textu
a prenies do spevu citovú nápl vokálneho partu.
Vladimír BLAHO
7–8 | 2012
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Nedené matiné v Mirbachovom paláci
V rámci matiné sa 6. 5. predstavilo Collegium Wartberg, pozostávajúce zo šiestich pohotových hráov na barokových
nástrojoch, ktorí predviedli hudbu znejúcu na dvore udovíta XIV. Repertoár
tvorili skladby z opier, baletov a suít Charpentiera, Lullyho, ale aj Purcella a Händla.
Poslucháov zvláš zaujal choreogracký
vstup Kataríny Doležalovej a Lukáša
Klementa. Umelci predviedli barokové
tance a podali k nim aj vysvetlenie krokov a gest. Seriózne umelecky zvládnuté
predpoludnie malo potenciál oslovi mladých udí, ktorí sa týmto spôsobom mohli
dozvedie o mnohorakosti a kreatívnosti
umeleckých prejavov minulosti.
Nedené matiné 13. 5. patrilo Fóru mladých talentov. Flautové trio Flautissimo
(Martina Kuštárová, Zuzana Bujnová,
Veronika Vitázková) zapôsobilo vyrovnaným zvukom, muzikalitou a premyslenou dramaturgiou, o. i. aj prostredníctvom súboru venovanej skladby Flautrino
od Mirka Krajiho a Trií F dur op. 13/3
a g mol op. 13/2 Friedricha Kuhlaua.
Výrazný dojem zanechal gitarista Dávid
Hnat, ktorý predviedol Fantasiu brillante
e facile op. 19 Luigiho Rinalda Legnaniho
a Tres piezas españolas Joaquína Rodriga. Podobne seriózne zapôsobilo vystúpenie Karola Samuelíka. Ten siahol po
Rodrigovej Sonate giocose a Bachovom
Prelúdiu a allegre Es dur BWV 998. Druhé májové matiné bolo rozhodne dokladom vývojaschopnosti slovenského umeleckého dorastu.
S charakteristickou istotou sprevádzal
20. 5. klavirista Ladislav Fanovi sopranistku Lenku Brázdilíkovú. Predpoludnie bolo výnimoné uvedením piesní
francúzskych skladateov, ktorí významne
zasiahli do dejín hudby 20. storoia. Voba repertoáru si preto zaslúži ocenenie.
Sopranistka nemá bezchybnú techniku
ani mimoriadnu farbu hlasu, vyvažuje to
však hudobnou inteligenciou. Posluchái
si tak mohli dopria hudobný luxus v podobe Messiaenovho cyklu Poèmes pour
Mi. Dôraz na obsah textu a s ním súvisiaci
výraz jednotlivých skladieb vytvoril pôsobivý hudobno-dramatický celok. Atraktívnym bol i výber piesní Gabriela Faurého,
ktoré zaujali citlivou štylizáciou. Progresívny dramaturgický zámer treba oceni
aj pri vobe piesní Satieho cyklov Ludions
a Trois Mélodies. Fanoviove sólové vstupy skladbami Satieho (Fantaisie-Valse,
Gymnopédie . 1) a Faurého (Impromptu
. 3 As dur) tvorili vhodný a temperamentný doplnok k recitálu speváky.
Spevu patrilo aj nedené matiné 27. 5.
Sopranistku Anetu Mihályovú a tenoristu Juraja Hollého sprevádzal na klavíri Ladislav Kaprinay. Vobou programu zameraného na publikum si speváka situáciu príliš neuahila. V jej výkone neboli len rezervy v štylizácii lyriky
a dramatickosti piesového prejavu, ale
chýbali farba a precíznejšia artikulácia.
S výhradami bolo možné akceptova Mozartove Oiseaux, si tous les ans KV 307

a Dans un bois solitaire KV 308, Trnavského Ke sa drobné pieseky, Ružiky,
dve z Písní milostných op. 83 a tri piesne
z cyklu Cigánské melodie op. 55 Antonína Dvoáka. Dve Lisztove piesne (Der
Fischerknabe, Oh, quand je dors) neboli
dobrou vobou. Aj vynechaním Schumannových piesní Die Lotosblume, Mondnacht, Jasminenstrauch by koncert získal
koncíznejší tvar. Podstatne skúsenejšie
pristúpil k piesovej tvorbe Hollý. Rozmanitos náladových obrazov sa mu podarilo sprostredkova hlavne v ruských piesach V krovi gorit ogo želania, Ja pomu
udnoe mgnovenie Glinku, Na probuždoj
vospominanij Dargomyžského i vo Vdo

po ulice metelica metet Alexandra Jegorovia Varlamova, ktoré boli zárove
zaujímavým dokladom hudobnej kultúry
Ruska zaiatku 19. storoia. Schumannovým piesam Im wunderschönen Monat
Mai a Ich grolle nicht chýbal interpretaný nadhad. Vyrušovala aj dramatickos
nepochopená v súlade so skladateovým
štýlom.
Prvá júnová nedea 3. 6. patrila Pavlovi
Bogaczovi ml. (husle) a Zuzane Králikovej Pohnkovej (klavír). Bogaczov tón je
sýty a vyrovnaný vo všetkých polohách,
disponuje istým vedením sláika a koncentruje sa na vyjadrenie hudobného obsahu. Tieto rty sa prejavili v Chaconne g
mol Tomasa Antonia Vitaliho i v Paganiniho Introdukcii a variáciách na G strune. ažiskom programu bola Sonáta . 2
A dur op. 100 Johannesa Brahmsa. Koncept celého diela naznail interpret už
v 1. asti v protipostavení tematického
materiálu a tempa. Finále sa následne stalo nevyhnutným vyústením predchádzajúceho hudobného diania. V spolupráci
s klaviristkou vytvorila Brahmsova sonáta klimax koncertu. Zdá sa, že Bogaczovi zvláš sedí interpretácia romantických

diel, prípadne silných výrazových skladieb. Interpret to potvrdil aj v ajkovského Melancholickej serenáde b mol op. 26
i v suite Milému pánovi Bachovi k narodeninám od Petra Breinera, ktorá tvorila
akýsi hudobný epilóg koncertu.
Nedené matiné 10. 6. sa nieslo v znamení neobvyklej kombinácie nástrojov –
violonela (Eugen Prochác) a akordeónu
(Rajmund Kákoni). Toto spojenie môže
by vemi zaujímavé, ak majú interpreti
dostatoné skúsenosti a spoloné cítenie.
Kákoniho hra je charakteristická serióznosou a zmyslom pre štýl, ktorý sa prejavuje aj vo vypracovaní detailov. Všetko
má premyslené a pod kontrolou. Pro-

Milana Nováka, Hatríkov opus dramaturgicky „odahovali“. Každá zo skladieb autorov 20. a 21. storoia však dokázala oslovi, o o sa zaslúžili obaja interpreti.

Pod názvom Slavonic duo vystúpili 17. 6.
Andrej Baran (husle) a Adam Marec (gitara). Niet pochýb, že obaja interpreti sú
vemi dobrými hudobníkmi, sná sa im
podarí toto menej obvyklé zoskupenie
presadi v koncertnom živote. S výnimkou
Duo concertant e mol op. 25 Maura Giulianiho uviedli predovšetkým úpravy. Pri
posluchásky „v aných“ skladbách ako
Entr’acte Jacquesa Iberta a Histoire du
tango Piazzollu neprekážali, navyše ich
spájal cit pre štýl. No v prípade
Paganiniho (Centone di sonate .
Slavonic duo foto: www.slavonicduo.com
1 a mol op. 64 MS 112) a Händla
(Sonáta a mol HWV 362) úpravy
ani štýl interpretácie nepôsobili
práve najšastnejšie. Celkovo sa
však výkon hudobníkov vyznaoval dobrou pripravenosou
a u publika zarezonoval.
Aktuálnu sezónu nedených matiné
uzavrel klavírny recitál Petra Fanovia 24. 6. Jeho hra pôsobí pianisticky vekoryso, sebaisto a v istom zmysle i originálne. Úvodným
Intermezzom . 1 Es dur op. 117
a Sonátou . 1 C dur op. 1 Johannesa Brahmsa si Fanovi situáciu
neuahil. Obe diela sú dos odlišné
a tento kontrast vynikol i na koncerte. Je irelevantné, i na Brahmsovu
anitu k nemeckej udovej piesni, na Beethovenov a Schumannov vplyv, vsadil Fanovi cielene.
Dôležité je, že všetky tieto znaky
boli v interpretácii prítomné. Vemi vyrovnane pôsobila Brahmsova
hudobná poetika v Intermezze. Hudobný výraz sa stal jediným „pohyblivým“
chácova interpretácia predstavuje úplný
opak, je sympatická umeleckou vekoryprvkom tejto takmer statickej, no vekolesosou a istým rizikom. Miestami sa však
pej skladby. Bol to pravý neskorý Brahms.
u violonelistu strácali plnos zvuku, farba
Beethovenovu ruku akceptoval interpret
a do istej miery i pestros interpretanépri stvárnení rozvedenia prvého Allegra zo
ho vkladu. Môžu sa takíto interpreti zoSonáty, ktoré pripravilo reprízu. Vokálna
súladi? Dokázali, že áno. Dramaturgicky
štylizácia Andante sa stala interpretaným
bola pozoruhodná trojica skladieb: Largo
vyjadrením zvláštnej lyrickosti, statickosti
pre Christine Lacoste Ilju Zeljenku, ktorej
a jednoduchosti v zmysle prechodu k dvom
predvedenie charakterizovalo pochopezávereným astiam. Témy a motívy boli
nie pre osobitý štýl skladatea, Smútoná
presne vyjadrené a kontrapunktické úseky
hudba Paula Hindemitha, interpretovaná
vypracované do najmenšieho detailu. Fans odstupom a s vážnym, no nie patetickým
ovi zvýrazoval i to, o zvyajne interpreti
výrazom, a premiéra Dvoch smutných tanzastierajú, a Brahms vyznel v plnom zvuku
cov pre violonelo a akordeón Juraja Hatnástroja. Venovania Dušana Martineka
ríka. Táto bola súasne jedinou pôvodnou
z roku 1998 predstavovali 6 kúzelne štylizovaných skladieb v brilantnosti, diferencoskladbou medzi úpravami. Hatrík je origivane a s vekým pochopením pre hudobný
nálnym skladateom, ktorého tvorivá aktidetail. Tarantelle di bravura d’après la tavita sa rozvíjala postupne. Od diela k dierantelle de La muette de Portici Franza Liszlu dosahovala neustále hlbší rozmer umeta bola ukážkou skutonej bravúry. Pri všetlecko-výrazového vyjadrenia, ím osobito
kej úcte k Lisztovi je táto skladba hudobnoproloval nielen vlastnú metódu kompohistorickou zbytonosou, zaujímavou len
novania, ale aj hudobnú estetiku. Potvrdilo
z toho dôvodu, že ju interpret sprostredkosa to i v tejto kompozícii. Ostatné skladby
val s vekou dávkou sebaistoty, nadhadom
ako Piazzollov Butcher’s Death, Michelana hudobným šarmom.
gelo 70 alebo humorná Humoreska op. 5
Mstislava Rostropovia, Saidao Sulchana Cindadzeho i melancholická Romanca
Ingeborg ŠIŠKOVÁ
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Galéria hudby v Nitre
Druhý koncert 7. roníka komorného
cyklu Galéria hudby v Nitre patril 25. 4.
duu Petra Pažického a Aleša Solárika,
ktorí sa predstavili skladbami pre klavír
štvorrune: Schubertovou Grande Sonate B dur op. 30, Debussyho Six épigraphes antiques, Sechs Stücke für Klavier zu
vier Händen Arnolda Schönberga, Parade, Ballet réaliste Erika Satieho, Three
Easy Pieces for Piano Duet a Five Easy
Pieces for Piano Duet od Igora Stravinského a Piano Four Hands od Mortona
Feldmana. Recitál pôsobil znane dojmom nedostatonej vzájomnej integrácie
oboch partov, hoci umelci tvoria už dlhší as stabilné zoskupenie. Schubertova
Sonáta vyznela najmä v prvej, pomalšie
poatej asti Allegro moderato ako nediferencovaný tok rovnakej intenzity, kde
asto zanikali nuansy a kontrasty. Chýbala jej dynamická rovnováha, vyváženos
a komplementárnos dialógu. Mal som
dojem strohej, metrorytmicky i zvukovo
forsírovanej, až monotónne motoricky
akcentovanej schubertovskej melodiky.
To sa prejavilo i v Andante con moto, ktoré štruktúrou vyvoláva religiózne chorálovo-kantabilné asociácie, ale tu pôsobilo
skôr ako strohý pochod.
Podobný „globalizaný“ prístup na úkor
dynamických nuáns uplatnili interpreti v Debussyho Six épigraphes antiques
(1914) inšpirovaných erotickou poéziou
jeho priatea, francúzskeho parnasistického básnika Pierra Louÿsa. Skladateova poetika tu kladie na interpreta nároky „infrahudby“ v podobe sonórnych,
zvukovo-metrorytmických motivických
spektier, väšinou v dynamickom pásme
pp – p – mf a s astými zmenami a kontrastmi. Épigraphes sa spájajú s typickými výrazovými požiadavkami v duchu
„umiernenosti“: modéré, sans rigueur,
souple, doux, doucement, dans le style d´une pastorale. Interpretácia však
namiesto k tlmenosti a krehkosti zvuku
smerovala skôr k ostrým, jasným líniám
a v zjavne pomalšom tempe. Minimalizovala drobné agogické a dynamické oscilácie, záchvevy štruktúry, ako napríklad
v prvom Pour invoquer Pan, dieu du vent
d'été. Vo štvrtom epigrafe Pour la danseuse aux crotales zasa hudobný obraz
ezotericko-magického rituálneho tanca
gréckej tanenice s hrkálkami, evokovaný zvukomalebnými glissandami prvého
partu a akcentovanými akordmi so sforzatovou metrickou artikuláciou v druhom
parte, zbytone pohltil konfúzny zvukový
efekt pedalizácie.
Menej známu podobu ranej tvorby Arnolda Schönberga predstavuje 6 kusov
pre štvorruný klavír z roku 1896. Ide
o ukážku jeho poiatoného „neoklasicizmu“, návratu k štýlu štvorruných klavírnych skladieb v duchu Franza Schuberta.
Výhrady voi interpretom boli aj v tomto prípade rovnaké. No ke že je to cyklus samostatných miniatúr bez vekých
diferencovaných plôch, prejav vyznel
koncentrovanejšie. V prístupe umelcov
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bolo cíti zmysel pre „klasickú“ vyváženú
metrorytmiku a periodicitu, aforistickú
strunos, úsené lenenie formy. Tieto
kvality zasa narúšali niektoré nepresnosti
v rytme a v nástupoch (. 2, Poco Allegro,
. 3, Rasch), nadmerná pedalizácia najmä v druhom parte (. 4, Andante), ako
aj snaha da komorným a priehadným
štruktúram vekú symfonickú zvukovos
(. 5, Lebhaft, Rasch).
Drobné cykly Igora Stravinského Three Easy Pieces for Piano Duet a Five
Easy Pieces for Piano Duet (1914–1915,
1917) prinášajú špeci cký druh „skladieb pre deti“. Jednak sú to tance i udové popevky s typickou simpli kovanou
faktúrou, zárove však obsahujú i so stikovanejšie štruktúry prekraujúce rámec detských skladbiiek v podobe ostro
vyhrotených motorických a tokátových
úsekov. Tie nevyzneli u Pažického a Solárika vždy celkom presvedivo. Naopak,
interpretácia skôr miernila ostré hrany
a ostinátny charakter – napr. pomalšími
tempami, agogikou a rubatom vo Valse
(. 2, Three Pieces) alebo v Andante (.
1, Five Pieces).
Balet Erika Satieho Parade z roku 1917
má so Stravinského poetikou mnoho spoloné: „odromantizovanie“ a scivilnenie
hudby i inšpiráciu hudobnou estetikou
varieté. V transkripcii baletu umelci potlaili návyky emocionálnej interpretácie
klasickej a romantickej hudby, ale aj subtílnej impresionistickej „dematerializácie“
hudby v prospech Satieho „vecnosti“, burlesky a paródie.
Záver patril skladbe Piano for Four Hands
Mortona Feldmana reprezentujúcej americký kompoziný smer timbrovej hudby,
estetiky indeterminizmu a minimalizmu,
ktorý Feldman inicioval v 50. rokoch spolu Cageom. Interpreti sa snažili citlivo vytvori atmosféru neuritosti a mnohoznanosti: fúziou, prelínaním sa, vzájomnými
rezonanciami a dlhým doznievaním vertikálnych tvarov vo vekých cezúrach medzi nimi. Je však otázkou, i sa v takomto
druhu exkluzívnej sonoristickej hudobnej
štruktúry dá vôbec dosiahnu skutoná integrácia a kontinuita...
Koncert Quasars Ensemble 17. 5. priniesol autorský prol Vladimíra Godára.
Vo vokálno-inštrumentálnych skladbách
zanechala silný dojem mezzosopranistka
Petra Noskaiová, ktorá so zamatovým
hlasom bravúrne zvláda nielen štýlové
nuansy starej hudby, ale aj recitatívnodeklamaný štýl Godárových Štyroch vážnych spevov pre nízky hlas a klavír, evokujúcich v aka obmedzenému rozsahu
výrazových i farebných možností vokálu
žalmy a udový baladický prednes. V piesni Život lidský a nejednaký dosiahla silný
dramatický efekt pri slovách „ach kdož
ju pochopil“ kontrastom rezignovaného
a bolestného mezzosopránového úpenia,
rozorvanosti, „zadrhávania sa“ hudobnoveršovej dikcie voi zvukomalebnému burácaniu klastrov klavíra Ivana Bu u.

Uspávanky na udové texty so sláikovým
kvartetom sa vyznaovali rešpektovaním
žánru i udového charakteru, ako aj zdržanlivosou vo výraze i dynamike. Na druhej strane spevákin prejav miestami presahoval do afektuózneho arióza – napr.
v Hajaj, belaj s pôsobivým „barokovým“
duom s husovým partom v 2. strofe. Tieto intertextuálne asociácie a alúzie spolu
s legatovým frázovaním umožujú odlíši Noskaiovej prístup od rustikálnejšieho podania Ivy Bittovej. Uspávanky Jana
Skácela pre hlas a klavírne trio už nevyzneli tak presvedivo. Dikcia eského textu nebola obzvláš v Uspávanke s panem
Mozartem a Uspávanke pro studánku tak
prirodzená a zrozumitená v porovnaní
so slovenským. Výškovo nešpecikovaný
part sa tu pohybuje v pomerne vysokom
mezzosopránovom registri. Interpretácia
Skácelových Uspávaniek bola založená
na farebnom kontraste tohto hlasového
spektra a zvuku klavírneho tria. Skácelova ahká, rozprávkovo-burleskná poetika
v Uspávanke s Popeliným o íškem a jej

fovej s takmer pizzicatovým efektom.
V „ritorneloch“ klavírneho tria (Maroš
Potokár – husle, Andrej Gál – violonelo)
ako kontrastu voi mezzospránu a klavíru
imitujúcich dialogicky hudobno-veršové
strofy, však dos zanikal „generálbasový“
akcent klávesového nástroja.
Godárov skladateský pro l dotvárali inštrumenálne skladby: pozoruhodný klavírny Trigram 17-roného skladatea na
úvod zastupoval jeho v pro le „extrémnu“ estetiku expresionizmu a atonality;
výrazne odlišnú od ostatných diel koncertu. Bu a suverénne a pôsobivo ovládal spektrum klastrov a ostinát, nuansy
expresívnych hudobných gest, extrémnych agogických a dynamických kontrastov toccatových a tremolových pasáží pohybujúcich sa v krajných registroch
a skokoch, doznievajúcich v cezúrach.
Ricercar per quattro stromenti demonštroval, ako možno do starej renesanno-barokovej kontrapunktickej varianej
formy vnies nový dynamizmus kánonickým navrstvovaním, kumulovaním pôvodnej 6-tónovej témy na pozadí zmenšených kvintakordov a septakordov. Peter Mosorjak (husle), Peter Zwiebel
(viola), A. Gál a D. Bu a vystupovali Godárov kompoziný zámer do strhujúceho
„extrémneho napätia“ pripomínajúceho krajne napätú
strunu. Súbor priniesol silnú, intenzívnu a presvedivú
výpove , no intonane a rytmicky nároná interpretácia
kumulovaných štruktúr mala
niekedy u sláikárov isté intonané rezervy.
Minimalistická Jesenná meditácia pre sláikové kvarteto
(1979/1990) predstavovala
„miniatúrnu“ a koncentrovanú osciláciu sláikových náQuasars Ensemble
strojov, „spomalené tremolo“
foto: www.quasarsensemble.sk
s postupným nástupom hlasov
sláikového kvarteta, vrátane typického nástupu „oscilujúceho“ akompoziné poatie u Godára (unikožoletu huslí. Emmeleia pre klavírne trio
vaný, „ uidný“ prúd dvojveršových strof
(1995) je pärtovsky minimalisticky ladeoscilujúcich medzi dvomi príbuznými
ný, emocionálne vypätý žalospev – spirimolovými tóninami a triových odpovedí
tuálna meditácia, ktorú Bua, Potokár
na ne) by vzhadom na obsah možno pôa Gál interpretane poali ako vyhrotený
sobili interpretane presvedivejšie skôr
farebno-zvukový kontrast silne pedalizorytmicky ostrejšou, odahenou, menej
vaného klavírneho spektra a ostro expopatetickou deklamáciou s väšou dynanovaných ažoletov huslí, ako aj konmicko-artikulanou diferenciáciou a kontrastnosou. Zhudobnenie uspávanky
trast klavíra a naliehavého dua violonela
viktoriánskeho básnika Alfreda Tenysa huslí. Silné zastúpenie žalmovo-meditasona What Does Little Birdie Say predtívneho spirituálneho prvku v dramaturstavuje poslednú as Godárovej kantágii predstavovala skladba Déploration sur
ty-oratória Querela pacis (2010) v úpla mort de Witold Lutos awski pre klavírrave pre spev a klavírne trio. Noskaiová
ne kvinteto (1994). Integrálnou súasou
spievala túto jemne renesanciou a raným
godárovského prolového koncertu bola
barokom dýchajúcu hudbu s nasadením
prezentácia jeho novej knihy Zrod opea presvedivo, bez zbytoného forsírovary z ducha rétoriky (2012), ktorej sa ujal
nia dynamiky tmavej farby mezzosoprádocent Július Fujak z Filozockej fakulty
nového registra; spievala s takmer istou
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
dikciou a deklamáciou anglického textu.
Galéria hudby v Nitre bude pokraova na
Zdrojom dynamizmu interpretácie, hujese v obnovenej koncertnej sále Nitriandobného napätia a hbky v tejto piesni
skej galérie-Župného domu.
bol presne akcentovaný „generálbasový“
sprievod – protihlas v klavíri Diany BufVladimír FULKA
7–8 | 2012
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Dni starej hudby: Monteverdi a jeho doba
17. roník festivalu, 1.–11. júna, Centrum starej hudby, Bratislava
V aka Dom starej hudby dostalo publikum v Bratislave zriedkavú možnos vypou si skladby génia Claudia Monteverdiho
(1567–1643) a jeho súasníkov v historicky pouenej interpretácii. Hudba neskorej
renesancie a raného baroka v Taliansku je
u nás neprávom stále pomerne neznáma.
Je to i tým, že na spevákov aj inštrumentalistov kladie nemalé nároky. Na celý súbor
talianskych vokálnych ozdôb sa v barokovej hudbe úplne zabudlo, v renesannej
polyfónii sa klasicky vzdelaní inštrumentalisti strácajú. Fenomén tohto obdobia
nám pedagógovia poas štúdia nevedeli
sprostredkova. Monteverdi bol tak najskôr renesanným skladateom, potom sa
„prerodil“ a stal skladateom baroka. Diela Monteverdiho súasníka Frescobaldiho
ma neodolatene priahovali, uite ma
však odrádzal slovami: „Nikto nevie, ako
sa to má hra.“ V tom ase panovala všeobecná hlboká neznalos a nepochopenie
starej talianskej hudby. A pritom je v nej
toko modernosti! V tomto roku sa orga-

typického renesanného nástroja vytvorilo ilúziu koncertu na dvore talianskeho
šachtica. Hviezdami sexteta boli brazílska
sopranistka Luanda Siqueira z Ria de Janeiro a mladý hrá na cinku Benoît Tainturier. Speváka mala nádherný, jasný,
pritom plný hlasový fond a výbornú techniku, ale najmä úžasný dramatický prejav.
Vrcholom koncertu sa stalo Pianto della
Madonna Giovanniho Feliceho Sancesa.
V skladbe hrá bas iba dva ostinátne tóny,
nad nimi lamentuje soprán. Naplni tento
„minimal“ nie je hudobne jednoduché, ako
sme pouli na koncerte Pandols Consort.
Siqueira však vytvorila nádhernú dramatickú kreáciu, kde ani nota nevyšla nazmar.
Podobne zaspievala aj Sancesovo Audite
me. V Monteverdiho Et surrexit, Jubilet
a Contebor ukázala technickú vyspelos
v rýchlych tempách. Hrá na cinku Tainturier sa prezentoval nádherným exibilným
tónom. V Sonata decima Giovanniho Battistu Fontanu sa blysol oritúrami, v Monteverdiho Salve regina vytváral s vokál-

by. Ako sólisti na vysokej úrovni sa prejavili
všetci lenovia okrem umeleckého vedúceho, ktorý sa uspokojil s úlohou continua.
Koncert Il Ballo bol vzletným vstupom do
festivalu.

Návrat Joela Frederiksena
Americký basista Joel Frederiksen nie je
bratislavskému publiku neznámy. Pred
pár rokmi spieval v rámci BHS v Primaciálnom paláci americké balady z 19. storoia. Jeho komorný hlasový fond vyznel
v Dvorane HTF VŠMU hutnejšie než vtedy v Zrkadlovej sieni. Frederiksen je výnimone disponovaný: predviedol hlboké
tóny E, D, C i kontra H a kontra A, ktorými sa môže pochváli len málokto. Okrem
toho má neobyajne sugestívny prejav

na basová, druhá ako duo. Gambista hral
väšinou iba basové tóny, tu však zahral aj
rýchle virtuózne diminúcie. Inštrumentálne skladby zastupovalo ešte Kapsbergerovo úvodné Canario a Aria di sarabanda in
varie partite Alessandra Piccininiho (varianý diskant v nej trochu zanikal), ako
aj vemi pôsobivá Ciaccona od toho istého
skladatea.
Druhá polovica programu pôsobila úplne inak, skladby boli omnoho dlhšie. Na
úvod zaznela najslávnejšia Monteverdiho skladba – Lamento d'Arianna – a jeho
dramatický madrigal Io che nell'otio nacqui e d'otio vissi. Frederiksenov prejav
bol sugestívny, dramatický a hudobne
zaujímavý. Tempo a metrum sa asto menili a práve v tejto skladbe basista predviedol svoje profondissimo. Noskaiovej
Lamento nebolo také hlboké a drama-

J. Frederiksen, P. Noskaiová a Ensemble Phoenix foto: V. Slaninka

Il Ballo foto: V. Slaninka

nizátorom podarilo do Bratislavy privies
viacero vysoko profesionálnych súborov
zameraných na toto výnimoné obdobie,
ím prekonali aj úrove predchádzajúceho roníka.

Lamentácie, motetá, žalmy
Súbor Il Ballo otvoril festival programom
„Pianto“ (lamentácie, motetá, žalmy).
Umelecký vedúci Leonardo Loredo de
Sá z Ria de Janeiro má zjavne veké organizané schopnosti. Ponúka množstvo
rozliných programov s talianskou i španielskou hudbou, priom najväšie obsadenie môže ma až 19 hudobníkov. (Najkomornejšia verzia Il Ballo pozostáva zo
speváka a lutnistu.) Do Bratislavy prišli
šiesti hudobníci. Koncert otvorila Monteverdiho Sinfonia, kde použitie cinku ako

nym partom kontrapunkt, ale aj paralelné
sexty a tercie. Husle, cink a soprán podporované violonelom, chitarrone a organom vytvárali pre bratislavské publikum
neobvyklé, nepoznané harmónie. Huslistka Camille Antoinet predviedla na barokových husliach Fontanovu virtuóznu Sonatu
secondu plnú ozdôb a rýchlych pasáží, zaznela aj Sonata duodecima zo slávnych sonát Daria Castella Sonate concertate in stil
moderno (1629), v ktorej prejavil virtuozitu aj violonelista Stanley Smith. V sonáte
O surge propera Giovanniho Paola Cimu
koncertantne súažili husle a cink (husle
v pozícii echa). Organistka Anne Dumont
zahrala Frescobaldiho Toccata terza z Prvej knihy, všetci v publiku však predpokladali, že hrá poda programu Canzone
francese terza Giovanniho Salvatoreho.
Salvatoreho canzona však patrí medzi stravaganze, teda chromaticky odvážne sklad-

a dokáže udrža kontakt s publikom.
Súbor Ensemble Phoenix München
sa predstavil v medzinárodnom zložení Joel Frederiksen (USA), Petra
Noskaiová (Slovensko), Axel Wolf
(Nemecko), Domen Marini (Slovinsko), Jan ižmá (esko). Na koncerte
zazneli tri chitarrone (v bulletine oznaené ako arcilutna a teorba), znela tiež baroková gitara, Marini hral na basovej a altovej viole da gamba.
Prvú polovicu programu tvorili Cacciniho
skladby. Frederiksen zaspieval Aria ultima: Chi mi confort’ahimé? so sprievodom
chitarrone, ku ktorému sa neskôr pridali
gamba a druhé chitarrone. P. Noskaiová
potom uviedla áriu O che felice giorno.
V duete Cacciniho dcéry Francesky S'in
menvó sa speváka nevedela celkom doladi k Frederiksenovmu basu. Vrcholom
prvej polovice koncertu sa stala Cacciniho Amarilli mia bella z roku 1601. Mezzosopranistku v tejto skladbe sprevádzalo
len chitarrone. V takomto komornom rúchu vyznela nádherná Cacciniho melodika
v Noskaiovej podaní skutone skvostne.
Na záver zazneli dve rýchle villanelly – jed-

tické, aby priviedlo poslucháov k slzám.
Hlas i hlasová technika jej to nedovolili.
Potom sa Frederiksen blysol v Cacciniho
Amarilli mia bella, no vo virtuóznej verzii
z roku 1620 s mnohými  oritúrami. Monteverdi a Caccini v jeho podaní boli vrcholmi koncertu. Aby aj gambista Marini mohol predvies svoju virtuozitu, zahral Ricercar od Aurelia Virgiliana. Publikum takmer nedýchalo. Marini hral na
altovej gambe, ktorá mala nádherný plný
tón. Virgilianov ricercar bol preplnený
virtuóznymi diminúciami, ktoré Marini
hral s ahkým détaché. Tento renesanný
skvost priam vyrážal dych. Aj chitarronista zahral sólo, Corrente od Kapsbergera (na CD, ktoré sa predávalo vo foyeri, sa Axel Wolf prejavil v skladbách s ostinátnym basom ako búrlivák a v tokátach
Piccininiho ako  lozof!), a na záver duo
zaspievalo pomalé a zamilované Superbo
te ne val legno fugace od Stefana Landiho. Publikum si vynútilo prídavok, duo
Chi nadrisce tua speme Marca Gagliana,
ešte pomalšie a ešte sladšie. Frederiksen
vedel, preo. Gagliano sa úinkom neminul. Publikum burácalo.
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Krásny hlas ani nádherné
nástroje nestaia...
Pandols Consort (husle, viola, violonelo, chitarrone a kontratenor) pôsobil úplne opaným dojmom. Akoby jeho lenovia
pred koncertom pouli nejakú vemi zlú
správu: kútiky úst stiahnuté, žiadny kontakt s publikom, spevák stál úplne meravo
a hadel kamsi do neurita – až v poslednej
skladbe a prídavku sa trochu uvonil a pohol rukami. Úvodná Schmelzerova Sonata IX trpela navyše rozladenými husami.
Obe Schmelzerove sonáty i Buonamenteho Ballo a Sonata terza zneli v štýle Haydn
Sinfonietta Wien, s klasicistickými manierami piano-forte a s vekým allargandom v záveroch. Kontratenor Nicholas
Spanos spieval Pianto della Madonna od
Sancesa (už sme ju pouli) úplne staticky, bez náznaku drámy, podobne dopadol aj Monteverdiho Et e pur dunque vero.
V posledných troch skladbách sa súbor už
rozohrial a Monteverdiho Si dolce e il tormento s dvomi violami, violonelom a chi-

ty „Monteverdi a jeho doba“ by sa mohli
vola aj „Chitarrone festival“: na štyroch
koncertoch zaznelo šes chitarrone. A toto
chitarrone bolo najlepšie.

Vespro della beata
vergine
V roku 1609 zomrela Monteverdiho milovaná žena Claudia Cattaneo a skladate sa takmer zrútil. Chcel sa oslobodi od dvora
Gonzagovcov v Mantove a v nasledujúcom roku napísal kolosálne Vespro dedikované pápežovi Pavlovi V. Pápež však
mlal. V roku 1612 bol mantovský orchester rozpustený a Monteverdi sa ocitol vo vemi ažkej situácii. O Vespro ale
prejavili záujem Benátky a v roku 1613
tam bolo toto vedielo premiérované.
Skladba v bratislavskom Dóme sv. Martina v interpretácii eského orchestra
Collegium 1704, spevákov Collegium
vocale 1704 pod taktovkou Václava
Luksa bola vrcholom festivalu: v asových dimenziách, v profesionálnom prí-

vali celú škálu talianskych ranobarokových
ozdôb. V koncerte Pulchra es dva soprány
spievali duetto amabile, ktoré bolo skutone
amabile (pozn. roztomilé). V Duo seraphim
spievali dva tenory úplne napravo a naavo
pred orchestrom a nakoniec sa k nim pridal
tretí v strede za orchestrom. Vzdialenos medzi nimi bola dos veká na to, aby stratili akúkovek súhru. No ni sa nestalo, o je dobre
nacviené, aj na koncerte obyajne dobre
dopadne. Efekt bol priam divadelný a bohato

Philippa Schöndora. Pred omšami zazneli aj ich predlohy, moteto Usquesquo
Domine a madrigal La dolce vista Philippa de Monte. Škoda, že pre poslucháov
nepriblížili témy de Monteho, ktoré v omšiach použil Schöndor, jeho žiak. To by
ale bolo na úrovni výchovného koncertu,
hoci pochybujem, že by to niekomu prekážalo. Skôr by vynikol zámer súboru. Jednotliví lenovia súboru majú za sebou hlboké štúdium starej hudby a niektorí doká-

Cinquecento foto: V. Slaninka

V. Luks diriguje Collegium 1704 a Collegium
vocale 1704 foto: V. Slaninka

melizmatické sóla boli pre ucho, ktoré poúva hlavne Bacha a Händla, celkom neobvyklé, no nádherné. V Oratio spieval sólový
tenor a tenor echo mu odpovedal. Takýchto „fajnšmekerských“ kombinácií bolo viac.
Celé dielo pôsobilo nanajvýš prirodzene,
speváci mali kontakt s publikom, nespievali
do prázdna, dirigent sa prejavoval vemi dynamicky, no napríklad koncert Audi coelum
nedirigoval vôbec, nechal všetko na sólistu,
organistu a chitarronistu. Bol to skutone
grandiózny Monteverdi!
tarrone bolo nádherné. Kontratenor mal
inak pekný a plný hlasový fond a aj v poslednej skladbe, Monteverdiho rýchlom
Quel sguardo sdegnosetto, prejavil dobrú
hlasovú techniku. Predposledná skladba,
inštrumentálna Falconieriho Passacaglia,
bola rýchla a strhujúca. Publikum si vynútilo prídavok a súbor predviedol Caldaru.
Na tomto súbore bolo jasne vidie následky nejednoznanej orientácie na štýl a obdobie. Krásny hlas ani nádherné nástroje
nestaia, ak interpret nie je dokonale oboznámený so štýlom. Typický klasicistický
huslista nezahrá baroko, barokový hrá
má ažkosti s renesanciou. Zo súboru sa
v úplne inom svetle vynímal chitarronista. Jeho chitarrone znelo ako embalo!
Nehral nechtami alebo plektrom, ale ako
správny lutnista, bruškami prstov. A napriek tomu mal jeho nástroj neobvykle bohaté vysoké alikvótne tóny. Chitarronista
si hral vo svojom svete – nástroj mal opretý
o brucho a hrá tak cíti vibrácie akordov
– vyžíval sa vo zvuku nástroja a zo súzvuku s inými – proste bol naladený celkom
inak ako ostatní. Bol uvonený a pritom
dostatone sústredený na súhru. Koncer-
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stupe, v monumentalite a kráse. V orchestri
boli diskantové hlasy iba štyri: dvoje husle
a dva cinky. Ostatné nástroje hrali bas a continuo: organ, violonelo a kontrabas, tri pozauny a chitarrone. Harfa chýbala. V zbore
bolo desa spevákov (v programe boli uvedení deviati), ktorí spievali aj sóla. Na koncerte
sa striedali motetá na témy žalmov a koncerty. Motetá i koncerty mali rôznorodú formu.
Napríklad v Sonate sopra sancta Maria sa
striedali dvoje husle s dvomi cinkami a nad
nimi štyri ženské hlasy spievali chorál. V dejinách hudby to bolo osi nové, neudo, že
Bach v Matúšových pašiách túto formu napodobnil. V Magnikate sa striedali sólové
husle s dvomi cinkmi. Tu bolo vidno absolútny profesionalizmus cinkistov: Monteverdi
napísal duo cinkov o nieo hlbšie, pod rozsah
bežných cinkov, cinkisti vybrali o kvartu hlbšie nástroje a melódiu zahrali presne tak, ako
bol napísaná. Žiadne oktávovanie! Koncerty
boli zvukovo vemi zaujímavé, lebo sólisti sa
postavili pred orchester, ak boli dvaja, jeden
napravo, druhý naavo, dos aleko od seba.
V koncerte Laetatus sum celý aparát continua hral basso seguente, typický bas pre celé
obdobie baroka. Sólisti v koncertoch spie-

Cinquecento
Na poslednom koncerte Monteverdi neznel. Ensemble Cinquecento (šes spevákov z piatich európskych krajín) ale prednieslo vemi zaujímavý program naladený duchovne, hoci madrigal Philippa de
Monte La dolce vista je svetský, úbostný.
V programe zazneli dve parodické omše
ámskeho skladatea, speváka a trubkára

žu spieva aj priamo z neum i z bielej renesannej notácie (!). To samozrejme na koncerte pou, duchovná esencia renesancie
je istá, destilovaná znalosami a mnohými
profesionálnymi skúsenosami. Publikum
si vynútilo prídavok, ktorým bolo Josquinovo Nymphes des Bois „Déploration sur
la mort de Jean Ockeghem“. Súbor bol vysoko profesionálny, no napriek tomu, ke
som zavrel oi a chcel som sa necha unáša renesannou polyfóniou, ktorú milujem, ma stále osi vyrušovalo. Bola to niekedy vemi výrazná manieristická aspirácia
nemecky hovoriacich spevákov, napríklad
v slove peccata ako „pheechaathaa“. Inak
podobnou manierou sú „nakazení“ aj niektorí gambisti, nie je to výluná „výsada“
spevákov. Tento detail mi prekazil túžbu
poúva ich dlhšie. K Monteverdiho hudbe nesporne patrí aj harfa – arpa tripla, no
túto kráovnú continua sme nemali možnos pou. Azda nabudúce.
Vladimír RUSÓ

Súas ou festivalu bol aj workshop a koncert
Petra Zajíka so súborom Musica aeterna
a žiakmi ZUŠ . Rajtera foto: V. Slaninka
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Košická hudobná jar 2012
57. roník festivalu, 3.–31. mája, Štátna lharmónia Košice, Rožava, Spišská Nová Ves, Humenné
Otvárací koncert
Úvodný koncert festivalu (3. 5.) dirigoval umelec, ktorého síce PR nevyhlasuje
za „svetoznámeho“, patrí však k skutonej dirigentskej elite, minimálne stredoeurópskeho priestoru. Petr Vronský je na
Slovensku astým a obúbeným hosom.
Navyše si s Košianmi mimoriadne rozumie a na jeho opätovný príchod sa tešili
lenovia orchestra i publikum. Orchester Štátnej lharmónie Košice pod jeho
vedením dostal príležitos ukáza svoje
kvality v dramaturgicky dobre prolovanom a príažlivom programe. Na úvod
to bola Ouvertura giocosa Ilju Zeljenku
pre veký orchester z roku 1982. Skladba reprezentujúca tzv. ludistickú tvorbu
nášho popredného autora znela sviežo,
radostne a hravo – ako ostatne celý koncert. V Ravelom Klavírnom koncerte G dur
sa predstavil turecký, v Berlíne žijúci klavirista Özgr Aydin. Presvedil suverenitou, elegantným nadhadom a bravúrnym
zvládnutím jemnej i robustnejšej techniky:
v prvom rade však ahkosou perlivých,
iskrivých i „jazzových“ pasáží, ako aj neprekonatene nežnou – a súasne stoickou
– meditatívnosou pomalej asti. Vynikajúci dojem z vystúpenia vypointoval nevšedným prídavkom: hlbokou, ekologicky-lozockou, orientálne ladenou klavírnou
lamentáciou svojho krajana Fazila Saya
s názvom ierna zem... V druhej polovici
koncertu zaznela Pavana Gabriela Faurého, asi najkrajší štylizovaný tanec s týmto
názvom v postrenesannej hudobnej literatúre. Vronský úspešne odolal pokušeniu sentimentalizácie a približne šes
minút v spolupráci so skvelo reagujúcimi
lharmonikmi naplnil žiarivo trblietajúcou, mnohorakou melancholickou noblesou. Vrcholom veera sa stali tri Debussyho symfonické skice More. Hudobníci
i na alej muzicírovali uvonene a precízne,
no bez náznaku akademického perfekcionizmu. Vronský ich riadil výraznými, veavravnými gestami a postaral sa o skvelo
diferencovaný, dynamicky mnohofarebný
tvar týchto klenotov impresionizmu, kde aj
niekedy nepodstatne sa javiace detaily získali svoje miesto a kde sugestívne vyznenie
vekých línií priamo vyplýva z nenúteného,
no minuciózneho modelovania jednotlivých fráz. Kiež by sme tohto skromného,
žoviálneho (i ke nie „svetoznámeho“) hudobného mága mohli privíta astejšie...

eduMEMA na Košickej
hudobnej jari
Nemalá as festivalu sa tento rok ocitla
„v jednom koši“ s vekoryso koncipovaným projektom Stredoeurópskej hudobnej akadémie eduMEMA. Tri koncerty
v osobitnej réžii a s osobitným nancovaním tak obohatili festival – neby toh-

to projektu KHJ by pozostávala iba z ôsmich koncertov. o je vlastne eduMEMA?
Poda vlastnej definície „v európskom
kontexte ojedinelý umelecký projekt“ urený primárne študentom, ale aj mladým
profesionálom. Ústrednou myšlienkou,
spájajúcou majstrovské triedy, workshopy, prednášky a koncerty, sú otázky štýlu a možnosti aplikovania princípov tzv.
historicky pouenej interpretácie pri hre
na moderných nástrojoch. Výstupy pedagogicko-umeleckej práce prebiehajúcej

Grafa (originál okolo 1819) Schubertovo
Impromptu B dur, na fortepiane Ignaza
Pleyela (originál 1830) zaznelo Chopinovo Nokturno c mol a historickú exkurziu
uzavrel Lisztov Funéraille na fortepiane,
vyrobenom poda predlohy Louisa Constatina Boisselota (originál 1846). Šes
skladieb od šiestich skladateov tzv. citového slohu, klasicizmu a romantizmu v podaní jednej klaviristky na piatich rôznych
nástrojoch: nuž, kombinácia takých nevšedných delikates vyžaduje vskutku pr-

M. Turkovi a S. Azzolini
foto: archív eduMEMA

primárne v Poprade mali presvedi aj košické publikum o tom, že slová usporiadateov o európskej ojedinelosti majú opodstatnenie. Tri košické koncerty eduMEMA
priniesli vea podnetných riešení a silných
zážitkov, ale i isté pochybnosti. Najväším
problémom bol záujem publika, pozostávajúceho najmä z okruhu udí, ktorí sa na
projekte zúastnili. Študentov a pedagógov košického Konzervatória som takmer
nevidel. Voba termínov (piatok a pondelok predženého víkendu, po ktorom nasledoval štátny sviatok) tesne po otváracom koncerte asi nebola najšastnejšia.
V piatok 4. 5. sa stalo osi nevídané: na pódiu Domu umenia stálo pä kladivkových
klavírov. Nepresahovalo sa sem žiadne
svetové múzeum hudobných nástrojov,
prezentovali sa kópie dobových fortepian
z dielne amerického, v eskom Divišove žijúceho nástrojára Paula McNultyho. Známa rusko-kanadská špecialistka v hre na
kópiách dobových klávesových nástrojov
a McNultyho manželka Viviana Sofronicki (dcéra legendárneho klaviristu Vladimíra Sofronického) predviedla na každom
fortepiane inú skladbu. Na nástroji vyrobenom poda predlohy Johanna Andreasa
Steina (originál okolo 1788) zaznela Sonáta g mol Carla Philippa Emanuela Bacha, na nástroji vytvorenom poda klavíra
Antona Waltera (originál okolo 1792) sme
si mohli vypou Mozartovo Rondo D dur
KV 485 a Beethovenovu Sonátu „Mesaného svitu“, na kópii nástroja Conrada

me, že aj kvôli kvalitnému drevu McNulty
premiestnil svoju dielu do iech) básni
o nevšedných technologických riešeniach,
éterických, subtílnych i nezvyajne robustných nástrojoch. Záver vyznel úplne
famózne, ke Sofronicki predniesla krátke pasáže z jednotlivých skladieb na rôznych fortepianach – lovek sa nestail vynadíva a absorbova všetky tie špecické
množiny sonórnych vnemov...
Po osvetovom ladení popoludajšieho
predstavenia prišiel na rad veerný koncert. Na pódiu zostalo jediné fortepiano, a to „Chopinov nástroj“
od Pleyela. Na om zaznela Beethovenova epochálna Sonáta „Hammerklavier“ op. 106 v podaní Alexeja Zueva. Preo sa Zuev nerozhodol pre asovo bližšie situovaný
nástroj Grafa, ostáva záhadou. Sonáta „Hammerklavier“ platí v nemecky hovoriacich krajinách za skutoné „Hammer“, iže kladivo pre
hráa i poslucháa. Je nositekou
„surovej sily“ (Ch. Rosen), súasne vypovedá o hudobnom jazyku
doby, útoí na hranice technických
a obsahových možností. Mamutí rozsah (45–50 min.) je rovnako
náronou skúškou pre interpreta
i poslucháa: zrelosti a technickej
vyspelosti klaviristu a absorbovaA. ubimov foto: archív eduMEMA

votriedneho labužníka! Azda ani nemusím
zdôrazova, že každá kópia dobového
fortepiana bola sama osebe majstrovským
umeleckým dielom a predstavuje odlišný, niekedy až neporovnatený zvukový
svet. Obrovská škoda, že na tomto neslýchanom predstavení bola v Dome umenia
prítomná len stovka záujemcov. Umelecký
prejav Sofronickej je dostatone zrelý, vyhranený i vybrúsený a suverénne balansuje medzi poetikami, nástrojmi, štýlmi
a historickými obdobiami. Jej úder, artikulácia, dynamika a zvuk sa vždy prispôsobujú požiadavkám konkrétnej skladby
na príslušnom nástroji. Bolo by nosením
dreva do lesa (opúšajúc metaforu dopl-

cej schopnosti recipienta. Zuev presvedil o svojej špikovej technickej disponovanosti, o pamäovej už menej (hral z nôt
v prítomnosti obracaa, ktorý v kontexte
umeleckého výkonu pôsobil trochu rušivo). Pokia ide o výstavbu a expresiu,
Zuevova interpretácia vo mne zanechala
zmiešané dojmy. Miestami som cítil koncepnú bezradnos, prílišnú rozkúskovanos vekých plôch a dezintegráciu – veký
celok sa strácal. Na druhej strane ma zaujalo množstvo originálnych, senzitívnych
zvukových a agogických riešení, predovšetkým v pomalej asti.
V druhej asti koncertu „Beethoven plus:
Filozoa“ bol skromne zaplnený Dom ume-
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nia svedkom revoluného dramaturgického ahu. Architektonický a celú šírku tonálneho priestoru skúmajúci perfekcionizmus Beethovena vystriedala nekonvenná,
experimentálna a lozocky inšpirovaná
Sonáta . 2 Charlesa Ivesa v podaní alšieho popredného klaviristu ruského pôvodu
Alexeja ubimova. Prirodzene, na modernom klavíri. Po heroických kaskádach fúgy
zo Sonáty „Hammerklavier“ nemohlo poslucháa šokova už azda ni, ani Ivesova
Sonáta „Concord“... Mohli ho však upúta nasadenie a výrazová sila, s ktorými sa
ubimov Ivesovej skladby ujal. Dramatickos, rytmická pregnantnos, sugestívne
stvárnenie abstraktných plôch i prekvapujúcich rapsodických momentov a výnimoné technické dispozície v spojení s mahlerovskou iróniou a chorálovými alúziami sa
v Ivesovej skladbe združili do mimoriadnej
výslednice. Do skeptického, takmer rojivého rozuzlenia gigantického štvorasového
eposu „poisovacieho agenta“ (áno, Ives
bol hudobníkom zo záuby) sa v poslednej
asti zamiešala obligátna auta z balkóna.
A znela, akoby prišla z iného sveta...
Prešli tri dni a Dom umenia ovládol alší
svojrázny experiment (7. 5.). Záverený
koncert projektu eduMEMA priviedol na
pódium dva na tento úel vytvorené komorné orchestre: „moderný“ a „dobový“.
Pôvod lenov súborov bol rôznorodý: pochádzali z Oddelenia starej hudby Konservatorium Wien Privatuniversität, z radov
najlepších frekventantov kurzov eduMEMA a z vybraných hráov Štátnej lharmónie Košice. Umelecká réžia prislúchala
z väšej asti fagotu. Chorvátsko-rakúsky
virtuóz tohto nástroja Milan Turkovi dirigoval a jeden z najznámejších fagotistov
planéty Sergio Azzolini sóloval; druhým
sólistom veera bol ruský huslista Dmitrij Berlinsky. Avizované úvodné slovo dirigenta sa na škodu napokon nekonalo.
Privítal by som aj sprievodné, ve tento
koncert ponúkal toko dobových, hráskych i kompoziných špecifík, že nešpecialista sa v nich orientoval iba ažko. Na
úvod zaznela nesmrtená Mozartova Malá
noná hudba na moderných nástrojoch.
Špecialista Turkovi odviedol dôkladnú
koncepnú prácu. V podaní súboru sa výborne uplatnili precízne vybrúsené detaily, artikulácia bola premyslená, frázovanie dôsledné, rytmus pregnantný a tempo
živé. Intonane však nebolo všetko v poriadku: darmo, hra odrazu rovným tónom nie je vôbec jednoduché. K tomu tak
notoricky známu skladbu! alšie opusy,
Telemannovo Kvarteto pre autu, hoboj,
husle a basso continuo a mol a Koncert
pre fagot, sláiky a basso continuo C dur
Johanna Friedricha Fachsa boli predvedené na dobových nástrojoch. „Moderný“
ansámbel eduMEMA dostal slovo v zvyšných troch skladbách, v Koncerte pre
violonelo, sláiky a basso continuo a mol
(v Azzoliniho úprave pre fagot) od Carla
Philippa Emanuela Bacha, v Koncerte pre
husle, sláiky a basso continuo E dur od
Johanna Sebastiana Bacha a v Stravinského Koncerte Es dur „Dumbarton Oaks“.
Interpretane najsilnejšie poas celého
veera žiaril Azzolini. Svojich spoluhráov
i publikum pozitívne šokoval technickými
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a výrazovými dispozíciami, mohutnosou
a variabilnosou tónu a sugestívnou silou
osobnosti. Miestami sa jeho expresivita
prejavila vskutku neštandardne – po strhujúco zahranej fráze sa natiahol do výstražnej pózy a akoby nahnevane sa okolo
seba pozrel, aby sa pustil do alších skvelých kúskov nielen hudobne úchvatného,
ale tiež nevšedne zábavného rázu.
Mladý huslista Dmitrij Berlinsky sa predstavil v Bachovom koncerte. Je pozoruhodné, že sa Berlinsky princípov historicky pouenej interpretácie nijako nedržal.
Jeho Bach bol relatívne širokodychý, takmer romantizujúci – iste však nevšedne
muzikálny, zvukovo sladký a priezrane
vzdušný. Koncert uzavrela Stravinského
neobarokizujúca skladba, ktorá opätovne
pripomenula dialogický, otvorený charakter projektu eduMEMA. O výbornej, vysoko kompetentnej a majstrovsky zvládnutej
interpretácii nemôže by pochýb, ako ani
o celkovej prínosnosti projektu.

artikel všetkých ma arských orchestrov
a dirigentov. Poskytujú bohaté možnosti na
prezentáciu technickej suverenity, vyspelosti orchestrálnej kultúry a koncepnej šikovnosti dirigenta a tieto možnosti ma arskí národní lharmonici aj patrine využili.
Najviac však nadchol Koncert pre orchester Bélu Bartóka. Orchester v prípade potreby burácal, jemne šepkal, vrúcne spieval
i zmyselne iskril pod Kocsisovými vysoko
motivujúcimi, široko výrenými a inšpirujúcimi gestami. Hlbokú znalos partitúry,
virtuozitu jednotlivých nástrojových skupín a dôsledne prepracovanú architektúru
možno považova za samozrejmos, a tak

ma arsko-slovenskom obsadení. Štátna
lharmónia Košice sa predstavila pod
taktovkou šéfdirigenta Zbyka Müllera,
alej úinkoval Maarský národný lharmonický zbor a kvarteto sólistov: zo Slovenska Peter Mikuláš (bas) a Michal Lehotský (tenor), Adrienn Miksch (soprán)
z Ma arska a z Poska Magdalena Idzik
(alt). Hodnotenie celkového vyznenia takéhoto diela je nároná záležitos. Za predpokladu prehnanej prísnosti a posvätného
perfekcionizmu by bolo možné vyíta
všelio; ak si však uvedomíme zrýchlenú
a z ekonomického a organizaného hadiska možno nutnú, no každopádne povrchnú

Stretnutie s legendou
Z alších koncertov KHJ som mal tú es
absolvova ešte dva. Za pamätný možno
oznai historicky prvé košické vystúpenie
Maarskej národnej lharmónie pod vedením svojho šéfa Zoltána Kocsisa (6. 5.).
Žijúca legenda ma arského klavírneho
i dirigentského umenia oslavuje v týchto
doch šesdesiatku, no jeho vitalita pripo-

Záverený koncert foto: J. aš

Z. Kocsis foto: J. aš

mína energiu tridsiatnika. Kocsis je umelec, ktorý nepozná kompromisy. Svoj orchester vedie už 15 rokov (!), a tak nemohla prekvapi symbióza, ktorá vládla na tomto koncerte. Hrái hrali skutone s chuou
a spontánne i adekvátne reagovali na každé
gesto. Program koncertu zohadnil aj potreby kultúrnej diplomacie, preto na úvod
zaznela Talianska baletná hudba z opery
Jána Cikkera Juro Jánošík – vtipný, nápaditý, udovo zafarbený kus, ktorý Ma ari
predviedli nielen temperamentne a s entuziazmom, ale aj s dôrazom na detaily a širokú dynamicko-farebnú škálu. Potom prišli
na rad populárne a v ané Tance z Galanty
od Zoltána Kodálya, univerzálny exportný

nemohlo prekvapi ani vzájomné odmeovanie publika a hudobníkov v podobe standing ovation a viacerých prídavkov z literatúry orchestrálnych tancov.

Záverený koncert
Tohtoronú KHJ uzavrelo 31. 5. Rekviem
Antonína Dvoáka v znamení motta „Hudba medzi Východom a Západom“. Interpretácia 100 minút trvajúceho kolosu je
pre akýkovek vokálno-inštrumentálny
aparát nesmierne náronou a zodpovednou úlohou. Nebolo to inak ani pri zaujímavom „vyšehradskom“ posko-esko-

koncertnú prevádzku mnohých lharmonických inštitúcií (o konkrétne znamená jedinú spolonú skúšku
všetkých aktérov pred generálkou),
ostrie kritických poznámok sa azda
aj otupí. Mohli by sme spomenú
vo všeobecnosti nie najprezícnejšie
frázovanie, nie najdôslednejšie odstupovanie charakterov, nie vždy
optimálne diferencovanie zvukovej
vertikály. Problém podobných vokálno-inštrumentálnych kolosov je
však v problematickej koordinácii
sólistov, orchestra a zboru: v motivácii k spolonému, presnému a jednotnému ahu. Hoci najvyššie umenie dirigenta spoíva práve v onej
sugestívnej a efektívnej koordinácii, vo väšine prípadov sa ahšie
hodnotia výkony všetkých aktérov
zvláš. Azda z dôvodu, že na detailné
vypracovanie a presadenie jednotnej stratégie akosi nezostáva as... Orchester ŠfK hral vemi sústredene, ale s istými
rezervami v precíznosti. Tentokrát viac
zaujali sláiky a plechy, kým drevené dychy
zneli asto tvrdo a nevyrovnane. (Dodajme, že aj v aka špecickej faktúre skladby,
najviac zaažujúcej práve túto nástrojovú
sekciu.) Taktovka šéfdirigenta Müllera sa
sústredila na biovanie expresívnych, tempovo a zvukovo intenzívnych polôh, ale
trochu zanedbávala nežnejšie, lyrickejšie
charaktery (a práve tie stoja v pozadí tak
príznaného rustikálneho zafarbenia Dvoákovho Rekviem). Zbor upútal mohutným, vyrovnaným zvukom a perfektnou
intonáciou, ale v najzranitenejších uniso7–8 | 2012
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nových pasážach nebol úplne homogénny
ani dostatone kultivovaný. Sopranistka
ma zo sólistov presvedila najviac, lahodne
mäkkým a vo všetkých polohách vyrovnaným hlasom, preduchovnelou muzikalitou
i prirodzene hladkým frázovaním. Altistka
Idzik pôsobila výrazovo suverénne, ale hlasovo-intonane trochu problematicky. M.
Lehotský spieval s tradiným nasadením
a entuziazmom, asto však rozbíjal hudobné frázy, krátkodycho artikuloval. Peter
Mikuláš, jeden z najastejších protagonistov predvedenia danej kompozície podal
aj tentokrát vysoko kvalitný výkon, plný
pokornej empatie a expresívnej angažovanosti. Odhliadnuc od niektorých horeuvedených problematických aspektov bolo
Dvoákovho Rekviem „medzi Východom
a Západom“ dôstojným záverom Košickej
hudobnej jari. Napríklad démonicky intenzívne Dies irae spôsobovalo husiu kožu
a händelovsky inšpirovaná vekorysá poly-

listického obsadenia, ale hlavne od osobností hosujúcich dirigentov. Koncert 10.
5. uviedol prvýkrát na domácom pódiu
mladú poskú dirigentku Patrycju Pieczarovú, sólistom veera bol populárny eský
huslista Pavel Šporcl. Filharmonici zvykli
v posledných sezónach každému z koncertov prisúdi nejaký prívlastok. Tentoraz to
boli „Modré husle v Košiciach“, o zjavne
podnietilo i záujem návštevníkov – zišli sa
totiž v nebývalom pote. Dramaturgia koncertu bola však viac než neobvyklá. Úvodné a záverené íslo pochádzali z opery
Knieža Igor od Alexandra Porrievia
Borodina a programovo rámcovali neznáme skladby Korngolda a Respighiho. Znalci privítali málo známe opusy, milovníci
novoromantiky si prišli takisto na svoje.
S obdivom prijalo publikum aj mladú absolventku Hudobnej akadémie v Krakove,
dirigentku so zjavnou noblesou a prehadom. Dramatická predohra k opere Knieža

P. Šporcl a P. Pieczar foto: archív

fónia Quam olim Abrahae vyznela svojou
nespútanou živelnosou taktiež famózne;
mohli by sme spomenú aj mnohé alšie
inšpiratívne a pôsobivé momenty, poznaené rozjímaním o posledných otázkach
života a smrti, ktoré poslucháom posledného koncertu KHJ ponúkli silný – a hoci aj
únavný – zážitok.
Tamás HORKAY

Modré husle v Košiciach
Spomedzi štyroch koncertov orchestra
Štátnej lharmónie Košice, ktoré zazneli na tohtoronej Košickej hudobnej jari,
bol každý štýlovo aj interpretane rozdielny. Ich zvláštnosti a osobitý charakter sa
odvíjali od programovaných skladieb, só-

Igor ukázala dobre pripravený orchester,
ochotný presne reagova na jej úsporné
gestá a pokyny v dynamike temperamentnej skladby. Šporcl potom predniesol Koncert pre husle a orchester D dur op. 35 Ericha Wolfganga Korngolda (autor ho venoval slávnemu Jaschovi Heifetzovi), a to spôsobom, ktorý zaujal a získal poslucháa pre
toto dielo. Sólista, známy svojou vyspelou
technikou a brilantnosou, ktorú dokáže
prezentova aj v tých najažších husových
partoch, uchopil opus komplexne, nezabúdajúc na jeho výrazovú a citovú stránku.
Spevnos, melodické bohatstvo a vrúcnos
každého motívu na Šporclových husliach
tvorili so zvukovo bohatým orchestrálnym
partom so zvláštnymi nástrojovými kombináciami jednoliaty celok. Len miestami
prekrýval orchestrálny zvuk sólový nástroj, najmä ke sa ponoril do najhlbšieho

tónmi, roztúženou dynamikou a schoppianissima alebo na širších plochách dynanosou by orchestru rovnocenným parmicky narastajúcich oblúkov. Dirigentka
tnerom. I ke sa v nízkych polohách semvedela s orchestrom vykúzli aj tanene latam zjavili neznelé tóny. Aj v nasledujúdené i hymnické polohy.
cej árii Salome z opery Hérodiade Julesa
V druhej asti koncertu zazneli takisto
málo známe Brazílske impresie Ottorina
Masseneta sme pouli zrelú a skúsenú
Respighiho, ktoré mali by pôvodne 5-asspeváku, ktorej francúzsky šarm a jaovou suitou. Skladate z nich dokonil nazykový prejav spolu s hudobnou zložkou
pokon iba tri: Notte tropicale, Butantan
presvedili a zaujali. A takisto v záverea Canzona e danza. Autor sa
snažil vyjadri v hudbe svoA. S. Schmidt a M. Swierczewski
je pocity z pobytu v Brazílii.
foto: archív
V úvodnej asti dýcha z hudby tropická noc: zaznieva
klarinetové sólo, objaví sa tanená nálada, dominuje impresia. Dirigentka sa sústreovala vždy na danú nástrojovú skupinu, zjavné pauzy
mali svoju logiku. V popredí
bolo bohatstvo fantázie. Podobne tomu bolo i v alších
dvoch astiach a v temperamentnom závere. Napriek
pozitívnemu pocitu z objavovania menej známeho by
však viac potešili, nazdávam
sa, právom známejšie Rímske pínie, Tri Boticelliho obrazy i Rímske fontány. Záver koncertu patril napokon
Borodinovým Poloveckým
tancom, kde dirigentka demonštrovala svoje schopnosti pri práci s kompletným
telesom. Aj v najväšej „hmote“ zvuku sa dokázala sústrenom vystúpení – v Gounodovom Fausdi na vhodné tempá, súzvuk nástrojových
tovi a Margaréte, kde vo zvodnom reciskupín a presnos nástupov, každú myštatíve a notoricky známej, no pôsobivej
lienku bola schopná významovo odlíši.
árii vedela upúta zamatom a smútkom
v hlase, perfektnými ozdobami, a vedela
Francúzsky veer
rozrezonova najoriginálnejšie rty diela. V operných íslach treba tiež obzvláš
Koncert 17. 5. mal podtitul „Fantastická
vyzdvihnú zmysel dirigenta pre inštrufrancúzska opera“ a potešil nielen znalmentálny sprievod, originálnu melodiku
cov opery, ale i všetkých frankolov. Bol
rôznej proveniencie, ako aj dynamické
to výborný dramaturgický nápad, ktorý
rozlíšenie dramatických dejových situácií
sa zárove niesol v zamení mimoriadnev orchestrálnom zvuku.
ho umeleckého zážitku. Francúzsky diBerliozovu Fantastickú symfóniu sme
rigent Michel Swierczewski sa spolu so
napokon pouli vo „fantastickom“ podasólistkou Anne-Sophie Schmidtovou
ní! Od prvého do posledného tónu. Kažpredstavili s programom, v ktorom okrem
dý hudobný úsek znel kompaktne, akoby
zaujímavých operných ukážok zaznela aj
tvarovaný jediným nástrojom. K tomu
Fantastická symfónia op. 14 Hectora Berskvelá agogická práca, plastickos nástrolioza. Na úvod sme si vypouli predohru
jových zmien, farieb, zvukov, tém. V asti
k opere Villiam Tell od Gioachina RossiNa plese bolo cíti každý pohyb, šum a vír
niho, diela, ktoré v mnohom predznailo
tanca. Scéna na vidieku zaujala bohatými
tzv. vekú francúzsku operu. Od prvého
gradáciami, pastorálnou náladou, napäokamihu dirigent presvedil o svojich mitím i náhlymi zmenami. Pochváli treba
moriadnych kvalitách, orchester navyše
anglický roh (E. Troško), violonelá a tymviedol ako hosujúci koncertný majster
pany, perfektné fagoty a celý, nesmierne
Marek Zwiebel, o spolu vytváralo obsugestívny pochod 4. asti. Poatie dirizvláš priaznivý predpoklad k mimoriadgenta presvedilo v najvyššej miere tiež
nemu umeleckému výkonu. Obdiv si zav Sabate arodejníc, kde sa téma rozrastá
slúžia aj piati violonelisti s dokonalou
postupne do celého orchestra, hudba gratechnikou a zvukovo i farebne pôsobiduje k vrcholu, ktorý napokon prichádza
vým, vrúcnym prejavom. Radostná nálav záverenom Dies irae. Z predvedeného
da, perfekcionizmus a naplnenie oakávýkonu, kvality stvárnenia diela, mali navaní zostali charakteristikou podujatia až
pokon zjavnú rados nielen poetní kondo konca. Z alšieho programu zaujala
certní návštevníci, ale aj samotný orchesneznáma ária Kataríny Aragónskej z opeter. Koncert patril nesporne k vrcholom
ry Henrich VIII. Camilla Saint-Saënsa.
festivalu.
Schmidt sa prezentovala ako sopranistka
s vekým hlasovým rozpätím, pevnými
Lýdia URBAN ÍKOVÁ
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Konvergencie v Košiciach
4. roník medzinárodného festivalu komornej hudby, 5.–9. júna, o. z. Konvergencie, Košice 2013-EHMK
Konvergencie sa stali neodmyslitenou súasou koncertného života Košíc. Len pár
dní po poslednom akorde Košickej hudobnej jari odštartoval 5. 6. cyklus deviatich
koncertov novšieho, menej tradiného festivalu vystúpením súboru The Dowland Project. Predstavila sa na om štvorica umelcov vrátane Johna Pottera, dlhoroného tenoristu The Hilliard Ensemble a duchovného otca projektu. Podstatou produkcie ansámblu je intenzívny a hlboký dialóg starého
a nového, minulosti i súasnosti, kompozície a kolektívnej improvizácie, muzikológie
a hudobnej praxe. Zazneli zväša piesne,
melódie a originálne dotvorené fragmenty
hudby dávnych storoí od Ventadorna po
Monteverdiho – a samozrejme Dowlanda

ko, azda najvýraznejšia osobnos akordeónu na Slovensku, si zvolil alší „divergujúci“ repertoár s piliermi z barokových diel
a hudby 20.–21. storoia. Jeho interpretácia Bachových prelúdií a fúg (g mol z 1. dielu a E dur z 2. dielu Temperovaného klavíra)
priniesla nesmierne bohatý komplex farieb,
agogických jemností, pomalo a citlivo sa
vlniacich dynamických prechodov a vysokej intelektuálnej organizácie hudobných
tvarov. Meditatívnos a koncentrácia spojené s ušachtilým frázovaním udržali poslucháov v maximálnom napätí poas celého recitálu. V troch Scarlattiho sonátach
sa pri zachovaní umeleckej skromnosti a
pokory dostal do popredia ich hravý pôvab
i uritá zemitos. Mohli sme tiež nazrie do

The Dowland Project
foto: archív festivalu

(slávne Flow My Tears a Come Again, ktoré inšpirovali aj Stinga), cez udové piesne
z iberského poloostrova až po Schuberta
a jeho Verklikára. Práve ukonenie koncertu depresívnou piesou z cyklu Zimná
cesta má na svedomí, že na veer nemám
najpozitívnejšie spomienky. Hudobníkom
však nemožno uprie vysokú profesionalitu a kreativitu, s akou stvárnili naozaj „divergentné“ dialógy: k Potterovmu štýlovo
adekvátnemu, vkusne expresívnemu a jemne dekoratívnemu vokálnemu prejavu sa
pridružili excelentný a nemenej vynaliezavý
sopránový saxofón, resp. basklarinet Johna
Surmana, mäkká a vrúcna lutna Jacoba Heringmana a husové – violové majstrovstvo
všestranného Miloša Valenta. Na druhej
strane som sa asto neubránil dojmu prílišnej monotónnosti a pochmúrnosti (akokovek sostikovaného) výsledného hudobného obrazu. Na vine bol azda aj vydýchaný
a prehriaty vzduch plného Premonštrátskeho kostola Najsvätejšej trojice.

Homo harmonicus,
Silenzio
Aj alšie koncerty sa uskutonili v sakrálnych objektoch. V stredu 6. 6. sa Dominikánsky kostol stal hostiteom akordeónového recitálu „Homo harmonicus“ Borisa
Lenka a koncertu s názvom „Silenzio“. Len-
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B. Lenko foto: archív festivalu

niektorých krajne protireivých svetov hudobných poetík nedávnej minulosti a súasnosti: od postbartókovského výberu
z Musica ricercata Györgya Ligetiho cez
rozkošne vtipnú schumannovsko-mendelssohnovskú reinkarnáciu Ladislava Kupkovia s názvom Rosenblätter po neuveritene
rýchle a extrémne sa meniace polyštylistické výjavy od Johna Zorna (Road Runner).
Lenko predniesol aj vlastnú skladbu Juta –
virtuóznu tokátu v pôsobivo koncipovanej
rozšírenej tonalite, presne šitú na mieru
akordeónu.
Silenzio, iže ticho. Ticho ako organická
súas hudby. Ticho, ktoré liei: v podobe

hudby Beethovena a Gubajduliny. Na druhom koncerte sa predstavilo festivalové sláikové kvarteto s Milanom Pa om, Mariánom Svetlíkom (husle), Petrom Vrbiníkom (viola) a Jozefom Luptákom (violonelo). Tretia as predposledného kvarteta
Ludwiga van Beethovena op. 132, slávna
akovná piese uzdraveného v lydickej tónine Molto adagio je plná vnútorného ticha, krehkej reexie a nekonene a zdržanlivo vrúcneho spevu. Hudba znela expresívne až nástojivo, komunikácia interpretov
svedila o vynikajúcej zohratosti; vedel by
som si však predstavi ešte prísnejšiu interpretanú disciplínu, viac meditatívneho
zahbenia. Napätie ticha sa vystupovalo
v skladbe Soe Gubajduliny s názvom Silenzio pre bajan, husle a violonelo. (K Paovi a Luptákovi sa pridal B. Lenko.) Desivá fragmentovanos, bolestná atomizácia
výpovede by mohla vies k jedinenej kontemplácii poslucháa – neby nepatrných,
no rušivo pôsobiach zvukov z okolia kostola. Skutoné vychutnanie ticha tejto hudby
je možné azda iba v podmienkach zvukovo
izolovaného štúdia. V záverenej Beethovenovej Vekej fúge B dur takýto problém nebol. Neslýchane moderný hudobný prúd,
ktorý šokoval autorových súasníkov, znel
razantne, s obrovským elánom, vo vekom
tempe a s vekými gestami, takmer agresívne. „To sme pouli vari Stravinského,“ obrátila sa na ma známa po utíšení dlhotrvajúceho potlesku. Veta bola skôr oznamovacia
ako opytovacia...

dych. V našich koncertných sálach málokedy pou toko precíznej drobnokresby,
ligránskeho odtieovania, koncepnej
dôslednosti a muzikantského rozletu, aký
predviedla partia hudobníkov pod strhujúcim Karškovým vedením. Nadšenie vzbudila aj fenomenálne stvárnené herecká zložka
(rozpráva Robert Roth, tanec Krisztián
Gyergye a Ivica Bueková), ale aj dôvtipná choreograa ma arského taneníka
Gyergya, jednoduchá, no invenná scéna
Zuzany Zacharovej, a samozrejme nové
prebásnenie textu v podaní Jána Štrassera,
opierajúce sa o preklad Eleny Flaškovej.
Zrozumitená, súasná, a predsa nadasová aktualizácia tejto jedinenej tanenej
melodrámy režisérom Silvestrom Lavríkom a jej košická premiéra sa stala jednou
z najúspešnejších hudobných udalostí východnej metropoly v posledných rokoch.
loveku je až úto, že toto vystúpenie nie
je možné pravidelne zopakova na spôsob
repertoárového divadla – alebo predvies aj
v iných mestách.
Tamás HORKAY

Klarinet s bravúrou
i noblesou
Jakobyho galéria v Košiciach zažila viacero vynikajúcich koncertov. Sólový recitál
Ronalda Šebestu (7. 6.) bol tiež vekým
zážitkom. Väšinu nároných kompozícií

Príbeh vojaka foto: archív festivalu

Výnimoný Príbeh vojaka
Skutoného Stravinského sme pouli na
záver festivalu, v sobotu 9. 6. v Historickej
radnici. Príbeh vojaka bol na Slovensku
inscenovaný po viacerých rokoch a nové
naštudovanie spojené s vekým spoloenským záujmom splnilo, azda aj prekonalo
všetky oakávania. Sedemlenný slovensko-ma arský ansámbel riadil slovenskošvajiarsky huslista, jeden z popredných
reprezentantov našej interpretanej kultúry v krajine helvétskeho kríža, Igor Karško.
Kvalita hudobnej stránky doslova vyrážala

odohral interpret spamäti. Od úvodných
taktov svojským rukopisom rozpoznatené
Stravinského Tri skladby pre sólový klarinet (1918) akoby jednohlasnými fragmentmi anticipovali Príbeh vojaka, ktorý
zaznel o dva dni v rámci toho istého festivalu. O sviežich kúskoch nabitých spontánnou muzikalitou a výborne dávkovanými kontrastmi interpret prezradil, že ide
o prvé kompozície pre sólový klarinet. Šebestove spontánne komentáre k skladbám
sa mi páili; vytvorili predpoklady pre prirodzené vtiahnutie publika do hudobného
asu, štruktúr a výrazu jednotlivých kompozícií. Skladba Ixor (1956) Giacinta Scel7–8 | 2012
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siho sprostredkovala svet svojrázneho talianskeho autora, mystický ponor do hlbín
osamoteného tónu. Šebesta sa s bohatou
a náronou mikromelizmatikou vysporiadal majstrovsky a s nadhadom. Let Me Die
Before I Wake (1982) Salvatoreho Sciarrina bolo pre ma zážitkom krásnej, koncíznej práce s multifónmi, prinášajúcej svojský výraz a plynutie asu. Výborná kompozícia v skvelej interpretácii. Doterajšia
poslucháska skúsenos s predvedeniami
Sciarrinových skladieb ma neprinútila zaujíma sa o jeho hudbu viac. Tento koncert
ma presvedil, že je to potrebné. Všetky tri
skladby, ktoré odzneli od zaiatku koncertu, boli tektonicky vynikajúco riešené a dramaturgicky neomylne zaradené do kontextu: ukonenie Stravinského i Sciarrinovej
kompozície vyvolávali mierny pocit potreby
pokraovania, Scelsiho kompozícia medzi
nimi bola v uritom ideálnom strede poslucháskeho oakávania záveru. Rôzne kompoziné poetiky, diferencované vnímanie
asu a timbru, predelenie asu hudby slovom interpreta, no predovšetkým hlboká
hudba a vynikajúca interpretácia vytvorili
silný zážitok. Rozsiahlejšia Stockhausenova kompozícia In Freundschaft pochádza
z jesene tvorby moderného tradicionalistu
„par excellence“. Výborná, chladná hudba
umožujúca oddýchnu si po intenzívnejšej percepcii a odda sa katarzným úvahám.
New York Counterpoint od Steva Reicha
pre pás a živého interpreta neguje zavádzaním relatívne príkreho kontrastu v istom
zmysle princípy štýlových východísk amerického minimalizmu, preto bola Šebestova
poznámka o dištancovaní sa autora od nálepky „minimalista“ vemi vhodná. Priznám
sa, mojím favoritom medzi Reichovými
kontrapunktmi je Tokio-Vermont, k ostatným akosi podvedome zaujímam chladnejší
postoj. Ronald Šebesta mi v rozhovore spomenul zámer sám nahra v budúcnosti materiál, ktorý znie z pásu. Urite to vemi pomôže zvukovej kvalite celku. U poslucháov
táto skladba výborne zarezonovala, poznajúc túto kompozíciu mohol som sa v myšlienkach odda pozorovaniu percepcie
u okolitého publika a úvahám o vhodnosti
vkladania takéhoto typu hudobnej rei do
dramaturgií komorných vystúpení súasnej hudby. Aj posledné dve kompozície boli
zvládnuté s bravúrou a noblesou.
Juraj VAJÓ

Orcký Karško
„ o je bez námahy, je božské,“ hovorí
Aischylos a také boli aj „Odpovede bez otázok“ Igora Karška 7. 6. v Košiciach. Dokonalos techniky je pri Karškovej hre samozrejmosou ako dýchanie.
o je navyše: znalos, bdelos, miera.
O znalosti svedí už dramaturgia veera:
Suity . 1 a . 2 pre sólové husle Ernesta
Blocha a „Sonáta pasticcio“ zložená z astí skladieb štyroch skladateov (J. S. Bach:
Grave, Schnittke: Fúga , Blacher: Adagio,
Telemann: Vivace). Obe krajne technicky
exponované Blochove suity zazneli s úžasnou istotou a presvedivosou: hudba sa
skvela medzi gotickými oblúkmi chrámu,

akoby bola jeho súasou odjakživa. Kaskády vzdialených intervalov a harmonických
prieahov zneli sviežosou práve tvoreného. „Sonáta pasticcio“ bola o. i. výzvou – na
krátkych plochách reagova na zmenu štýlov a hudobného obsahu. V prípade Bacha
a Telemanna sa Karško – len popredných
európskych súborov starej hudby – pohyboval na dôverne známej pôde historicky
pouenej interpretácie. Dokonalos na dosah... Dramaticky vypätá Schnittkeho Fúga
v komplikovanom formovom priebehu vyznela v Karškovom podaní úderne, jasne
a zrozumitene. Zvláštny, melancholický
ráz Adagia zo Sonáty pre sólové husle Borisa Blachera patril ku skvostom veera.
Zádumivá melodická línia, intonovaná
takmer bez vibrata nad „kráajúcim“ ostinátom pizzicata napovedala, že ani hudba
20. storoia nemusí rezignova na krásu.
V závere koncertu zažiarila v závratnom
tempe (jedinom otáznom momente veera) ako prídavok Bachova Ciaccona. Para-

I. Karško foto: archív festivalu

frázujúc úvahy Philipa Sherarda o indickom
tanci môžeme napísa, že hra Igora Karška
nám zjavuje a sprítomuje nieo z nadasovej, vnútornej a transcendentnej harmónie
života. Nielenže asimiloval hudbu do tej
miery, že jej transcendentné nadindividuálne inšpirácie ním môžu nerušene „preteka“, ale prenikol i do jej vnútorného významu spôsobom, ktorý naznauje, že to nie je
on, kto hrá – je „len“ niekým, skrze koho je
hrané. Týmto spôsobom je hudba skutone oslavou a chválou, oslavou, na ktorej sa
môžeme zúastni za predpokladu, že sme
ochotní a schopní poúva nielen telesnými
ušami, ale aj tým, o Dante nazýva „intelektom srdca“. Karško je orcký umelec. Dáva
tóny na „správne“ miesto, sily, po ktorých
siahne, usporiada, oslobodzuje krásu, ktorá v tónoch-zvukoch väzí. V dnešnej dobe
prevrátených hodnôt, ke už ni nie je na
pravom mieste, je to vzácnos.
Mária KORNUCÍKOVÁ

Hommage à John Cage
V rámci košických Konvergencií bol jedným z najzaujímavejších a zárove i najnáronejších projektov koncert pod názvom
Cage Full of Music, ktorý 8. 6. vo Východoslovenskej galérii predviedla Nora Škutová. Na koncerte zazneli Sonáty a inter-

lúdiá pre preparovaný klavír Johna Cagea. Nahrávka Nory Škutovej (Hevhetia,
2005) sa stala pravdepodobne najúspešnejšou klasickou nahrávkou slovenského
umelca v histórii, bolo preto vemi zaujímavé vypou si toto dielo naživo v akustike Východoslovenskej galérie. Nároná,
niekokohodinová preparácia klavíra pred
koncertom je pre interpreta zakaždým
vekou výzvou, pretože každé uvedenie
diela znie vždy inak v závislosti od nástroja, charakteru preparaných skrutiek
a akustických podmienok. Výkon klaviristky priniesol totálny ponor do mysterióznej
atmosféry diela, vyžaroval z neho pokoj
a dokonalá zžitos s rozsiahlym cyklom.
Cageove Sonáty a interlúdiá sú o to náronejšie na posluch, že neponúkajú virtuózne kreácie a masívne zvukové polia,
ale vemi krehkú, asto potlaenú dynamiku, subtílnu drobnokresbu, no na druhej
strane i pozoruhodné perkusívne efekty,
ilúziu zvonkohry, minimalistické plochy

Cello Solo a Dr. Caligari

a bohaté motivické bunky. Nora Škutová
predviedla arovný zvuk klepotajúcich,
šuštiacich, sipiacich, rezonujúcich a kovovo zvoniacich strún, tónov „prirodzeného“ klavíra snažiacich dosta sa na povrch
a presadi sa v spleti takmer industriálnych
zvukov, pôvabne exotického (ne)ladenia
a monotónne upokojúcej „rágy“ Cageovho zvukového sveta, ktorý akoby prepájal
západnú kultúru s bezasovou východnou
lozoou. Cageova fascinujúca kalkulácia
a odhad výsledného zvuku po komplikovanej preparácii nástroja predstavuje jeden zo zásadných kompoziných poinov
hudby 20. storoia. Viaceré sonáty a interlúdiá sú len nenápadnou štúdiou zvuku, iné sú bohatou zvukovou prehliadkou
bizarného multisonického stroja, na ktorý
sa klavír pod rukami umelkyne menil. Cageova transformácia „obyajného“ klavíra
na exotický „orchestrión“, dokonalé kompoziné využitie jeho možností a interpretaná precíznos i skvelá muzikalita sa
prepojili a vytvorili veer plný hviezdnych
hudobných okamihov. Obecenstvo usadené do komorného polkruhu blízko klavíra
s možnosou doslova „vidie interpretke
do dielne“ zdiealo unikátny hudobný zážitok z tohto diela, ktorého nezaraditená
poetika dokáže poskytnú oistnú katarziu
poslucháovi bez ohadu na preferencie.

Piatkový veer (8. 6.) sa na Konvergenciách
niesol v znamení trojice recitálov. Druhý v poradí s názvom „Cello Solo“ patril umeleckému riaditeovi festivalu Jozefovi Luptákovi
a jemu blízkym skladateom. V Sonáte . 1
Ernesta Blocha violonelo krásne spievalo,
táto nádherná, neopoúvaná hudba bola citlivo a presvedivo podaná. Dve rôzne polohy
oslavy zazneli v Godárovej minimalistickej
skladbe O, crux a v improvizácii Jozefa Luptáka, ktorou bezprostredne nadviazal na Godárovu skladbu. Godárova oslava bola vážnou
meditáciou, kým improvizácia bola oslavou
radostnou: od Kríža – k Vykúpeniu... Desa
prelúdií Soe Gubajduliny bolo založených
na objavovaní zvukového potenciálu violonela. Ako prezrádzali názvy prelúdií, každé
z nich predstavilo niektorú z techník tvorenia tónu. Medzi nimi sa objavili celkom bežné
(napr. staccato, legato, arco, pizzicato), ale aj
menej používané, zvláštne (al taco, da
punta d'arco, senza arco – senza pizzicato). Hra farieb, zvukov, rytmov, nálad.
Koncert uzavrel opä Bloch, v modlitbe
na židovskú tému, ktorá zaznela už ako
prídavok, ke že publikum nechcelo sólistu pusti z pódia. Jozefovi Luptákovi sa podarilo nielen zvládnu nároné
party, ale aj pretlmoi hlbší obsah, nie
však v zmysle znejúcej lozoe, ale skôr
modlitby.
V tajomnom názve Dr. Caligari bol
ukrytý lm – Kabinet Dr. Caligariho,
nemý horor z roku 1920. V roku 2008
skomponoval k tomuto lmu hudbu izraelský hudobník Yuval Gotlibovich, na
Konvergenciách sa tak predstavil ako violista, aj skladate. Bolo celkom zábavné
sledova, ako hudobne vystihol charakteristiku postáv, prostredia aj rozohraných
situácií (romantický básnik s krehkou dušou,
krívajúci škaredý starec, atmosféra ponurej bonej ulice, ruch jarmoných atrakcií).
Uverila som, že hudba je súasou lmu. Na
koncerte bolo uvedené len prvé dejstvo (o
mi bolo trochu úto, pretože sa lm skonil
v prvej napínavej situácii). Hudba je komponovaná pre violu a violonelo – k Yuvalovi Gotlibovichovi sa pripojil Jozef Lupták.
V tomto momente som sa však dostala už
k záveru koncertu, preto sa vrátim na jeho
zaiatok. Gotlibovich zaal recitál efektnou
hudbou Atara Arada – o tomto skladateovi
sám povedal, že patrí medzi osobnosti, ktoré
ho ako hudobníka najviac inšpirovali. Sonáta
pre sólovú violu má biogracké rty, viaže sa
k skladateovmu detstvu. Z nej zaznela 2. as
Alla Bulgarese s názvukmi na balkánske tance. Z Aradovej tvorby uviedol aj Capriccio
Béla venované Bélovi Bartókovi. Nasledovalo
šes miniatúr Györgya Kurtága – Jelék op. 5.
Kratuké asti „webernovské skratky“ na malej ploche vystriedali širokú škálu hráskych
techník, výrazov a dynamiky: bohatá, pestrá
mozaika na malej ploche. Napokon zaznela
2. as Sonáty pre sólovú violu (Loop) Györgya Ligetiho, ktorá sa zara uje medzi zásadné diela violovej literatúry 20. storoia. Yuval
Gotlibovich odohral svoj recitál od zaiatku
do konca naozaj bravúrne.

Peter KATINA

Jana ŠARGOVÁ

N. Škutová foto: archív festivalu
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Ars Organi Nitra
5. roník medzinárodného organového festivalu, 29. apríla–27. mája, Mesto Nitra, Cirkevný zbor ECAV Nitra, Nitra
Festival Ars Organi, ktorý si od zaiatku
dal za cie propagova organovú hudbu
a poskytnú priestor mladým interpretom,
opä potvrdil svoje miesto na kultúrnej
scéne. Podujatie nesie aj dôležité mimohudobné posolstvo, ke že organové umenie
spája profesionálov, laikov, udí rôzneho
veku, národností a vierovyznania. Otvárací koncert v Kostole sv. Ladislava patril
slovenskej rodáke Monike Melcovej
a súboru Musica aeterna. V continuovom
parte Geminianiho Concerta grossa op. 3
. 2 ukázala organistka cit pre komornú
spoluprácu. V známom Händlovom
Koncerte pre organ a orchester F dur . 13
HWV 295 vyarovala z malého trojregis-

M. Melcová
foto: archív Ars organi

trového pozitívu nádhernú farbu. Technicky nároné pasáže zazneli bez zaváhaní,
pridaním 2-stopového registra sa dominujúci sólový part dostatone presadil v celom priestore. Podobne vyzneli aj sinfonie
z Bachovej kantáty Geist und Seele wird
verwirret. Sonáta A dur op. 65 . 2 Mendelssohna Bartholdyho získala v Melcovej
podaní nezamenitený ah. Organistka neexperimentovala s registráciou, ale skladbu vybudovala na expresívnom crescende.
Regerov Benedictus op. 59/12 je skôr
meditatívnou skladbou s potenciálom
ukáza rôzne farby organu, o interpretka
dokázala využi. Poves vyhadávanej improvizátorky potvrdila improvizáciou na
španielsku duchovnú piese zo 16. storoia Canto Llano Inmaculada Concepción
a na tému z publika, slovenskú udovú
piese Dobrú noc, má milá.
Nasledujúci recitál sa uskutonil v Evanjelickom kostole sv. Ducha. Švajiarska organistka Suzanne Z‘Graggen sa zamerala
takmer výlune na barokovú literatúru.
Prelúdium C dur Georga Böhma oplýva
okrem technických nes hravosou a nápaditosou výrazu. Drobné zaváhania zo
zaiatku skladby mohli by spôsobené
delikátnosou mechanického organa, no
po pár taktoch umelkya demonštrovala
nielen techniku, ale aj schopnos nadviaza
kontakt s publikom. ím viac využívala piano, tým viac ho vahovala do deja. Böhmov
chorál Vater unser im Himmelreich patrí
k jeho najznámejším. Autor zvýrazuje obsah textu ozdobami a vykresuje atmosféru
harmonickými postupmi, o Z‘Graggen
dokázala jemnou, pre barok možno až aty-
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pickou registráciou. Zretenú artikuláciu
využila aj pri hudobnom spracovaní vybraných biblických príbehov z Kuhnauovho Sporu Dávida a Goliáša, významnom
míniku programovej hudby. Hudba nemeckého skladatea zretene vyjadruje text
a posluchá tak môže postrehnú bojovú
scénu, strach Izraelitov i útek Filištíncov.
Zvukomaba a programovos (búrka) bola
prítomná v skladbe C. Balbastra L‘Orage.
Koncert ukonilo Bachovo Prelúdium
a fúga c mol BWV 549, kde interpretka dokázala spoji svoj pohad na farebnos a registráciu diela so skromnosou a subtílnou,
ženskou interpretáciou.
alší nedený koncert oživil nórsky organista Lars Notto Birkeland,
ktorý zaujal prekvapujúcou
dramaturgiou. Medzi diela
skladateov 19. a 20. storoia zaradil aj Bachovu Toccatu a fúgu d mol BWV 565. Jej
interpretácia bola nesmierne moderná. Využívala hru
s dynamickými kontrastmi,
pauzami, miestami rubato – Nór jednoducho vsadil
na efekt. Na záver navyše
prekvapil durovým akordom. Jeho uchopenie slávnej

skladby si možno vysvetli jedine tým, že
sa špecializuje najmä na modernú literatúru, predovšetkým tvorbu Jehana Alaina. To bolo cíti i pri Deux chorals. Prácu
s dynamikou bolo pou v Organovej sonáte f mol op. 9 Arilda Sandvolda. Messiaenova Apparation de l'Eglise éternelle
bola precítená a svojou podstatou ažká
na pochopenie. Padre Davide da Bergamo je autor skladieb sakrálneho charakteru, ktorý vo svojich organových dielach
využíval hudobné prostriedky opernej
tvorby z ias Rossiniho, Belliniho i Donizettiho. Z toho dôvodu vyzneli Elevazione
a Suonatina per o ertorio o postcommunio k Messiaenovi kontrastne. Slovenskou

premiérou bola interpretova transkripcia
Valík pre štyri nohy od J. M. Michela
pôvodne klavírnej Revolunej balady op.
je technicky náronou skladbou, ktorú
22 . 5 z tvorby nórskeho skladatea Hainterpreti zvládli bravúrne so štipkou
ralda Sæveruda. Balada bola skomponohumoru. Avšak Max Cat Rag op. 6 od R.
vaná poas 2. svetovej vojny ako protest
Dindu i pochodová The Stars and Stripes
k nemeckej okupácii Nórska. CharakteForever z pera J. P. Sousu však už pôsobili
rizujú ju melódia pripomínajúcu nórsku
trochu ako opakovaný vtip. Napriek tomu
udovú piese, výrazný perkusívny rytmus a akcenty,
ktoré postupne narastajú do
fortissima. Birkeland svojou
interpretanou koncepciou
zaujal, prekvapil a inšpiroval
k diskusii.
Predposledný koncert v podaní umeleckej vedúcej
festivalu Márie Plšekovej
a Marka Štrbáka prekvapil
programom diel pre organ
štvorrune, ako aj výberom
M. Paolacci foto: archív Ars Organi
skladieb. Vzhadom na to,
že literatúry a najmä tej kvalitnej je pre toto obsadenie
sa umelcom podarilo uskutoni zámer
vemi málo, ponúkli koncert rozdelený
ukáza hru na organe vo viacerých polona vážnu a „zábavnejšiu” hudbu. Händhách.
lovo Concerto B dur op. 4 . 2 HWV 290
Festival dôstojne uzatvoril Talian Marco
v úprave G. A. Thomasa je dielom skomPaolacci. Nevyrušili ho ani nepredvíponovaným pôvodne pre organ a orchesdatené technické problémy nástroja.
ter. V interpretácii mladých Slovákov bol
Premyslené a jasné kontúry predviedol v
dôstojným zaiatkom, príjemnú atmosféskladbe Toccata prima Johanna Kaspara Kerlla, dokonalú techniku ukázal v Buxtehudeho Magnicate primi
toni BuxWV 203. Drámu v „priamom
prenose” odštartoval F. M. Bartholdy s Prelúdiom a fúgou c mol op.
37/1. Zatia o prelúdium prebiehalo
bez problémov, v záverenej kadencii sa na tóne G zasekli 4 pedálové registre (Subbas, Principalbas16, Octavbas 8 a Violoncello). Paolacciho
to však nezneistilo, takéto situácie sa
môžu v prípade historických nástrojov
sta kedykovek. Dôležité sú reakcie
interpreta i registrátora, o obaja
uebnicovo predviedli. Je možné, že
registrácia nasledujúcich skladieb
bola poznaená týmto problémom,
no rozdiely boli ažko rozpoznatené. Možno hovori o šastí v nešasfoto: archív Ars Organi
tí: Partita diverse sopra Ach, was
soll ich Sünder machen BWV 770 J.
S. Bacha využíva manuál, ani Alain
vo svojich Dvoch fantáziách nepoužíva
ru však narušili zmätené reakcie publika
spomenuté registre. Záverená Bachova
a následné zaváhanie moderátora. Hru
Fantázia a fúga g mol BWV 542 tiež neinterpretov to však príliš neovplyvnilo.
utrpela spomínaným problémom. Preto
Z raritných diel zazneli dve Beethoveno„klobúk dole“ pred organistom a jeho
ve skladby pre autové hodiny (Scherzo
duchaprítomnosou.
a Allegro, Adagio für die Flötenuhr WoO
Ars Organi aj tento rok prinesli zaujíma33/1). Kombinácia zvládnutej techniky
vých umelcov, ktorých výkony sa stretli
a výrazu zaujali v Sonáte d mol op. 30
s mimoriadnym záujmom publika. FesGustava Merkela, Schumannovho žiaka a
tival si udržiava svoju kvalitu a každým
dvorného organistu v Dráž anoch. Skladroníkom prináša nieo nové. Kiež by
ba je inšpirovaná žalmom, ktorý medzi
bolo na Slovensku viac priestoru s kvalitasami predniesol moderátor. „Vážnejnými organmi, kde by sa takéto hodnotné
šiu” polovicu ukonila Double Fantasie
podujatia dali realizova.
pre dvoch organistov od Jeana Langlaisa.
Recesistický P. D. Q. Bach a vtipná skladMagdaléna STÝBLOVÁ
ba Toot Suite boli príjemným oživením.
7–8 | 2012

foto: archív

ROZHOVOR

Opera

ako životná váše
Rozhovor s Jaroslavom Blahom

V máji oslávil životné jubileum teatrológ, kritik, dramaturg a divadelný historik
Jaroslav Blaho, v slovenskom kontexte považovaný
za najkompetentnejšieho
znalca našej i európskej
opernej histórie. Najmä
talianska opera – od Cimarosu po koniec verizmu – je
jeho celoživotnou láskou.
Blahove vedomosti násobí
skvelý rozprávaský talent,
dar poda závažné fakty
šarmantným spôsobom
a obdivuhodný historickospoloenský rozhad.

Pripravila Michaela MOJŽIŠOVÁ
Narodil si sa v rodine, ktorá mala k umeniu vždy
blízko. Tvoj starý otec Pavol Blaho bol popri publicistickej a politickej innosti tiež významným organizátorom kultúrneho života, strýko Janko Blaho prvým profesionálne školeným slovenským spevákom
v SND. Ako a ovplyvnilo rodinné zázemie?
Najväší vplyv na moje profesionálne formovanie mal otec. Bol síce obyajným bankovým
úradníkom, ale operu miloval. Brat starej mamy
sa zaiatkom prvej republiky stal mešanostom
Bratislavy a šes rokov mu patrila lóža v divadle,
ktorú hojne využíval práve otec. Od troch-štyroch rokov sme spolu s o rok mladším bratom
Vladom chodievali s rodimi do divadla. Ako
šesroní šarvanci sme na Vianoce dostali bábkové divadlo a typológiu postáv sme spontánne
preniesli na mená spevákov, ktorých sme poznali. Sedliacky chlapec, to bol strýc Jan, princ sa volal Štefan Hoza, ježibaba Janka Gabová a pod.
S operou sme jednoducho rástli. Bolo to možné
aj vaka pravidelným nedeným popoludajším
predstaveniam v Opere SND. Ke som nastupoval na gymnázium, na diváckom konte som mal
desiatku Rusaliek, Hubiiek a „Predaniek“, tiež
niekoko Jánošíkov a Madam Buttery. Je paradoxné, že vtedajšia prevádzka napriek horšiemu
technickému zázemiu a ažkým realistickým
scénam dokázala po poobedajšom predstavení
pripravi javisko na veernú inscenáciu. Dnes sa
to prezentuje ako neprekonatená komplikácia.
ím ti opera uarovala?
ažko poveda. Jednoducho sme s ou rástli,
v divadle aj pri otcových starých platniach. Od
gymnaziálnych rokov až do uzavretia historickej
budovy v roku 1969 sme trávili neraz aj 2-3 veery týždenne na dnes už neexistujúcej galérii. Ako

pubertiaci sme poznali napríklad Madam Buttery tak dôkladne, že som ju prepísal do inohernej podoby a v lete cez prázdniny sme ju v Skalici
inscenovali. Brat Vlado bol Pinkertonom, sesternica Eva o-o-san a ja som stvárnil Sharplessa
(lebo som mohol na javisku faji). O rok neskôr
sme podobne naštudovali Bohému.
Mal si aj obdobia revolty?
Možno by sa to dalo nazva revoltou, ale asi
inou, než by si lovek pod týmto pojmom
predstavoval. Ke sme s bratom mali asi štrnás rokov, odrazu nám to, k omu sme mali
prístup, nestailo. Opera SND nás už nedokázala celkom uspokoji, eská falzetová spevácka škola, ktorá sa forsírovala v rozhlase, nám
bola vždy protivná a široké ruské spievanie
z dostupných platní tiež nezodpovedalo nášmu vkusu. Vtedy sme objavili, že na viedenskej
rozhlasovej stanici vysielajú operné koncerty
s Mariom del Monacom, Giuseppem di Stefanom alebo Jussim Björlingom. A ozajstným
prelomom bolo zistenie, že talianske rozhlasové stanice vysielajú trikrát týždenne skvelé
relácie, zväša živé prenosy z operných divadiel s neuveritene širokým dramaturgickým
aj interpretaným zázemím. Bolo úžasné sledova spevákov v procese živej tvorby, so všetkými indiskrétnosami, ktoré sa na štúdiové
nahrávky nedostanú – „rupnutými“ výškami,
ohlásenými indispozíciami, buiacim publikom... Nielen prvú ligu, ale aj to najlepšie z
„békových“ i „cékových“ obsadení.
Študova si zaal na Katedre hudobnej vedy
FiFUK, diplom máš však z teatrológie. Nebola muzikológia tvojim záujmom bližšia?

Pôvodne som chcel študova sloveninu a dejepis, ale ako diea z buržoáznej rodiny som nemal
šancu. Odporuili mi, aby som išiel na rok niekam do výroby. Tak som zakotvil v Západoslovenských kameolomoch v astej pri Modre.
Po roku ma potom prijali na muzikológiu. Problém nastal, ke som sa musel zd havo zapodieva
praktickými predmetmi a „drilova“ klavír, o
boli veci, ktoré moji muzikantsky disponovaní
spolužiaci, absolventi konzervatória, zvládali avou rukou. Odrazu som nestíhal chodi do divadla, do kina, na výstavy, íta eskú Svetovú literatúru, chodi do PKO na Semafor, Rokoko, koncerty Štúdia 5 Karla Velebného... Kamarát Boris
Hochel ma lákal na teatrológiu, tak som poas
prvého roníka na hudobnej vede tajne absolvoval prijímaky a po prázdninách som nastúpil na
divadelnú vedu. Ukonil som ju doposia jedinou
monogra ou o jednom z dvoch zakladateských
zjavov modernej slovenskej divadelnej réžie Ferdinandovi Hoffmannovi. Nikdy som však nemal
pocit, že by mi pri praxi operného kritika, historika a dramaturga chýbalo inštitucionalizované
muzikologické školenie. Osobná empíria mi ho
vo vrchovatej miere nahradila.
Podpísalo sa teatrologické vzdelanie na tvojom
vnímaní opery?
Mám možno bližšie k ideálom hudobného
divadla a intenzívnejšie vnímam divadelnú
zložku inscenácií. No na druhej strane som
presvedený, že opera od klasicizmu po neoromantizmus stojí a padá na spevákoch.
Existuje slovenská vokálna škola?
Nie. Je to zámerne pestovaný mýtus – spevákmi, pedagógmi aj vedúcimi predstavitemi
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slovenskej opery. Pamätám si presne, kedy toto
slovné spojenie vzniklo. Bolo to v ase zaínajúcej sa normalizácie, pri štarte úspešnej generácie Petra Dvorského, Sergeja Kopáka, Magdalény Hajóssyovej. Vtedy sa zaalo hovori
o vzniku národnej školy. Dokonca sa konštruovali hlúpe teórie, že jej špeci kum vychádza
z osobitostí slovenskej rei. Ja tvrdím, že keby
Peter Dvorský nebol spieval taliansky repertoár

fotogra í, výstrižky recenzií, staré bulletiny
a budovali základy toho, o je dnes kvalitne
spracovaným archívom Divadelného ústavu.

riozitách, akými boli opery Cigáni, Silvano alebo
aj Linda di Chamounix. Hovorím o slovenských
premiérových koncertných uvedeniach raných
verdioviek a predverdiovských belcantových
opier, o slovenskej premiére Belliniho Montekovcov a Kapuletovcov alebo tohto leta prezentovanej slovenskej premiére Giordanovej Fedory,
ktorá patrí do repertoárového štandardu svetových divadiel. Na zámku sa posluchá samozrejme nestretne so svetovými speváckymi lídrami,
akými sú Juan Diego Flórez alebo José Cura. To
je však liga, ktorá je vzhadom k honorárom aj
v Bratislave zriedkavosou. My sa snažíme do
Zvolena dosta, a myslím, že sa nám to väšinou
darí, sólistov, ktorí sú (použijem tenisovú terminológiu) hrámi z druhej, tretej desiatky rebríka a sú kvalitatívnym obohatením pre interpretaný rozhad našich operných priaznivcov.
Navyše nejde o ojedinelé chuovky, s touto ambíciou prichádzame dlhodobo a kontinuálne.

Nasledujúcim pôsobiskom bolo Divadlo Jozefa
Gregora Tajovského s inohernou scénou vo Zvolene a opernou scénou v Banskej Bystrici, ktoré si
dva roky viedol.
K tomu miestu som sa dostal v podstate náhodou.
Už pár rokov predtým bola na poste
riaditea tohto divadla z rôznych
dôvodov (politických, zdravotných,
osobných) znaná uktuácia, takSom presvedený, že opera od
že ministerstvo požiadalo riaditea
klasicizmu po neoromantizmus
Divadelného ústavu Andreja Nemlahu, keže sa ústav považoval za
stojí a padá na spevákoch.
akéhosi prostredníka medzi divadlami a Ministerstvom kultúry, aby
funkciu na pár mesiacov formálne
prebral. Nemlahovi sa do toho nechcelo, išlo o oblepšie než väšina Talianov a poda pravidiel ich
dobie letných prázdnin, takže sa obrátil na ma.
vokálno-technickej a interpretanej tradície,
Banskú Bystricu aj inoherný Zvolen som ako krinikdy by sa nestal svetovou hviezdou. Pripúšo by festival potreboval zmeni ?
tik poznal, a tak som ponuku s pocitom doasnosam, že k etnicite môže patri istá predispozícia
V prvom rade potrebuje iný marketing, než mu
ti prijal. Nakoniec boli z niekokých mesiacov dva
výrazu. Švéd Jussi Björling bol seversky rezerdokáže poskytnú banskobystrická Štátna operoky. Bolo to asi najhektickejšie obdobie môjho
vovanejší a Slovan Peter Dvorský zasa emocira, aby prenikol do vedomia širšej slovenskej
života, ktoré ma stálo vea síl a takmer ma pripraonálne diskrétnejší než temperamentní, hekticverejnosti. Mrzí ma najmä nezáujem Bratislavy,
vilo o rodinu. Navyše som mal ako nestraník (ním
kí južania.
ktorá so zotrvanosou vníma ZHZ ako lokálnu
som napriek mnohým lákadlám i vyhrážkam aj
záležitos. Zato na posledných veeroch tohto
ostal) automaticky saženú pozíciu. Sná sa mi na
leta takmer štvrtinu hadiska tvorili zahraniní
Ako je to so súasnou úrovou operného spevu
tomto poste aj o-to podarilo (napríklad privies
záujemcovia.
vo svete?
na Zvolenský zámok operu), no napokon som na
Nebudem vyslovova radikálne súdy, použijem
vlastnú žiados odišiel a vrátil som sa do Divadelpríklad. Ke Franco Corelli zaspieval v Toske
Uzavretou kapitolou slovenských operných
ného ústavu.
vo víaznom výkriku „Vittoria!“ béko, držal
dejín je Komorná opera, ktorú si istý as kreoval
ho pol minúty, a jeho zmuený Cavaradossi sa
z pozície dramaturga. Akú úlohu zohrala v našom
s ním v dramatickom afekte situácie prepotácal
opernom živote a kde vidíš príinu jej zániku?
Dostali sme sa k opernej asti Zámockých hier
z jedného boného portálu na druhý. Dnes sa
zvolenských. Kde vznikla myšlienka rozšíri pôvodKomorná opera prišla so sympatickou snahou vys tým už nestretnete. Jedným dôvodom je posun
ne inoherný festival o opernú as ?
vkusu. Ale tým druhým je fakt, že dnešní – aj rePo roku riaditeovania v Banskej BysSpolu s E. Gruberovou a manželkou, opernou
nomovaní – tenoristi to už jednoducho nedokátrici som, napriek kuviím hlasom
spevákou A. Starostovou foto: archív
žu, sú radi, ke im tón „nerupne“.
o zlej akustike na nádvorí a predpokladanom diváckom nezáujme, urobil
pokus vleni do inoherného zvoOperu si zažil z viacerých strán – ako publicislenského festivalu operu. Pre svoju
ta, kritik, historik, operný dramaturg, divadelný
myšlienku som našiel len dvoch sporiadite . o je ti najbližšie?
jencov – riaditea zvolenskej inohry
Asi história, svetová aj slovenská, tam sa cítim
Miloša Kosíra a šéfa banskobystricna najvlastnejšej pôde. Neodahujem sa ani
kej prevádzky Zdena Stejskala. V naod dramaturgie, hoci najmä v minulosti, obšom prvom zámockom Rigolettovi
zvláš v SND, to bolo asto o prispôsobovaní
spieval Vojvodu Emil German, víaz
sa okolnostiam. Viac autonómie zažívam ako
prestížnej so jskej súaže, a Rigoletdramaturg opernej asti Zámockých hier zvota rumunský svetobežník Vasile Marlenských, aj ako spolupracovník šéfdirigenta
tinoiu. Zrazu sa zistilo, že na nádvorí
a donedávna umeleckého šéfa banskobystrickej
je výborná akustika a uom sa operŠtátnej opery Mariána Vacha.
né predstavenia pod holým nebom
páia. Druhé Zámocké hry už boli
Bol tvojím prvým zamestnávate om Divadelný
ozajstným reprezentatívnym festivaústav?
lom so skvelými spevákmi – Danom
Už vo štvrtom roníku VŠMU som nastúpil
Iordachescom, Christinou Angelakovou, Franna dramaturgické miesto do Tatra revue. Netvori nový priestor pre hudobné divadlo. No henciscom Lazarom. Ako riadite Divadla J. G. Tabola to celkom moja šálka kávy, takže pri prvej
dikepovala ju absencia vlastného hracieho priejovského som potom skonil, ale Zámocké hry
príležitosti som zdupkal za spolužiakom do
storu, chýbal jej stabilný súbor a nenašla si svoje
zvolenské mi ostali.
mládežníckeho vysielania Slovenskej televízie.
obecenstvo. Možno ak by sa založila dnes ako
Popritom som písal operné recenzie do Pravdy,
súas Slovenského národného divadla, ktoré má
kde bol mojím šéfom teatrológ Laco Lajcha.
popri vekých scénach aj komorné javisko, bol by
Opera na zámku prešla mnohými peripetiami.
Vaka nemu som získal miesto v Divadelnom
jej osud iný. Napriek tomu v nej vznikli zaujímaV akej situácii sa nachádza dnes?
ústave. Mal vtedy štyroch zamestnancov – riavé dielka – z hadiska inscenaného (prvé operSpolone s Mariánom Vachom sme po roku
ditea Stanislava Vrbku, teatrologiky Gizelu
né práce Jozefa Bednárika) aj dramaturgického
2005 Zámocké hry postavili na exkluzívnej draMaugovú, Nelly Štúrovú a ma. S Nelly sme
(Weillových Sedem smrtených hriechov, Leoncamaturgii, s ktorou milovník opery neprichádza
spracúvali obrovské kopy zväša nepopísaných
vallova Bohéma). Na slovenské premiéry donibežne do kontaktu. Nehovorím primárne o ku24
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ho Wozzecka a po viac než polstoroí reinkarnoval Katarínu Izmajlovovú. Do SND priviedol
Ondreja Lenárda (ako repertoárového, nielen
hosujúceho dirigenta), oslovil Mariána Chudovského aj Jozefa Bednárika (hoci premiéra
Fausta a Margaréty sa odohrala už po Juríkovom
odchode). Druhým ambicióznym riaditeom bol
Marián Chudovský. Prvýkrát sa šéfom opery stal
za generálneho riaditea Ivana Petrovického, ktorý, hoci straník, bol
vemi slušný lovek (poas šéfovania
Mrzí ma najmä nezáujem Brav DNSP Martin sa nebál zamestna
perzekvovaného Martina Porubtislavy, ktorá so zotrvanosou
jaka). Chudovský ustál napríklad
vníma Zámocké hry zvolenské
škandalóznu „preberaku“ Bednárikovej inscenácie Faust a Margaréta,
ako lokálnu záležitos.
ktorú sa mnoho udí v divadle pokúsilo tesne pred premiérou znies
zo sveta. Po frenetickom úspechu sa
však k nej odrazu všetci okázalo hlásili. Dlhšia,
Ako vnímaš situáciu v Opere SND? V ktorej
úspešnejšia, programovo jasne orientovaná bola
asti sínusoidy historického vývoja sa naša prvá
druhá Chudovského éra a verím, že terajšie vedescéna nachádza?
nie Opery SND na u nadviaže.
Opera mala za ostatných tridsa rokov dve silné
obdobia. Najvýraznejším bola nepochybne éra
Mariána Juríka (1983 – 1988). Bol to ozajstný
Ak by si mal bilancova , o sa ti v profesionálchlap, dokázal by tvrdý, zásadový. Ako bývalého
nom živote vydarilo a kde cítiš manko?
rozhlasového a novinového redaktora ho nezväBudem sebakritický. Ako dramaturg som v mnozovali ani prílišné škrupule, ani „kamarátšafty“
hých projektoch stál skôr v pozadí. Mojím živým
s režisérmi, dirigentmi, spevákmi. Mal víziu,
dieaom sú operné Zámocké hry zvolenské,
ktorú sa nebál presadzova. Jeho zásluhou sa po
ktoré však odjakživa determinovala organizaná
dlhých prieahoch konene realizovala Benešova
a nanná viazanos na banskobystrickú operu.
Hostina, v slovenskej premiére uviedol BergovA nie s každým jej vedením som si rozumel tak

zettiovských opier z mojej krátkej dramaturgickej
éry v Komornej opere (Anna Bolena, Lucrezia
Borgia, Caterina Cornaro) sme potom nadviazali
v rámci spomínaného cyklu koncertných naštudovaní na Zámockých hrách zvolenských. Takže
naša spolupráca s Mariánom Vachom, ktorý moje
repertoárové nápady adekvátne realizoval, trvá
vlastne už viac ako jeden a pol desaroia!

ako so súasným riaditeom Rudolfom Hromadom a šéfdirigentom Mariánom Vachom. Ako
kritik som sa iba rozbehol, ale prácu som nedov šil. Ako historik som, odhliadnuc od drobných
štúdií, ni rozsiahlejšie nenapísal. Uvedomujem
si (a okolie mi to dáva asto na vedomie), že by
sa patrilo napísa nejakú závažnejšiu publikáciu.
Verím, že sa mi zámer podarí dotiahnu do konca. Materiálu i osobných zážitkov a spomienok
mám nazhromaždených viac než dos. Možno
pre niekoho aj menej príjemných...

Jaroslav BLAHO (nar. 6. 5. 1942, Bratislava)
– divadelný historik, kritik, operný dramaturg.
Od roku 1967 až do odchodu do dôchodku
pracoval v Divadelnom ústave, patrí k zakladateom systematickej divadelnej dokumentácie. Pôsobil tiež ako lektor Opery SND (1971
– 1974), riadite Divadla DJGT v Banskej
Bystrici (1978 – 1980), dramaturg Opery
SND (1987 – 1990) a dramaturg Komornej
opery (1998 – 1999). Od roku 1965 sa venuje
kritickej a publicistickej innosti v oblasti
opernej tvorby. Autorsky spolupracuje s rozhlasom a televíziou, je autorom i moderátorom predpremiérových matiné a cyklu Kontinuity v Opere SND a operných podveerov
v Slovenskej národnej galérii. Je zakladateom
a umeleckým riaditeom opernej asti Zámockých hier zvolenských (od roku 1979).

Slovenská filharmónia
Predaj abonentiek a vstupeniek na koncerty SF
64. koncertná sezóna 2012 /2013
Prednostný predaj celosezónnych abonentiek pre abonentov zo sezóny 2011/2012

27. 8. – 14. 9. 2012

(abonentku z minulej sezóny 2011/2012 prosíme predložiť)
Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov

17. 9. – 28. 9. 2012

Predaj vstupeniek
na koncerty v septembri

od 27. 8. 2012

na jednotlivé koncerty v sezóne 2012/2013 a voľný výber koncertov

od 1. 10. 2012

Pokladnica Slovenskej filharmónie, Reduta, Námestie Eugena Suchoňa 1, Bratislava.
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Chladná i poetická?
Pucciniho Manon Lescaut v Opere SND
Kým ešte zaiatkom minulého storoia karhal Zden k Nejedlý Emu Destinovú, že spieva radšej Tosku než Libušu, a Puccinimu sa vo
všeobecnosti nezriedka vyítali prílišný naturalizmus a sentimentalita, postoje k jeho tvorbe
sa postupom asu (aj pod vplyvom inscenanej
praxe) zmenili. Zásadnou chybou v minulosti bola asto snaha nazera na jeho opery z obmedzeného hudobno-estetického zorného uhla,
priom sa primálo bralo do úvahy, že ide o hudobno-dramatický žáner par excellence a že práve z pohadu divadelného mal majster z Luccy
unikátny cit a zmysel pre vystihnutie atmosféry
a ducha svojej doby. René Leibowitz napríklad tvrdí, že neby tohto skladatea, priepas medzi intelektuálnou operou Wagnera a pozdného Verdiho a modernou operou
20. storoia by bola zdrvujúca.
Všetky kvality, ktoré oceujeme v Pucciniho najhranejších operách, sú prítomné
už v Manon Lescaut. Vokálna melodika
rôznorodo podporovaná a komentovaná
orchestrom, schopnos kolorova prostredie deja, výstižná charakteristika vedajších postáv, prienik literatúry do diela, intenzívny vzah medzi poéziou slova a jeho
hudobným vyjadrením. Zárove tu už cíti
nástup konverzaného štýlu, ktorý je zjavný napríklad v parte Lescauta. Javisková
realizácia diela bola v SND zverená osvedenej, k modernej optike inklinujúcej dvojici scénografa Daniela Dvoáka a režiséra Jiího Nekvasila. Heslovite povedané,
ich koncepciu charakterizuje posun príbehu do 20. storoia, miešanie realistických
a štylizovaných výjavov, práca so symbolom, snaha o dynamizáciu scénického diania a úsilie o poetizáciu úinným farebným svietením. Pome však po poriadku. Aktualizácia
v prípade Manon býva dos riskantná, pretože
skladateova hudba i postoj k príbehu sú na jednej strane ešte nasiaknuté rezíduami romantizmu, no v podstate sú už realistické. Pokia nás
javiskové dianie strhne, tak sa to dá. Naturalisticky poaté de lé prostitútok, ktoré je hudobne
tak pútavé, že ho Franco Alfano musel parafrázova vo svojom Vzkriesení, však nevzbudilo ani
súcit, ani žiadostivos, ale skôr odpor. Sólistov
viedla réžia realisticky, štylizáciu si vyhradila pre
zborové výjavy (dievatá manipulujúce s knihami, muži s kartami, pantomimické stvárnenie
služobníctva), z ktorých niektoré plynulo prechádzali do realizmu. Možno práve táto štylizácia v kombinácii so spoiatku chladne pôsobiacou scénou vyvolávala dojem istého nedostatku
poézie. Na viacerých miestach režisér pracoval
so symbolikou, ktorej presný význam si ale divák musí domyslie sám (zboku vystupujúce
suché konáre stromov v 1. dejstve, „dolu hlavou“ visiaca ervená pohovka v 2. dejstve). Má
symbolickú funkciu aj nástup prostitútok spod
javiska, ktoré sa po krátkom nadýchnutí opä
26

prepadnú (reálne do podpalubia, symbolicky do
venej temnoty)? Symbolom životnej púte Manon je aj putovanie slneného kotúa naprie javiskom v poslednom obraze, ktorý zapadá v momente smrti protagonistky. Symbolom blízkej
smrti alebo aspo životného zmaru je zrejme aj
postava bezhlavého lampára, priom text jeho
spevu je akýmsi kontrapunktom k osudu Manon. Nekvasil, ako takmer každý dnešný režisér,
nechce ani na chvíu prenecha javisko len spevu. V dvoch prípadoch však takto narúša hierarchiu operných zložiek. Pôsobivá tenorová ária
Ah, Manon je prekrytá hereckou etudou Ma-

om dejstve, intonané rezervy sa objavili len
v závere prvého dejstva. Spevácky je inscenácia
pomerne kvalitná, avšak bez jediného ozaj strhujúceho výkonu. Najbližšie mala k nemu Jolana Fogašová. Jej Manon nie je v prvom obraze
prelietavé vtáatko, ale bezradné žiea trúchliace za stratou slobody (podobne ako Pucciniho
Giorgetta z Pláša o 25 rokov neskôr) a zareaguje spontánne veselým gestom až v momente
úteku so študentom. V Gerontovom budoári je
elegantná a zasnená, kým v posledných dvoch
dejstvách sa jej životná situácia musí zrkadli
predovšetkým vo vokálnom prejave. Spevácky
Fogašovej sopránové úlohy rozhodne svedia
viac než mezzosopránové. V dejstve prvom až do
polovice druhého poala part vyslovene lyricky
a až postupne nadobúdal jej spev dramatickejšie
rty. Výšky sú isté, spev v strednej polohe a obas

Scéna z 2. dej. opery foto: J. Barinka

non pobehujúcou s luxusnými vecami, ktorých
sa nechce vzda, a v druhom prípade, ktorý mi
prekáža ešte viac, poas krásneho duetu v 3. dejstve, rozvíjajúceho hudobnú tému Pucciniho
kvarteta Crisantemi, vojaci neprestávajú brázdi javisko so železnými klietkami s pobehlicami. Všetky doterajšie výhrady voi javiskovému
stvárneniu sa však stávajú druhoradými vaka
výbornému narábaniu s farbou (scéna i kostýmy) a predovšetkým so svietením. Manon stojaca pri svojej prvej árii v bielom župane pri obloku je nasvietená tak, že skutone vyvoláva dojem „hriešnej“ svätice. Farebno-svetelný úinok
vrcholí v poslednom obraze, s ktorým si zväša
režiséri nevedia da rady. Tu zabodoval jednoduchý prázdny priestor, práca so zadným horizontom a opä poézia svietenia.
Dirigent Rastislav Štúr výborne cíti, o si interpretácia Pucciniho žiada. Dynamické i rytmické
zlomy, vášnivo vedená melodická línia a odkrytie krásy harmónie a inštrumentácie. Napriek
úskaliam v sólových partoch pomohol rýchlejším tempom spevákom iba v náronej árii No,
pazzo son. Pavel Procházka viedol zbor opery
SND k sýtemu, farebnému zvuku v prvom i tre-

aj inde by si žiadal trocha plnší, farebnejší tón,
ale interpretácia pôsobí ako úprimné a uvedomelé stotožnenie sa s postavou a jej vokálno-výrazovými požiadavkami. Alternujúca Talianka
Cristina Baggio poala úlohu o osi dramatickejšie, miestami pôsobivo, ale samotný timbre
najmä v strednej a nižšej polohe má málo príažlivú farbu. Herecky je v 1. dejstve neviazanejšia, v druhom (zrejme zámerne) neohrabanejšia
a na vyjadrenie svojej rezignácie a zúfalstva v záverenom dejstve až privemi používa veristické
klišé ako vzlyky a parlando. K sopranistkám boli
vhodne nasadení aj tenoristi. Talian Luciano
Mastro je skôr lyrickým alebo spinto tenorom
s obmedzeným volúmenom. Jeho hlas s krásnou farbou mierne nazálneho sfarbenia pripomína trochu jeho staršieho známeho krajana zo
60. rokov Daniela Barioniho. Enormné nároky
speváckeho partu ho obas trocha unavovali, ale
vždy sa dokázal vokálne do úlohy vráti. Maar
Boldizsár László má prieraznejší tón, celkové
vokálne uchopenie je dramatickejšie, viaceré exponované miesta zvládol s patriným efektom,
chýba mu však väšia vyrovnanos a elegancia
v kreovaní vokálnej línie (podobne aj v herec7–8 | 2012
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kom prejave, kde pôsobí zemitejšie). Z alších
interpretov herecky menej uvonený Daniel
apkovi v postave Lescauta viac spieval, kým
herecky presvedivý Pavol Remenár viac deklamoval. K výraznejším kreáciám patril aj baletný
majster Ivana Ožváta. Sklamaním boli výkony
oboch predstaviteov Geronta – Gustáva Beláka s udne tvoreným tónom a Jána Gallu pôsobiaceho hlasovo unavene a bezfarebne.
as publika by zrejme radšej prijala klasickejšiu podobu tejto opery, iných môže oslovi

aj toto modernejšie poatie vaka invennej
práci s farbou a svetlom. Myslím však, že obe
skupiny právom nadchne samotná Pucciniho hudba. Jeden z najkrajších hudobných
motívov partitúry zaznieva v poslednom dejstve na slová „gelo di morte“ (chlad smrti).
Poiatoný chlad inscenácie sa postupne
zahrieva, aby v závere blala pravým pucciniovským ohom!

Giacomo Puccini: Manon Lescaut/hudobné
naštudovanie: Rastislav Štúr/réžia: Jií Nekvasil/scéna: Daniel Dvoák/kostýmy: Mária
Fulková/zbormajster: Pavel Procházka/Cristina Baggio, Jolana Fogašová (Manon), Boldizsár László, Luciano Mastro (Des Grieux),
Daniel apkovi, Pavol Remenár (Lescaut),
Gustáv Beláek, Ján Galla (Geronte), Jozef
Kundlák, Ondrej Šaling (Edmondo ) a i./
Opera SND, premiéra 15. a 16. 6.

Vladimír BLAHO

Nestarnúci Oenbachov Orfeus na košickom javisku
Poslednou premiérou opernej sezóny
2011/2012 v Košiciach bola slávna opereta
Jacquesa Offenbacha Orfeus v podsvetí. Príbeh nešastného hrdinu z gréckej mytológie je klasika, kde aj priemerne vzdelaný divák vie, že tak, ako k Rómeovi neodmyslitene patrí Júlia, bez milovanej Eurydiky sa nezaobíde ani legendárny trácky hudobník. Príbeh poslúžil ako námet rôznym
autorom v rôznych dobách a štýloch. Na pracovnom stole ho mali
Peri s Caccinim, neodmietol ho
Monteverdi, regenerané kvality
v om objavil Gluck a s chuou ho
napokon „znemožnil“ i parížsky
majster ahkonohej múzy Jacques
Offenbach. Jeho Orfeus sa stal
ideologickou satirou a politickou
paródiou francúzskej spolonosti, ktorá v krátkom ase vystriedala niekoko „milostných“ vzahov
s rôznymi spoloenskými zriadeniami. Antickí bohovia poskytli nevídané možnosti. V travestii
namoenom pere si autori zgustli na „božských“ slabostiach aj
úchylkách. S výnimkou rozpaitej
historickej premiéry (1858) mala
bleskovo prerobená „offenbachiáda“ o pár týždov už skutone
buffózno-satirický spád a ostré
salvy z javiskového Olympu smerovali na správne miesta v hadisku. Paríž burácal, dokonca dovtedy podradný kankán dostal umeleckú satisfakciu a stal sa megašlágrom.
Košický divák na repríze 24. 6.,
ktorú som mala možnos vidie,
síce neburácal, no jednotlivé výstupy ocenil štedrým potleskom. Prevažne
stredná a nižšia veková kategória publika bola
však dozaista zaskoená výrazne skrátenou
podobou oakávaného taneného „glancnumera“. Navyše bez obligátnych kankánových
sukní sa populárny tanec zredukoval iba na
niekoko povinných taktov partitúry. Škoda,
lebo košická opera má výborný tanený súbor. Koncepcia eského hosujúceho režiséra a úspešného muzikálového herca Lumíra Olšovského nehadala politické kontexty.
Podstatou boli osvedené komické situácie,

dialógy a typológia postáv. Škoda, že vtipne
aktualizovaný úvod s metaforou košiara nenašiel alšie pokraovanie a baiace baletné
stádoko sa len presunulo z rôznych astí divadla na javiskovú biofarmu, kde sa stratilo
v nových kostýmoch deja. Ani Verejná mienka nedostala výraznejší priestor a jej usadenie
medzi publikum bolo jediným kontaktom s

A. Baculík foto: J. Marinský

verejnosou. Z Orfea sa stala celebrita, ktorá
však v konfeknom obleku pripomínala skôr
chudobného muzikanta než dobre platenú
husovú hviezdu luxusných veierkov high society. Excentrická a rozmarná Eurydika hadala lepšiu partiu v perspektívnom Aristeovi, majiteovi biofarmy. Pod velárskou maskou bol ukrytý Pluto, ktorý v rachote a dyme
motoriek odviedol aj s „rockersky“ pichavou
partiou Eurydiku do svojho „erveného“ sveta. Stretnutie dvoch svetov – unudeného pozemského a akného podzemného poskytlo

priestor pre alšie legitímne dejové zápletky
aj rozuzlenia. Z hlavných postáv upútal a inscenácii udával prím Juraj Hollý (Aristeus,
Pluto), ktorý bezproblémovo zvládol nielen
vokálny part, ale v noblesne úlisnom a cieavedomom šéfovi „podsvetia“ vytvoril neprehliadnutenú javiskovú kreáciu. Jeho pendantom bol Marek Gurba (Jupiter) ako hodnoverný ostrieaný dobyvate ženských s dc aj
tiel, ktorého neakaná revolúcia na Olympe
priviedla na nové (zvrhlícke) myšlienky. Manželský pár v rozvodovom konaní mal ideálnych predstaviteov: Ogu Bezainskú ako
utajenú ambicióznu „zlatokopku“ a Antona
Baculíka ako nerozhodného milenca bez pevného názoru a vokálneho umelca so zdevastovaným nástrojom. Obaja boli brilantní nielen
v dialógoch a hádkach, ale aj hudobných vstupoch. Alena Fialeková v úlohe Verejnej mienky neochvejne bdela ako ortodoxná autorita
nad dodržiavaním prirodzených morálnych
zákonov. Kuriozitou, atrakciou a zárove
„spielmacherom“ veera bol Stanislav Pitoák (John Styx) v úlohe bývalého kráa Arkádie a veného pijana z rieky zabudnutia Léthé.
Publikum bavil senilnými etudami a jeho záverený kuplet nemal konca kraja, priom
každý opakovaný vstup na javisko vyvolal salvy smiechu. K vydarenému bujarému predprázdninovému vyíaniu prispel aj dirigent
Igor Dohovi, ke sa do orchestriska dostal
skokom s husami v rukách a v sólových husových výstupoch vytvoril „alter ego“ Orfeovi.
Druhá Offenbachova verzia v dvoch dejstvách
mala v Košiciach akceptovatené a aj potrebné
škrty (v rámci nich dokonca nezaznela kompletne ani obúbená predohra). Bola príjemným osviežením bez nároku na vyššie umelecké i aktualizané štandardy.
Mária GLOCKOVÁ
Jacques Offenbach: Orfeus v podsvetí/hudobné naštudovanie: Igor Dohovi/réžia: Lumír
Olšovský/scéna: Martin erný/kostýmy:
Roman Šolc/zbormajster: Šimon Marinák/
Anton Baculík (Orfeus), Oga Bezainská
(Eurydika), Juraj Hollý (Aristeus – Pluto),
Marek Gurba (Jupiter), Alena Fialeková
(Verejná mienka) a i./Opera Štátneho divadla Košice, navštívené predstavenie 24. 6.
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Leo Nucci stále v top forme
O d žke kariér operných sólistov by sa dala napísa samostatná štúdia. Riadky v nej by sa ušli
tým, o zažiarili, zopár sezón sa o nich bili divadlá
a vzápätí padli ako meteory. Asi najviac priestoru
by patrilo menám zotrvávajúcim na prestížnych
scénach dve-tri desaroia. Takým, o sa v pravý
as a so cou dokázali z nich stiahnu. Ostávajú
ešte dve kategórie ignorujúce vlastný dátum narodenia. Jedna z nich sa stoj o stoj snaží nezís
L. Nucci foto: archív

z oí. Zmenou hlasového odboru i mikrofónovými šou produktmi. Tá druhá stále zodpovedá
najprísnejším interpretaným kritériám. Do nej
patrí aj barytonista Leo Nucci.
V posledných doch sezóny a zárove v závere
riaditeskej éry Petra Dvorského sa tenoristov
niekdajší astý javiskový partner objavil na doskách Opery SND. Pricestoval priamo z milánskej La Scaly, po lete ho akajú nemenej prestížne

/Š/UMENIE
Roberta Bayera
Ke môžem, cestujem radšej vlakom. Hektický svet medzinárodných letísk s ich babylonskou atmosférou a paranoidne rušivým
najvyšším stupom ochrany ma unavuje
a znervózuje zárove. Cestovanie po železnici ma naopak priam upokojuje. Vychutnávam si kontrast medzi „largom“ na palube
vlaku a „vivace-presto“ za jeho oknami i
náhodné a nezriedka zaujímavé stretnutia
à la „staccato“ v reštauranom vozni alebo
kupé. Na rozdiel od letiskových budov sú železniné stanice omnoho viac prepojené so
životom v meste a sú asto dejiskom napínavých scén.
Berlín hlavná stanica, krátko po 16. hodine.
Unavený po výdatnom kultúrnom a umeleckom víkende vystupujem z taxíka. Posledný
vlak do Mníchova odchádza síce až o trištvrte hodinu, no keže sa nerád naháam, prídem radšej skôr. Pred dverami postávajú
„junkies“ s prázdnymi pohadmi, obchodní cestujúci, ktorí divoko gestikulujúc osi
rozprávajú do svojich mobilných telefónov,
ruksakoví turisti hadajúci v prívalovej mase
udí spolucestujúcich na skupinový lístok.
Vyahujem mobil, aby som sa ešte raz pozrel
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javiská, na jar opä La Scala a Covent Garden.
O dôvodoch, preo na erstvého sedemdesiatnika nezanevreli veké divadlá, presvedil bratislavské publikum v postave Francesca Foscariho
z Verdiho Dvoch Foscariovcov.
Leo Nucci aj po 45 rokoch kariéry (osobne som
ho po roku 1989 poul veakrát na viacerých
scénach) ostáva tým, ím bol. Verdiovským
interpretom par excellence, ktorý svoj skôr lyrickejší, mäkký, balzamovo pôsobiaci materiál
vaka famóznej technike vždy vedel bez známok forsírovania pretavi do polôh výrazu dramatických hrdinov. Aj v postave vyše 80-roného benátskeho dóžu dal najavo, že tvori dlhé,
o dych opreté frázy, mu nerobí problém. Že
hlas znie stále sviežo, bez manka v okrajových
polohách (vždy boli jeho doménou výšky) i
v sile tónu. Na pódiu stála osobnos, ktorá portrét starca, vyrovnávajúceho sa s osobnou i politickou porážkou, formovala bez vonkajšieho
pátosu a vekých gest, zato s nefalšovanou
pravdivosou emocionálneho prežitia. Posledné dejstvo patrilo bezvýhradne jemu. Mal rozložené sily tak, aby drámu vygradoval hlasovo
aj herecky do strhujúceho nále.
Leo Nucci natra l za dirigentským pultom
na mladého Martina Leginusa, ktorý potvrdil nielen to, že talianski operní autori sú jeho
„krvnou skupinou“, ale prekvapil muzikant-

skou exibilitou v partnerstve s prominentným
hosom. Sprevádzal ho (na ele dobre disponovaného orchestra Opery SND) bez najmenších kolízií. Akceptoval jeho tempá, frázy,
ktoré však nepoznaila žiadna „licencia“ veku.
Bol to štýlovo absolútne vzorový Verdi.
Javiskoví partneri hosujúceho sólistu, hoci
približne o tri desaroia mladší, pôsobili zavše
hlasovo unavenejšie. Louise Hudson (Lucrezia) má síce prieraznos dramatického sopránu
a s pohyblivými úsekmi sa vyrovnáva statone,
chýba jej však ušachtilos pián a mezza voce. Vo
forte sa zasa obas objavilo privea vibrata. Boldizsár László (Jacopo Foscari) má „italianitu“
v timbri, no technické problémy, hlavne neistota
vo vysokej polohe, ho príliš zväzujú, aby mohol
rozvinú svoje tromfy. Permanentné spievanie
dramatických postáv v ostatnej sezóne mu urite neprospelo.
Nadšené bratislavské publikum (sála v novej
budove nebola celkom vypredaná!) dostalo
na konci sezóny zaslúženú odmenu. Po Josém
Curovi a Nellovi Santim bol Leo Nucci tretím
silným zahraniným menom (odhliadnuc od
slovenských svetobežníkov, akými sú Adriana
Kuerová, Pavol Bršlík i Dalibor Jenis), ktoré
obohacujú publikum a zárove dvíhajú povedomie súboru.
Pavel UNGER

na elektronický cestovný lístok a presvedil sa,
i si správne pamätám íslo koaje a nástupiša. Po pár metroch s oami na displeji ma zastavil náraz a prenikavý zápach. Spätkujúcemu bezdomovcovi som nechtiac vyrazil z ruky
téglik s drobnými, ktoré sa s cvengotom rozsypali po dlažbe. Cítil som sa nesmierne trápne.
V chvate som sa zohol po skrkvaný téglik od
kávy a ospravedlujúc sa som do neho stril
desa eur. Bezdomovec sa na ma len usmial,
poakoval a zaželal mi šastnú cestu. Po pár
krokoch plných sebakritiky vlastnej (ne)pozornosti som sa ocitol vo vstupnej hale železninej
stanice. Z mojich výitiek ma prebrali tóny Ligetiho Nouvelles Aventures, ktorých ozvena sa
miešala s elektronickým škripotom lokomotív,
syaním hydraulických systémov a všeobecným ruchom vestibulu. Priam inštinktívne
som sa vybral za zvukom. Stojac na pohyblivých schodoch ma predbehlo bosé dieva so
striebornými srními parohami na hlave. Na
galérii postávala dáma s obrovskými pštrosími perami a vypchatou vranou vo vlasoch a do
mikroportu mrmlala nezrozumitený Ligetiho
„text“, na ktorý jej odpovedal tak trochu komicky pôsobiaci fúza so strieborným kufrom
a troma klobúkmi na hlave. Pred improvizovaným divadelným javiskom medzi nástupišami
postávali hlúiky udí, sklenený výah priviezol
hornistu v smokingu. Pomaly mi došlo, že som
sa ocitol vo nále Ligetiho hudobného divadla

obklopený zvukovými plochami miešajúcimi sa s „džungou“ ruchov frekventovaného verejného priestoru. Náhodní diváci postávajúci navôkol sledovali dianie na
parkete staninej haly s oividným napätím
a pobavením. Nikto však nerušil predstavenie, všetci prijali hru a jej pravidlá. Ligetiho
postavy a siedmi inštrumentalisti zhromaždení vôkol preparovaného klavírneho krídla
pôsobili v obrovskej hale berlínskej hlavnej
stanice bizarne a konformne zárove. Ich
odvaha konfrontova verejný priestor s nároným hudobným materiálom súasného
hudobného divadla sa vyplatila. Krátko pred
koncom tohto predstavenia som si všimol,
ako sa z masy v pozadí nepozorovane vynoril aj páchnuci bezdomovec, ktorému som
pred stanicou vyrazil z ruky jeho almužnu.
Netušiac, že predstavenie sa chýli ku koncu, vysypal z papierového téglika drobné
a nepozorovane ich položil na okraj jednej
z podest improvizovaného hracieho priestoru, aby sa opä odtackal kdesi do neznáma
svojej neistej existencie. Pár taktov neskôr
sa predstavenie skonilo a „operným“ vestibulom stanice sa rozliehal nadšený potlesk
publika. Mimo kamenných divadiel a intelektuálnych prestávkových rozhovorov sa
stal dôkazom, že opera patrí skutone širokému publiku a obstojí aj v dravej a bezútešnej konkurencii masových médií.
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Henryk Miko aj Górecki

Sláikové kvarteto . 1 „Už sa zmráka” (1988)
Adrián DEMO

„Už sa o tieto veci viac nestarám. Staia mi biele a ierne klávesy. Vy ste mladí skladatelia, vy tvoríte budúcnos hudby, pokrok. Pre ma sú nástroje ako klavír postaujúce. Mnohí hovoria, že klavír
je staromódny, že patrí do múzea ako starožitnos. Ale ja si myslím, že je stále dos dobrý na to, aby
sa s ním dala robi hudba.”
H. M. Górecki ohadom hadania originality
P  

H. M. Górecki [foto: archív]

Nedávno zosnulý legendárny skladate Henryk Mikoaj Górecki
(1933–2010) sa stal v 60. rokoch, veda svojich rovesníkov Pendereckého, Kilara a starších skladateov ako napr. Lutosawského i Serockého, jedným z vlajkonosiov poskej sonoristickej školy, ktorá prišla
s priamejšou, drásavejšou podobou Novej hudby. Z Góreckého sa ku
koncu 90. rokov stala osobnos známa nielen svetu súasnej vážnej
hudby, ale naopak širokému okruhu poslucháov najrôznejších žánrov.
Svojou 3. symfóniou sa poda mnohých priklonil k tej vetve skladateov, ktorí opúšali brehy avantgardy a navracali sa do (v porovnaní s ich
ranejšou tvorbou) tradinejšej, konvennejšej oblasti, najmä v Posku
charakteristickej námetmi zbožnosti, jednoduchou tonálnou sadzbou
a formovým riešením. Vo svojom prvom sláikovom kvartete zvanom
Ju si zmierzcha („Už sa zmráka”) však dokázal, že aj s takto zjednodušenými pravidlami hry dokáže napísa prekvapivo energickú, nápaditú a vynikajúcu hudbu.

Ak sa pozrieme na Góreckého rané diela, v porovnaní s vtedajšou tvorbou napr. Pendereckého, sú akoby menej výrazné, no zárove sú akosi
tvrdohlavejšie vo svojich pomalých procesoch, v stupovaní napätia,
ale aj v rozlaovaniach (Muzyczka III, Elementi) a vôbec rôznych spôsoboch práce s udržiavaním vypätej expresivity. Poas dvoch desaroí Górecki vo svojej tvorbe relatívne plynulo prešiel od punktualizmu
a práce s klastrami až k diatonickým melódiám, zmierujúcim kódam,
podhalanskej tónine a citátom, priom najväšími zmenami prechádzali jeho skladby v 60. rokoch, dobe prajnej na zmeny a posuny. Zo
zmieneného vývoja pripomeme len Góreckého zaujatie pre symetriu
v Refrene (1965), „harmonickú auru“ a citáty v skladbe Trzy utwory
w dawnem stylu pre sláikový orchester (1963) a formové myslenie
v blokoch v skladbe Muzyka staropolska pre plechové a sláikové nástroje (1967–1969).
Po monumentálnej skladbe Beatus Vir (1979) sa Górecki náhle sahuje do dôverných sfér komornej hudby, píše oraz viac zborových
skladieb. Uberá hustotu zo svojich (vtedy už diatonických) zhlukov
a zameriava svoju pozornos na prosté trojzvuky, ktoré len obas
„strpuje“ bolestivými disonanciami. Upiera sa k náboženským námetom a udovej tematike vychádzajúcej z jeho milovaného Goralska.
Nech už je jazyk, ktorý používa Górecki, akokovek rôznorodý – od
klastrov v kompozíciách ako napr. Refren po isté trojzvuky zborových skladieb 90. rokov –, rázovitá a neopakovatná ostáva jeho práca
s asom, pokoj a trpezlivos, s ktorou vytváral a opracovával bloky
svojich kompozícií. Tieto bloky asto stoja oproti sebe v ostrom protiklade. Obúbené sú krajné dynamické hladiny ako ffff a ppp. Len
v 3. symfónii akoby sa vyhýbal krajným dynamickým oznaeniam.
Skladba väšinou plynie v p, mp, mf, len výnimone narazíme na
pp a ff sa objaví len raz (v 1. asti). Takisto v neskorších komorných
skladbách, poínajúc Sláikovým kvartetom . 3, sa jeho dynamický
výraz umieruje, hudobný tok pôsobí pokojnejšie, akoby zmierenejšie s okolitým svetom. Môžeme si len domýša, ako by asi vyzerala
jeho nedokonená 4. symfónia.
Pre Góreckého hudbu je príznaný takýto paradox (podobne ako napr.
u Xenakisa) – dômyselne vypracovaná kompoziná štruktúra, plná symetrických palindrómov a asketickej prísnosti, pôsobí vemi živelným
a prirodzeným dojmom. Platí to rovnako pre Góreckého staršie skladby ako napr. Genesis, ako aj pre jeho sláikové kvartetá.
Kompozícia s blokmi a s ou súvisiace skladateské stratégie (ako
napr. strih z jedného bloku do druhého i „montáž“ viacerých blokov)
sú základným prvkom, spájajúcim Góreckého esteticky rôznorodú
skladateskú pú v súvislý celok. alšími prvkami, ktorými obohacoval svoju paletu zhruba od zaiatku 70. rokov, je využívanie rôznych
módov (napr. oktatonickej stupnice, starých cirkevných tónin, podhalanského módu) i citátov udových piesní, náboženských piesní,
Beethovena.
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Od roku 1978 Górecki spolu s rodinou trávieval mnoho asu v prenajímanej chalupe pri brehoch ierneho Dunajca. Cítil sa tu ako doma,
stretával sa s mnohými udovými remeselníkmi, mal živý styk s miestnou
hudbou a hudobníkmi. Od rezbára a husliara Wojciecha „Waszka“ Blaszaka sa uil „udovej“ hre na husliach. Od raných 60. rokov hrával na
husliach s Wadkom Obrochtom, lenom známej rodiny Obrochtovcov,
ktorej hraniu naúval aj Szymanowski v 30. rokoch. So spevákom Andrzejom Bachledom, lenom alšej známej hudobníckej rodiny, Górecki
po prvýkrát uviedol svoju skladbu Piesne na slová J. Sowackého op. 48
pre barytón a klavír. V roku 1995, pri kúpe domu na Podhalí s výhadom
na Tatry, sa Góreckému splnil dlhoroný sen. Konene mohol pracova
obkolesený prírodou a poskou udovou kultúrou, ktorú tak miloval.
Hudba skomponovaná po roku 1980 je aj z týchto dôvodov silne spätá
s tradinou goralskou udovou hudbou. Prvým vstupom do prepojeného sveta hudby „vážnej“ a hudby udovej je Koncert pre embalo (alebo
klavír) a sláikový orchester z roku 1980, samotným Góreckým oznaený
ako žart. Po niekokých rokoch venovaných predovšetkým zborovej tvorbe sa komorná hudba (skladba Lerchenmusik a tri sláikové kvartetá)
stala novým ažiskom Góreckého výrazu.
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„V skladbe Refren sa ustálili typické rysy Góreckého osobitého slohu,“
píše Martin Smolka vo svojom lánku. Je to „predovšetkým susedstvo
dvoch svetov – sveta meditatívneho ponoru a sveta výbušnej expresivity“.
Takýmto spôsobom je postavené aj jednoasové sláikové kvarteto Ju
si zmierzcha z roku 1988.
Skladba bola napísaná pre svetoznámy súbor Kronos Quartet, ktorý ju
predviedol v Minneapolise v roku 1989. Ide o rozsahom krátke dielo (cca
14 minút) a Górecki v om v zhustenej forme spojil svoje dve obúbené „hudby“, ktoré tu vytvárajú spomínané susedstvo hlbokého ponoru
a výbušnej expresivity – udovú hudbu Goralov a starú poskú cirkevnú
hudbu. V skladbe je vybudovaný kontrast medzi pomalými krajnými
asami a rýchlou strednou asou. V priebehu celej skladby je prítomný
jeden z najneubozvunejších intervalov – malá nóna, ktorá tvorí akési
spojivo medzi týmito svetmi. Dynamika celej skladby je urená väšinou
v krajných polohách – ppp – a silnej dynamike v rôznych obmenách –fff,
ffff, sfff, sffff. V celej skladbe nenájdeme „obyajné“ f (!).

G   !" #!$
V literatúre, ktorá sa venuje sláikovému kvartetu Ju si zmierzcha,
asto nájdeme zmienky o jeho „goralskom“ charaktere. Pri bližšom pohade však vidíme, že tento „goralský charakter“ je spôsobený najmä
drsnosou vyplývajúcou z interpretaných pokynov, jednoduchých rovnomerných pravidelných rytmov (aj ke nepravidelne opakovaných),
spôsobu hry a neustálej prítomnosti ostinátnych gúr v strednej asti.
Tónový materiál využíva stupnice a módy, ktoré sa nevyskytujú v goralskej hudbe, ako napríklad oktatonická stupnica (v podobe 2:1, teda
vytvorená striedaním vekej a malej sekundy), prípadne celotónový
modus (z tohto však Górecki väšinou uplatuje prvé štyri tóny a vtláa mu charakter lydického tetrachordu). Výraz udovej hudby teda (o
sa týka tónového výberu) nepredstavuje priamo, ako by sa mohlo zda
pri prvom poutí.
Prvkom i princípom prevzatým z udovej hudby je spôsob, akým Górecki vybudoval ostinato. Druhé husle a neskôr viola hrajú celý as na troch
strunách, krajných prázdnych a prostrednej s vysokým hmatom. Takéto
ostinato (v rozsahu oktávy) je vemi osobitým prvkom sprievodu – „kontrovania“ v udovej hudbe celého Karpatského oblúka, no najmä Goralska, kde si udoví hudobníci upravovali kobylky, aby mohli hra celý as
na troch strunách. Górecki jeho rozšírením do dvoch oktáv zvyšuje napätie a drsný výraz takéhoto sprievodu.
alším, vemi ra novaným spôsobom je pripodobovanie neustáleho
goralského „kadencovania“ v hlavných harmonických funkciách T-S-T,
T-D-T vo vrchole skladby. Górecki toto kadencovanie zhusuje pridaním
alšej tóniny do jednotnej bitonálnej plochy. Tento bitonálny reazec pô30

sobí archaickým dojmom, v porovnaní s predchádzajúcim hudobným
dianím vyznieva priam oisujúco. Divoký, archaický výraz je taktiež dosiahnutý sprievodom bez melódie. Ako napísal Martin Smolka, podobné
paralelizmy poznáme zo Stravinského Svätenia jari, hlavný rozdiel je
však v zdôrazovaní a nekompromisnom odhaovaní neubozvuností.
Veký rozdiel je aj v samotnej práci s asom. Górecki totiž siahodlhým
opakovaním vytvára dojem neustáleho zbesilého veselia, nespútanej radosti. Škrípavý zvuk a interval nóny zárove vemi svojsky napodobujú
korýtkové husle, vemi starobylý a osobitý nástroj, ktorý sa v Goralsku
zachoval.
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Jednoasová skladba je vnútorne zložená z troch menších dielov tvoriacich typickú trojdielnu formu A B A´+ kóda. Prvý diel je postavený na
dvoch dynamikou a faktúrou protikladných typoch hudobného materiálu, ktorými sú istá kvinta a kontrapunkticky spracovaný citát starej
poskej cirkevnej piesne Wacawa z Szamotul Ju si zmierzcha, známej
aj pod názvom Modlitwa kdy dziatki spa id.
Prvým typom materiálu je istá kvinta (d1-a1), ktorá sa postupne rozrastá stavaním alších istých kvínt do ostrých disonancií (delí ich interval
malej nóny). V prvej podobe zaznie istá kvinta, následne dve kvinty
(druhá je postavená o malú nónu nižšie), tri kvinty (o malú nónu nižšie
a vyššie) a nakoniec znejú štyri
isté kvinty postavené nad seba
H. M. Górecki [foto: archív]
v odstupoch malej nóny od tónu
C. Vemi vynachádzavým prvkom
sú skoky nástrojov do jednooktávového unisona – do pôvodnej
istej kvinty, ktorou celá skladba
zaína. Tento materiál je charakteristický rytmom a hráskou razanciou a až na malé výnimky je
melodicky nehybný.
Druhým typom materiálu je citát
starej poskej cirkevnej piesne Ju
si zmierzcha, ku ktorej sa Górecki vracia už po tretíkrát (predtým ju použil v skladbách Choral
w formie kanonu a v Muzyke staropolskej). Uchvátila ho pravdepodobne najmä jej symetrická stavba – šes
pätaktových fráz je zoskupených v trojdielnej forme, kde každý diel má
desa taktov. Táto piese je spracovaná na spôsob cantu rmu, ktorú kontrapunticky sprevádzajú rak, inverzia a rak inverzie. Tieto sú umiestnené
do rôznych tónin v o najostrejšom strete, priom nevstupujú naraz, ale
tak, aby pri nástupe nového hlasu zaznel interval vekej septimy. Part
cantu rmu bol zverený viole, ktorá má jemne vynieva. Výsledný efekt je
chmúrny, vo svojom pomalom tempe prináša pocit netrpezlivosti a dusna.
Tento materiál zaznie v prvom diele štyrikrát, pri každom opakovaní
v násobku pôvodnej d žky, o len potvrdzuje Góreckého zaujatie symetriou v asových proporciách. Górecki buduje formu z dvoch blokov
podobným spôsobom ako pri skladbe Refren, s pomocou rozpínania
a zmršovania blokov.
David Kopplin vo svojej eseji o „koncepte asu“ v Góreckého kvartetách
vidí vo vstupnej asti jasný zámer: z exponovanej piesne je nemožné vycíti, o sa bude dia v alšom priebehu skladby. Jednotlivé hlasy vstupujú
bez zretených nástupov, Górecki zárove predpisuje hru od špiky (bez
„ataku“) a bez vibrata, o taktiež umocuje pocit bezasovosti.

C  (...
„Stredné Allegro možno považova za obraz muzicírovania, ktoré zažil
Górecki v Zakopanom, Dzianisze a Chochoówe,“ píše Adrian Thomas vo
svojej knihe o Góreckom. Hudobníci sú rozdelení na dva páry, z ktorých
jeden pár hrá melódiu a druhý ostré akordické ostinato. Melódie sú rozdrobené na útržky, sú nepravidelne zasekávané a opakované.
Vnútorne je druhý diel zložený zo štyroch úsekov, ktoré však tvoria jednoliaty celok a nestoja voi sebe v protiklade. V prvom úseku hrajú vi7–8 | 2012
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olonelo a viola paralelne v intervale vekej nóny melódiu, ktorá postupne rozširuje svoj rozsah smerom nahor. Pohybujú sa v rámci oktatonickej
stupnice (i módu 2:1). Prvé a druhé husle hrajú ostinato – druhé husle
hrajú trojzvuk d1-cis2-e2, prvé husle rozkladajú trojzvuk cis2-e2-dis3.
Prvý úsek koní zmenou úloh – violonelo a viola preberajú ostinato.

Hudba je dravá, živá, pulzujúca, zbavená melodiky. Tvrdohlavo, priam
maniacky sa sústredí na kontrovanie a „rezanie“ do strún (vi pokyn „nešetri slákom!“). Vírením melodických fragmentov utkaných zo základnej goralskej udovej praesencie – kontrovania, škrípania strún – Górecki
poslucháa opä vytrháva z bežného ponímania asového priebehu.
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Záver 2. dielu kvarteta

V druhom úseku nad týmto ostinatom hrajú melódiu prvé a druhé husle,
tentoraz v intervale vekej tercie. Sekundovými krokmi sa pohybujú po
škále celotónovej stupnice. Husle hrajú doškálne tercie, neskôr sa znovu
pohybujú v škále oktatonickej stupnice.
V treom úseku ostinato opä preberajú prvé a druhé husle vo svojej pôvodnej podobe. Violonelo a viola znovu hrajú svoje „organum“ v intervale
vekej nóny. Górecki použil v tejto melódii väšiu as prvej frázy piesne Ju
si zmierzcha, dávajúc jej
tak nový charakter – „goralizuje ju“.
Posledný, bitonálny úsek
je postavený z dvoch
akordických vrstiev. Každá z vrstiev kadencuje
T-S-T, T-D-T, priom harmonický pohyb sa deje
vždy v dvoch tóninách
súasne, v dôslednom
protipohybe dvoch vrstiev. Proti sebe postavené
akordy sú vo vzahu terciovej príbuznosti ako
c mol/A dur, B dur/D dur,
neskôr v dominantnom
pomere ako g mol/D dur,
b mol/F dur. Melodika je
opä nehybná. Od miesta oznaeného pokynom
Tenorový hlas piesne Už sa zmráka
con massima passione –
con massima espressione
sa zaína pomaly vynára istá kvinta d1-a1 hraná vo všetkých nástrojoch.
Od taktu 295 vstupuje aj súzvuk zložený z istých kvínt navrstvených na
seba v intervaloch malej nóny (od vekého C). Všetko dianie je však neustále opakované, hudobný dej sa premiea postupne a trpezlivo. Ku koncu
sa Górecki striedaním týchto navrstvených kvínt a neskôr aj zaznievaním
pôvodnej istej kvinty vracia k východiskovému materiálu predstavenému
na zaiatku kvarteta – kruh sa pomaly uzatvára.

Posledný diel tvorí zopakovanie kánonu (cantu rmu) v celej d žke. Kóda je vybudovaná z troch akordov: Ges dur, Des dur a B dur. Postavené sú vo forme kvartsextakordov – nie sú spojené poda pravidiel harmónie“, ale skáu; najprv o kvintu vyššie, potom o malú
terciu nižšie. Nad posledným akordom zaznie jemne akcentovaný tón (v pp) a1, ktorý koncu dáva akýsi pocit zmierenia, zjemnenia.
Záver kvarteta prináša pocit pokoja a uvonenia po bujarej veselosti. Je tento pocit zárove metaforickým prepojením „duchovného“ (chorál) a „svetského“ (tanec), posvätením sveta svetského a zemitého? A je záverené
opakované a1 (prázdna struna) nad kvartsextakordom B dur naznaenou
výzvou k zaiskreniu goralských kvínt
alebo prostým ustálením toku (naše
uši predsa privykli omnoho ostrejším
súzvukom ako relatívne konsonantným...)? Kopplin vidí v takejto hudobnej podobe nádeje, viery a pokoja, chýbajúcej v drvivej väšine novej
hudby, jeden zo základov Góreckého
úspechu na Západe.
Takéto ponímanie formového priebehu – nastolenie uritého kon iktu alebo stretu (v tomto prípade
Obálka nahrávky Kronos
postavenie ostrých goralských
Quartetu pre Nonesuch
kvínt proti chmúrnemu pomalému chorálu), trpezlivo budovaná gradácia hudobného toku smerujúceho k dramatickému vyvrcholeniu a katarzia v podobe
kódy, plná pokoja, asto spojená s využitím materiálu pochádzajúceho
z poskej renesancie – sa ustálilo v Góreckého tvorbe približne v 60. rokoch ako jeden z uprednostovaných postupov. Skladby ako Muzyka
staropolska, Canticum Graduum, Muzyczka IV i 2. symfónia sú príkladmi tohto riešenia. Kompozinou stavbou sa Górecki v 1. sláikovom
kvartete vracia k týmto dielam.
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Relácia Skladatelia, diela, interpreti 30. augusta o 21:00. Kronos
Quartet
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Pražská jar 2012
Takmer pädesiat koncertov a šes operných
predstavení v spolupráci s Národným divadlom a viac ako 35 000 predaných vstupeniek –
taký bol tohtoroný pestrý a vyvážený 67. roník medzinárodného hudobného festivalu Pražská jar, ktorý disponoval rozpotom
75 miliónov korún.
Festivalový program ponúkol zaujímavý dramaturgický oblúk zaínajúci 2. 5. tradine
Smetanovým cyklom Moja vlas a koniaci 3. 6.
Janákovou Sinfoniettou. K vrcholom tradinej prehliadky interpretaného umenia patrili
tohto roku piesové veery, na ktorých sa predstavili eská mezzosopranistka Magdalena Kožená a britský tenorista Mark Padmore, recitál
dnes už osemdesiatjedenroného eského klaviristu Ivana Moravca (s dielami Clauda Debussyho, Mauricea Ravela a Fryderyka Chopina),
koncert Varšavskej lharmónie s klaviristom
Rafaom Blechaczom (víazom prestížnej Medzinárodnej klavírnej súaže Fryderyka Chopina z roku 2005) alebo prvá as beethovenovského projektu klaviristu Leifa Oveho Andsnesa a Mahlerovho komorného orchestra. Udalosou bolo koncertné predvedenie Beethovenovho Fidelia vo verzii z roku 1814, a to s Pražskou komornou lharmóniou pod taktovkou
Jakuba Hršu a s americkou sopranistkou Carol Wilsonovou, tenoristom Nikolaiom Schukoffom, basbarytonistom Janom-Hendrikom
Rooteringom a s dvoma predstavitemi mladej
eskej opernej generácie – Adamom Plachetkom a Kateinou Kn žíkovou.
Usporiadatelia hovorili tento rok o dramaturgickej slobode, o odklone od vekých tém predošlých roníkov, akou bolo napríklad jubileum Gustava Mahlera. Poda ohlasu možno
usudzova, že to festivalu pomohlo. Prekvapujúcim sklamaním bolo pre mnohých vystúpenie Viedenských lharmonikov s dirigentom Danielom Barenboimom v mozartovskom
programe. Vekú pozornos vzbudil netradiný
koncert „Pocta Johnovi Cageovi“ v Národnom
technickom múzeu. Dramaturgiu spestrili tiež
programy Cigánskych diablov alebo „Veer
klasickej ínskej hudby“. Na rozdiel od minuloronej série zrušených vokálnych koncertov
sa tentoraz na organizátorov usmialo šastie.
Zo zdravotných dôvodov však nevystúpili dirigenti Vladimír Válek a Jií Kout, za ktorých
sa podarilo nájs náhradu Ondreja Lenárda
a Zdeka Mácala.
Ohadne inak skvelého programu Marka Padmora a klaviristu Paula Lewisa, ktorí sa v Rudolne predstavili s piesami Ludwiga van Beethovena a Franza Schuberta (s tým istým projektom sa potom objavili i v prestížnej londýnskej
koncertnej sieni Wigmore Hall), vznikla debata
– koncert totiž, na rozdiel od rôznych operných
galakoncertov známych speváckych osobností,
ktoré sa v bežnej sezóne pražského hudobného
života etablovali ako znane úspešné, nebol vypredaný. Pražská jar však našastie trvá na tom,
že takéto komorné programy ponúka má, že to
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má svoj zmysel aj v prípade, že sály nebudú plné.
Tradiné piesové veery by sa skutone nemali
z pražského koncertného života vytrati!
Trojroný projekt nórskeho klaviristu Leifa Oveho Andsnesa, žiaka v Bergene pôsobiaceho pedagóga eského pôvodu Jiího Hlinku, obsahuje komplet piatich Beethovenových klavírnych
koncertov. Andsnes zárove vedie spoza klavíra Mahlerov komorný orchester. Jednotlivé
programy budú uvádzané a naživo zaznamenávané na jednotlivých roníkoch Pražskej jari
a okrem toho na alších 70 koncertoch vo viac
ako 40 mestách po celom svete. Andsnes spolu
s mahlerovcami sa v tomto roku stali nieím ako
tajným triumfom pražského festivalu. Ich neokázalé, ale dokonalé vystúpenie, na ktorom zazneli
Koncerty . 1 C dur op. 15 a . 3 c mol op. 37, to-

né pritom siahalo až po pätisíc korún, o boli
najdrahšie vstupenky tohto roku… Pravda, znela slobodne dýchajúca, jemne nuansovaná hudba
s mnohými detailmi, v hre telesa sa napokon
snúbia najvyššie inštrumentálne majstrovstvo,
zodpovednos, fantázia i spontánna muzikalita.
A k pro lu tohto svetoznámeho telesa, jedného
z najlepších na svete, Mozart neoddelitene patrí.
Daniel Barenboim v role dirigenta však nedokázal zahna dojem, že svojimi gestami len oživuje
dianie na kúových miestach a aží zo skutonosti, že lharmonici hrajú inak viac-menej sami.
Po piatich rokoch sa na Pražskú jar vrátila
Petrohradská lharmónia, najstarší a najvýznamnejší ruský orchester, tentoraz so svojím šéfdirigentom Jurijom Temirkanovom.
Pokia aj tu nastal pocit nejakého rozarovania, tak len preto, že na programe absentovala
ruská hudba. Dvoákova Novosvetská symfónia predsa len nebola interpretovaná tak za-

L. O. Andsnes foto: Z. Chrapek

tiž bezo zvyšku naplnilo zámer festivalu by prehliadkou toho najlepšieho zo súasného interpretaného umenia. Neobyajne zretene a ihne sa prejavili základné atribúty hry klaviristu
i súboru, ktoré by sa dali charakterizova ako
virtuózna presnos, detailná znalos a nadpriemerná muzikalita. Beethovenova hudba znela
v dokonalej a oduševnenej súhre, v ideálnych výrazových proporciách, jadrne i zasnene a lyricky,
v skvelom tempe. Vyžarovala mimoriadnu energiu. K tomu zaznel rovnako zaujímavý Stravinskij, sláiková suita z baletu Apollon musagète –
transparentne, zvukovo priezrane, bezchybne.
Špikoví hudobníci hrajúci bez rutiny!
Viedenskí lharmonici napodiv tak jednoznaný dojem nevzbudili. Zahrali tri vrcholné Mozartove symfónie z roku 1788 – . 39 Es dur, . 40
g mol a . 41 C dur „Jupiterskú“ – re ektujúc
v nich výrazovú premenlivos a jemné odtiene
mäkkosti, závažnosti, bezstarostnosti a hravosti.
Pokraujúc alej do Drážan zanechali však dojem, že napriek všetkej zvukovej kultivovanosti
zaleka nešlo o najlepší koncert festivalu. Vstup-

ujímavo, aby zanechala dojem jedinenosti
a potvrdila tak svoju jednoznanú dramaturgickú opodstatnenos. Julia Fischer ako sólistka Mendelssohnovho Husového koncertu
e mol op. 64 bola však viac než relevantným
hosom.
Magdalena Kožená a klaviristka Mitsuko
Uchida, to bol ideálny tandem. Ich prvé spoloné vystúpenie pred eským publikom malo
zaujímavú dramaturgiu a oplývalo atribútmi
skvelej komornej spolupráce. Drobná, energiou nabitá Japonka, medzinárodne uznávaná
sólistka, doslova arovala so zvukom. Dokáže
sa prispôsobi sólovému hlasu dynamicky, ale
i do najmenších nuáns sledova textové súvislosti. Je to ideálny komorný prejav – pevná, ale
zvukovo subtílna opora, prispôsobivá, pozorná
a vnútorne bohatá. Na programe bolo Pä piesní
na texty Friedricha Rückerta od Gustava Mahlera a Messiaenove a Debussyho poetické, hravé,
jemne provokujúce piesne. Tri Bilitine piesne i
Zabudnuté arietty od Clauda Debussyho boli pre
pražské publikum zaujímavým objavom, rovna7–8 | 2012
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ko ako Messiaenove Básne pre Mi komponované
na texty, ktoré majú by oslavou duchovnej krásy
manželského zväzku v katolíckom chápaní. Prejav sólistky bol, ako vždy, obsažný, pútavý a vzácne prostý. Napokon, pohyboval sa v teréne, ktorý
ideálne zodpovedá jej hlasu.
K atraktívnym okamihom Pražskej jari patril
i koncert britského tenoristu Iana Bostridgea
a tiež vystúpenie sopranistky Edity Gruberovej. U umelkyne, ktorá pred štyrmi desaroiami emigrovala z eskoslovenska do Rakúska
a stala sa v odbore koloratúrneho sopránu jedinenou opernou hviezdou, je obdivuhodné,
ako napriek veku nemilosrdne sa blížiacemu
k obvyklej hornej hranici profesionálnej kariéry odmieta starnú. I ke sa už niektoré tóny
obas neozvú ideálne, je to stále skvelo ovládaný hlas schopný vekých dynamických a výrazových kontrastov, nadštandardných výšok
a mimoriadnej virtuozity. Veer sa stal holdom
umeniu tejto slovenskej sólistky. Jej operný

dokázala drža svojho odboru a svojej techniky, o jej dopomohlo najprv k oslujúcej svetovej dráhe a potom k zachovaniu interpretaného štandardu, o akom sa väšine spevákov
môže len sníva.
Z tohtoronej Pražskej jari je treba ešte spomenú prvý veer so Smetanovou geniálnou partitúrou Moja vlas. Tentoraz bol interpretom mladý
ruský dirigent Vasilij Petrenko, šéf Kráovskej
lharmónie v Liverpoole. Pred eskú lharmóniu sa postavil v tejto pozícii ako v poradí ôsmy
zahraniný hos. Ide o dirigenta stojaceho vo
veku tridsašes rokov nepochybne na zaiatku
nadpriemernej medzinárodnej kariéry. Nie je zaažený tradíciou, nie je to ani propagátor eskej
hudby, akému by prvý veer festivalu, pre echov
tak trochu kultová záležitos, bol zverený takpovediac za odmenu. Napokon Moju vlas dirigoval ako celok prvý raz… Šesticu symfonických
básní Petrenko poal ako veké dielo vrcholného
romantického symfonizmu, priom vlastenecký

presivitu, ale tiež lyrizmus. Oba tieto protipóly
zahrnul B lohlávek do svojej koncepcie vemi
pôsobivo. Bolo to predvedenie so silnými emocionálnymi poryvmi, pôsobivé, logicky vystavané
a hlboké. Jií B lohlávek vložil do koncertu svoje bohaté hudobné zázemie, ktoré mu umožuje
adekvátne odkrýva priebeh a výstavbu akokovek zložitých kompozícií. Výsledok zaujal mäkkosou, sláikovou sýtosou, kultivovanou vyváženosou a intenzívnou citovosou. Symfonický
orchester BBC je vysoko profesionálny, exibilný súbor a jeho skvelé predvedenie Sukovho
Zrání opä otvorilo otázku, preo sa vlastne veké skladby tohto autora nehrajú u nás astejšie
a preo ich lepšie nepozná i hudobný svet.
Jeden z posledných koncertov festivalu ponúkol napokon Dvoákovo Rekviem v naštudovaní slovenského šéfdirigenta Symfonického
orchestra eského rozhlasu Ondreja Lenárda
a úplne poslednými tónmi tohtoroného festivalu boli tóny ajkovského Husového koncertu
so sólistom Pavlom Šporclom a predohry Do-

D. Barenboim foto: Ch. Lee

M. Uchida, M. Kožená foto: I. Malý

recitál v Rudol ne zdvihol poda oakávania
publikum zo sedadiel. Koncert otvorila zriedka uvádzaná vokalíza Slávik a ruža Camilla
Saint-Saënsa. Nasledovali veké scény z opier
Charlesa Gounoda, Ambroisa Thomasa, Gaetana Donizettiho a Vincenza Belliniho, v ktorých umelkya ukázala, že je stále schopná
jednoznane strhnú dramatickým nábojom
v kresbe svojich vážnych postáv, ale i precítenosou a virtuozitou. Sprevádzal Symfonický orchester eského rozhlasu s dirigentom
Andrejom Jurkeviom. Poslucháov rozohriali v prístupnom prvoplánovom repertoári
medzihier ako napríklad v Ponchielliho Tanci
hodín. A potom prišli dva prídavky – roztopašná scéna komornej Adely zo Straussovej operety Netopier a nemenej komediálny výstup
Cunegondy z Bernsteinovho Candida. Obidve
ísla mali brilantnú komediantskú extrovertnos a nepôsobili pritom ani trochu rozpaito.
Fanúšikovia speváky majú isto sklon k nekritickosti, ale pražský koncert by len ažko mohol niekto oznai za prekroenie umeleckého
zenitu. Gruberová je typom speváky, ktorá sa

pátos v om vemi nehadal, a pochopitene ani
hada nemohol. Bolo to energické a suverénne
predvedenie, z ktorého vyžarovala mladistvá bezstarostnos, talent i umelecká náronos. Dirigent ani najmenej nepôsobil bezradne a výsledok
bol viac než len akýmsi kompromisom. Petrenko
viedol precízne hrajúce teleso k širokej epickosti a svižnejším tempám bez toho, aby sa vytratili potrebné detaily a emócie, vo Vltave dokonca
siahajúc až k istej impresionistickej náladovosti.
Mimovone zdôraznil univerzálnos Smetanovej
hudby. Neakcentujúc veké idey dokázal nájs
prostý a civilnejší výklad.
Petrenko reprezentoval atraktívny model spolupráce cudzinca s tuzemským súborom. O týžde neskôr bol Symfonický orchester BBC
s Jiím Blohlávkom nemenej zaujímavým
opaným príkladom. Oakávania pritom nesklamal. Zatia o v jednom koncerte viedol
obdiv k hre telesa a dirigentovej koncepcii cez
Štvrtú symfóniu Bohuslava Martin, pri druhom vzbudilo skutoné muzikantské nadšenie
Sukovo Zrání. Je to partitúra stojaca na pomedzí romantizmu a moderny, potrebuje nielen ex-

mov m j Antonína Dvoáka a Sinfonietty Leoša
Janáka pod taktovkou Zdeka Mácala.
Na budúci rok otvorí festival symfonickým cyklom Moja vlas Filharmonický orchester Francúzskeho rozhlasu s kanadským dirigentom
Petrom Oundjianom. V Prahe sa tiež okrem iného objaví Ensemble intercontemporain z Paríža,
barytonista Matthias Goerne, orchester Academy of St. Martin-in-the-Fields a dirigujúci klavirista Murray Perahia, Mníchovská lharmónia
s dirigentskou legendou Lorinom Maazelom,
Tokijský metropolitný symfonický orchester
a Slovenská lharmónia s francúzsky koncipovaným programom. Na záverenom koncerte
vystúpi eská lharmónia pod taktovkou ruského dirigenta Vasilija Sinajského. Na festivale
sa tiež predstavia nositelia prvých cien tohtoronej festivalovej medzinárodnej interpretanej
súaže. Sú nimi francúzsky violonelista Victor
Julien-Laferrière a embalistka Alexandra Nepomašaja z Ruska.
Petr VEBER
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Belcanto v brokáte a mušelíne
Belliniho I Capuleti e i Montecchi v Mníchove
Na prvý pohad by sa zdalo, že Belliniho milostná dráma o Rómeovi a Júlii má v Mníchove
smolu. Vlani v marci zrušila Vesselina Kasarova pre zápal púc svoje úinkovanie v úlohe Romea len jeden de pred premiérou a v tohtoronej májovej sérii tohto zriedkavo uvádzaného
diela zasa musela Anna Netrebko pre chorobu
odvola posledné dve predstavenia. Rakúska
primadona s ruskými koremi tak marketingu
divadla pripravila „perné“ chvíky, keže ceny
vstupeniek na predstavenia s momentálne najžiadanejšou opernou spevákou sveta sa v Mníchove predávali s pädesiatpercentnou priráž-

liettu s obrovským emocionálnym nábojom,
za o ju publikum odmenilo dlhotrvajúcim potleskom za každým hudobným íslom.
I Capuleti e i Montecchi napísal Bellini v období,
kedy sa z talianskych operných domov vytratili kastráti a uvonili javisko operným primadonám. Pri svetovej premiére v roku 1830 v Benátkach zaznamenala obrovské úspechy Giuditta Grisi ako Romeo, potvrdzujúc tak svoju
poves vtedajšej najvýznamnejšej belliniovskej
interpretky. Text libreta, ktoré vychádza zo shakespearovskej predlohy, sa opiera iastone aj
o predošlé libretistické spracovania tohto náE. Nakamura

kou. Anna Netrebko však predsa len potešila
mníchovské, po hviezdnych obsadeniach prahnúce publikum aspo štyrmi predstaveniami.
Posledné z nich prenášala Bavorská štátna opera naživo aj cez internet a napriek konkurencii
s nálovým zápasom futbalovej Ligy majstrov,
ktorý sa konal v Mníchove v tú istú sobotu,
oslovila vyše dvestotisíc divákov.
Každé odrieknuté predstavenie však prináša
okrem sklamania aj istú iskru zvedavosti na
záskok, z ktorého sa neraz vykuje malá senzácia v podobe nad oakávania kvalitného výkonu mladej zaínajúcej speváckej osobnosti. Tak
tomu bolo aj vlani, kedy len dvadsaštyrironá
Tara Erraught naštudovala part Romea v priebehu neuveritených piatich dní a premiérovému publiku sa napriek drobným nedostatkom
prezentovala ako vysoko nadaná a talentovaná
speváka s vekou perspektívou. Eri Nakamura, ktorá tentoraz spievala Giuliettu namiesto
Anny Netrebkovej, má už s podobným záskokom svoje skúsenosti. Na rozdiel od medziasom nie najštíhlejšej Netrebko ponúkla Mníchovanom éterickú, útlu, ba až krehkú Giu34

metu. V porovnaní s originálom mu však chýba mnohovrstvovos, dialógy úbostného páru
sa obmedzujú len na tému spoloného úteku
a smrti. Ani partitúra nevykazuje prílišnú originalitu. Jej hudobný materiál erpal Bellini iastone zo svojej nie príliš úspešnej opery Zaira
(1824). Nosným pilierom Belliniho opery však
nie je samotný príbeh, ale emócie tlmoené jeho
textom. Ústredné dramatické napätie pramení
v bezmocnosti oboch protagonistov naplni ich
úbostný vzah. Toto napätie nachádza svoj hudobný nerv v koloratúrach belcanta, ktoré však
na rozdiel od barokového afektového katalógu
nesú pea jedinenosti a životnosti postáv a sú
vlastne kúom k ich psychológii a dramaturgickej motivácii ich konania. Koloratúry sú výsostne dramaturgickým efektom Belliniho hudobného divadla.
Režisér Vincent Boussard inscenoval túto drámu pomerne staticky. Jeho réžia sa psychologizácii postáv vyhýba. Zbor v kostýmoch 19. storoia s vysokými iernymi cylindrami je takmer
nehybný a obmedzuje sa na spievanie v stoji.
Na zlatom orámovanom javisku postavil scéno-

graf Vincent Lemaire obrovské schody, ktoré
sú dejiskom ansámblových scén a zárove mólom pre zboristky v efektných, no dramaturgicky nefunkných kostýmoch z dielne uznávaného módneho návrhára Christiana Lacroixa. Uzavretý a pomerne zúžený priestor je voi
spevákom akusticky vemi žilivý. Náboženský
kon ikt znepriatelených rodín je vytlaený do
úzadia. Objavuje sa len v podobe štylizovanej
scény bitky na zadnom prospekte a jazdeckých
sediel efektne visiacich z povraziska. Giuliette,
zmietanej medzi pocitmi lásky k otine a Romeovi, nepostavil Boussard žiadny balkón, namiesto toho ju nechal v prvej scéne
balansova na vekom bielom umýfoto: W. Hösl
vadle. Vychádzajúc z belliniovskej
hudobno-dramaturgickej koncepcie prenecháva réžia inscenáciu
vzahov speváckej virtuozite jednotlivých protagonistov. Vesselina Kasarova ako Romeo sa po
nie práve šastnej minulej sezóne
ukázala opä vo vrcholnej forme.
Jej „tono chiaroscuro“ vychádzajúce z tmavšieho sfarbenia hlasu dodáva jej vokálnemu prejavu
v tejto nohavicovej role štylisticky
atraktívny androgýnny oste najmä v prvej scéne, kde sa ako posol
znepriatelenej rodiny snaží upúta
pozornos priam hrozivo rezonujúcimi h bkami hrudného registra.
V unisone s Giuliettou vo nále
druhej asti Se ogni speme è a noi
rapita vynikajúco harmonizuje
s vlánym a mohutným sopránom
Eri Nakamurovej, ktorá okrem
toho zaujala i precíznym „messa di
voce“, vysoko kultivovanými pianami a disciplinovaným „appoggiare“. Milovníci krásneho
spevu si však prišli na svoje aj v prípade Dimitria Pittasa ako skvelého, oceovo lesklého
Tebalda, ale aj Anteho Jerkunicu (Cappelio)
a Paula Gaya (Lorenzo).
Dirigent Yves Abel bol vynikajúcou oporou
spevákom na javisku. Belliniho nie príliš obubujúci domáci orchester uhladil do prekvapivo
zamatovo mäkkého zvuku s vynikajúcimi sólami krištáovo istých lesných rohov, hebkými
klarinetmi a virtuóznymi violami.
Robert BAYER
Vincenzo Bellini: I Capuleti e i Montecchi/
dirigent: Yves Abel/réžia: Vincent Boussard/
scéna: Vincent Lemaire/kostýmy: Christian
Lacroix/Eri Nakamura (Giulietta), Vesselina
Kasarova (Romeo), Dimitri Pittas (Tebaldo),
Ante Jerkunica (Cappelio), Paul Gay (Lorenzo/Bayerische Staatsoper, navštívené predstavenie 23. 5.
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Britten erešnikou na záver sezóny
Albert Herring v Kráovskom divadle v Kodani
Kým vo svete sa opery Benjamina Brittena tešia
pretrvávajúcej obube a pravidelne sa dostávajú
na scény operných domov, u nás pomaly ale isto
upadajú do zabudnutia. Posledný veký poin
v rámci splácania dlhu tomuto vekému opernému skladateovi 20. storoia – Peter Grimes v réžii Martina Bendika (2005) – sa už po nedlhom
ase celkom nenápadne vytratil z herného plánu SND a v súasnosti uvádzaná detská opera

prostredia Brittenovho rodného Suffolku a odstránením tragického záveru ju premenil na
úsmevný príbeh. Po tom, o sa mestským honorabilitám na ele s Lady Billowsovou nepodarí
nájs vhodnú kandidátku na titul „májovej kráovnej“, ten má patri najcnostnejšiemu dievau v meste, rozhodnú sa za „májového kráa“
zvoli plachého a trochu naivného dedinského
dobráka Alberta Herringa. Udalosti však na-

foto: N. T. Rydvald

Kominárik, inak v celkom milej inscenácii Jána
Uliianskeho, môže háji brittenovské tradície
na Slovensku len vemi limitovane... Za závažnými dielami Benjamina Brittena nám teda nateraz ostáva len cestova do zahraniia.
Opera Kráovského divadla v Kodani uviedla ako poslednú premiéru aktuálnej sezóny
Brittenov štvrtý scénický opus, komickú operu Albert Herring. Namiesto svojej modernej
budovy, ktorá je od roku 2004 jednou z nových dominánt mesta a hostí väšinu operných predstavení, zvolila priestor Starej scény
– v pôvodnej historickej budove Kráovského
divadla z roku 1874. Tá priestorovo i akusticky viac vyhovuje komornému charakteru diela
(absentuje v om zbor a sólistov sprevádza iba
12-lenný ansámbel), priom zanedbatené nie
sú ani historické súvislosti. V septembri 1949,
dva roky po premiére opery na festivale v Glyndebourne, hosovala totiž spolonos English
Opera Group v rámci svojho turné práve v tomto divadle a pod taktovkou samotného Brittena
uviedla jeho opery Zneuctenie Lukrécie a Albert
Herring (záznam kodanského predstavenia
s Peterom Pearsom v úlohe Alberta vyšiel i na
CD spolonosti Nimbus Records).
Podobne ako v Peterovi Grimesovi a v Brittenových neskorších operách, aj v prípade Alberta
Herringa stojí v popredí otázka jednotlivca vyleneného uritým spôsobom zo spolonosti.
Libretista Eric Crozier si základnú dejovú líniu
vypožial z novely Guya de Maupassanta Mládenec pani Hussonovej, umiestnil ju však do

berú neoakávaný priebeh – potužený rumom,
ktorý mu poas osláv primiešali do nápoja jeho
dobrosrdení priatelia, sa mladík po prvýkrát
v živote rozhodne vyrazi do mesta a uži si za
peniaze získané od Lady Billowsovej. Ke sa
na druhý de nevráti domov, rozšíri sa panika
a celé mesto ho zane považova za m tveho.
Pravda vyjde najavo, až ke sa, vytriezvejúc z alkoholického opojenia, odrazu zjaví uprostred
smútiaceho zhromaždenia, prizná svoje noné
dobrodružstvo, no zárove vykrií všetkým ich
malomestskú obmedzenos. Potom sa pokojne
vracia k svojej práci, obohatený o dovtedy nepoznaný pocit vlastného sebavedomia.
Inscenácia britského režiséra Keitha Warnera, ktorý sa v tejto sezóne v Kodani podpísal aj
pod produkciu Wagnerovho Parsifala, nemá
ambíciu príbeh aktualizova i posúva do inej
roviny. S tým korešpondujú aj scéna a kostýmy Julie Müerovej re ektujúce dobu konca
19. storoia. Napriek tomu toto bezmála 3 hodiny trvajúce predstavenie nie je nijakou starosvetskou komédiou. Divácky zážitok plynul
predovšetkým z toho, ako sa tvorcom inscenácie podarilo vypointova jednotlivé situácie
Crozierovho libreta. S výnimkou Albertovho
monológu v 2. dejstve má opera konverzaný
charakter a vaka pomerne rozsiahlym scénam vo vekej miere stojí a padá na hereckom
umení speváckych protagonistov. Tými boli
z väšej asti domáci sólisti na ele s všestranným tenoristom Gertom Henningom-Jensenom, ktorý dokonale vystihol titulnú postavu

nielen vaka svojmu mladistvému vzhadu, ale
i schopnosti presvedivo zachyti vývin charakteru od lyrickej polohy preaknutého mladíka až k dramaticky vypätému prejavu muža
uvažujúceho nad zmyslom svojho života. Ylva
Kihlberg a Johanne Bock sa skvelo našli v
tandeme prísnej lady a jej klebetnej slúžky Florence, ostro vykreslené charaktery primátora
Upforda, policajného dôstojníka Budda, uiteky Wordsworthovej a pani Herringovej zasa
skvelo stvárnili Bengt-Ola Morgny, Sten Byriel, Gisela Stille a Hanne Fischer. Ako hostia
sa predstavili britskí barytonisti Eric Roberts
v herecky prepracovanej úlohe vikára Gedga a Philip Smith v úlohe Albertovho priatea Sida. Jeho partnerke Nancy dala divadelnú
podobu pôsobivá švédska mezzosopranistka
Elisabeth Jansson. Osobitnú pozornos si zasluhuje precízne hudobné naštudovanie Rolanda Böera. Nemecký dirigent, ktorý minulý
rok okrem iného na seba upozornil naštudovaním Mozartovej arovnej auty v milánskej La
Scale, viedol ansámbel tak, ako to predpisuje
skladate – spoza klavíra, sprevádzajúc na om
recitatívy sólistov. Dianie na javisku i v orchestrálnej jame mal pritom po celý as pevne pod
kontrolou, odkrývajúc množstvo hudobných
nuáns, ktorými je Brittenova partitúra popretkávaná (aleatoricky koncipované vokálne ansámble, parodické fugata podiarkujúce úslužnú konverzáciu, tristanovský akord komentujúci Albertov nápoj i koncertantne ladené inštrumentálne intermezzá). Výkon lenov Dánskeho kráovského orchestra nemožno oznai
inak ako exportný a aj vaka nim mal celý veer
punc skutoného hudobného bonbónika.
Na záver sa vráme ešte na Slovensko. Na scéne
Slovenského národného divadla sa opera Albert
Herring objavila v roku 1967 (réžia J. Gyermek,
dirigent V. Málek) a u dobovej kritiky zaznamenala pozitívny ohlas. Pred ou sa z Brittenových
opier u nás uviedol ešte Sen noci svätojánskej
(1962), a po om okrem úvodom spomínaných
už len Žobrácka opera (1977) a Zneuctenie
Lukrécie (1988). alšie, ako napr. Billy Budd,
Turn of the Screw a Smr v Benátkach, ešte len
akajú na svoju slovenskú premiéru. Ostáva veri, že sa ich niekedy dokáme.
Juraj BUBNÁŠ
Benjamin Britten: Albert Herring/hudobné naštudovanie: Roland Böer/réžia: Keith
Warner/scéna a kostýmy: Julia Müer/Gert
Henning-Jensen (Albert Herring), Ylva
Kihlberg (Lady Billows), Johanne Bock
(Florence Pike), Philip Smith (Sid), Elisabeth Jansson (Nancy), Eric Roberts (Mr.
Gedge), Sten Byriel (Mr. Budd), Bengt-Ola
Morgny (Mr. Upford), Gisela Stille (Miss
Wordsworth) a i./Opera Kráovského divadla, navštívené predstavenie 22. 5.

35

ZAHRANIIE

Dráž anské hudobné slávnosti
„Hudba je tak bohatá, že nechá vyblednú
i skvosty monarchií a kniežatstiev, ktoré jej pomohli vzniknú... Odhate s nami nevyerpatenú silu hudby, ktorá reprezentuje trojuholník
Viede – Budapeš – Praha od doby baroka
cez éru cisárovnej Márie Terézie a monarchie
až podnes,“ takto oslovil publikum v strunom predhovore v programovom bulletine
intendant drážanského festivalu, popredný
violonelista Jan Vogler. Festival, ktorý trval
tri týždne (11. 5.–2. 6.) a ponúkal nepreberné
množstvo podujatí, sa niesol tohto roku v intenciách témy „Srdce Európy“. Nie je možné
uvies všetko, o sa na festivale dialo, ani spomenú všetky orchestre, dirigentov, komorné
telesá, sólistov i tanené programy. Ak zvláš

založil Slovák, koncertný majster Tibor Ková pochádzajúci z Levíc. Pod jeho vedením
sa otvoril poslucháom oarujúci svet tónov
od Liszta a Dvoáka cez Brahmsa a Lehára až
k Fidlikantovi na streche. A v prídavkoch oslnili
alší dvaja slovenskí lenovia súboru – Roman
a František Jánoškovci. Skutoná, o ciálna reprezentácia Slovenska však na festivale
chýbala. Nemôžem si pomôc, ale pri hadaní
odpovede na tento problém sa okrem iného
vynára i pochybnos o našich marketingových
a lobistických schopnostiach.
Inak, celý festival mal skvelú úrove. Bol vekolepý a bude ešte dlho rezonova v tomto meste
hudby, kde sa vlastne i bežné koncerty poas
sezóny nesú poväšine v znamení umeleckých

horúkovitom Lisztovi v podaní Hélène Grimaudovej, ani o závratnom Bartókovom Zázranom
mandarínovi Valerija Gergieva s Orchestrom
Mariinského divadla. To sú veliiny z hudobného Olympu a je možné pou ich opätovne
na rôznych miestach. Chcela by som upriami
pozornos na iné výnimoné momenty festivalu
spojené so súbormi i interpretmi, ktorí si cestu
na Parnas ešte len razia, i ke vemi výrazne a jednoznane. Výlune Brahmsovej hudbe venoval
svoje vystúpenie Curtis Symphony Orchestra
z Philadelphie, orchester zložený z mimoriadne nadaných mladých hudobníkov, ktorý sa
predstavil pod taktovkou Roberta Spana. Závideniahodný elán, energia, technická dokonalos a muzikalita zúastnených nechala vyznie

superlatívov. Do tejto kategórie patrili i dva predfestivalové veery so Sächsische Staatskapelle
Dresden. Na jednom z nich uviedol 85-roný
dirigent Herbert Blomstedt s udivujúcou mladíckou energiou a vyzretou koncepciou náronú
Brucknerovu 5. symfóniu a na druhom sa alšia
legenda, takmer 85-roný Sir Colin Davis (estný dirigent orchestra) predstavil zasa s isto
mozartovským programom. Ma možnos zaži
takéto dirigentské osobnosti v ich najzrelšom
štádiu interpretanej tvorby patrí nepochybne k
šastiu a k hviezdnym momentom. Takých však
bolo aj na nasledujúcom festivale veké množstvo. Dramaturgicky dominovali v programoch
diela skladateov, ktorí žili i tvorili vo Viedni,
Budapešti a v Prahe, prípadne na území krajín,
ku ktorým tieto metropoly patria. K Mozartovi
a Brucknerovi tak pribudli Beethoven, Schubert, Brahms, Liszt, Smetana, Dvoák, Janáek,
Strauss, Mahler, Schönberg, Berg, Bartók, Kurtág, Ligeti, Kopelent, Smolka, Vosták a alší.
Nechcem sa rozpisova o skvostnom Mozartovi
Viedenských lharmonikov s Danielom Barenboimom, ani o divokom klavírnom Mozartovi i

Brahmsovu 2. symfóniu D dur op. 73 v plnej nádhere, so sugestívnou dynamikou a kontrastmi.
Ešte väšmi ale oarila interpretácia Brahmsovho Dvojkoncertu pre husle, violonelo a orchester
a mol op. 102 . Sólisti, huslista Ray Chen a violonelista Jan Vogler, zahrali koncert akoby na
jednom nástroji, Brahmsove melódie plynuli
z nástroja do nástroja bez akýchkovek zlomov,
ako keby ich hral jeden hudobník. Absolutórium si na festivale „vymuzicíroval“ aj z Nórska
pochádzajúci klavirista Leif Ove Andsnes. Ako
sólista a dirigent v jednej osobe predviedol v rámci jedného koncertu dva Beethovenove klavírne
koncerty (. 1 op. 15 a . 3 op. 37), a to tak vnímavo, virtuózne a muzikálne, že nie je jednoduché nájs i v medzinárodnom kontexte paralelu.
Ideálneho orchestrálneho partnera našiel pritom
v skvelom Mahler Chamber Orchestra. Medzi
dvoma „Beethovenmi“, piliermi klavírneho klasicizmu, zaznel Stravinského neoklasický Apollon Musagète. Bez dirigenta, perfektne a okúzujúco! Iba niekoko hodín po tomto koncerte
nastúpila na to isté pódium v Semperovej opere
eská lharmónia s nemeckým dirigentom In-

Staatskapelle Dresden s Ch. Thielemannom
foto: M. Creutziger

spomeniem virtuóznu udovú hudbu z Maarska, má to svoj osobitný dôvod. Interpretom
bol súbor Muzsikás hrajúci nielen hudbu
všetkých maarsky hovoriacich regiónov, ale
aj tradinú hudbu balkánskych a karpatských
oblastí. Súbor Muzsikás vystúpil v rámci
programového bloku s názvom „Donauklänge“ (Dunajské zvuky). Patril do neho i koncert
rakúskych The Philharmonics, alej vystúpenie moldavského súboru pod vedením famóznej huslistky Patricie Kopatchinskej a koncert
eskej lharmónie (i ke súvislos Prahy s
Dunajom ostala pre ma záhadou). Do uvedeného trojuholníka hlavných miest však bez
pochyby patrí i Bratislava. V programe som
však márne hadala umelca i skladatea zo slovenskej asti dunajského regiónu. Napriek viacerým alternatívam hudobníkov, ktorí by isto
obstáli i v mimoriadne silnej medzinárodnej
konkurencii, sa do dramaturgie ni zo Slovenska nedostalo. Ba vlastne áno, predsa, i ke,
ako povedal Horníek, len ako „dobre utajené
husle“. Rakúsky súbor The Philharmonics pozostávajúci zo sólistov Viedenskej lharmónie
36
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gom Metzmacherom. Nepochybne vynikajúci
orchester mal smolu, že vystupoval po mahlerovcoch s Andsnesom, ktorí ho jednoducho zatienili. esi pôsobili unavene, akoby hrali iba v rámci
povinnej služby. Nový svet hudby a hudobníkov
reprezentovalo mladé eské Kvarteto Pavla
Haasa. Smetanovo Sláikové kvarteto „Z môjho
života“ a Schubertovo Kvarteto „Smr a dieva“
boli v interpretácii štyroch hudobníkov plné vášne a dynamiky. Podobne zapôsobilo i v Berlíne
sídliace Artemis Quartett. V ich podaní sa dostalo Haydnovým, Bartókovým a Schubertovým
kvartetám fascinujúcej štrukturálnej priehadnosti, dramatizmu a jedineného zvukového
obrazu. V rovine superlatívov bodoval i piesový veer rakúskej mezzosopranistky Angeliky
Kirchschlagerovej s klaviristom Helmutom
Deutschom, bývalým komorným partnerom
takých umelcov ako Brigitte Fassbaender i
Hermann Prey. Jeho klavír fascinoval a Angelika Kirchschlager dokázala pri om viacero vecí
naraz: „preda“ samu seba, prispôsobi svoj hlas
obsahu piesní, bez kostýmu a gestikulácií ich
zahra, vytvori z hudby a kratukých textov neuveritene intenzívne napätie, hlasovou technikou
a emocionálnosou prejavu dosiahnu grandiózne hudobné momenty. A koko rôznorodosti
priniesla na pódium v priebehu jedného veera:
sedem jednoduchých piesní Franza Schuberta,
šes Mahlerových piesní stojacich kdesi na rozhraní života a smrti, sedem trochu odahených
piesní Johannesa Brahmsa a napokon pä intímnych piesní klavírneho a orchestrálneho démona
Franza Liszta, ktoré má sotvakto v repertoári

a málokto ich pozná. Podobne ako Kirchschlager a Deutsch patrí do viedenskej hudobnej scény aj britský huslista Daniel Hope. Jeho husle
však znejú všade na svete a jeho nahrávky boli
ohodnotené najvyššími oceneniami. S nemenej
známym klaviristom Sebastianom Knauerom
ponúkol Hope pozoruhodný koncert s dielami
Mendelssohna Bartholdyho, Schulhoffa, Stravinského, Ravela, Daubnera, Weilla a Gershwina, teda skladateov, ktorých hudbu alebo aspo
as z nej nebolo poas nacizmu možné z rôznych
dôvodov uvádza. Je obdivuhodné ako prirodzene, s nadhadom a interpretane dokonale vyznel
tento dramaturgicky pozoruhodný poin. Publikum, mimochodom festival predal 94 % vstupeniek, bolo v tomto prípade rovnako vané ako
za „ostrieané“ symfonické vediela Dvoáka i
Brucknera. Od oboch týchto skladateov zazneli
na festivale ich geniálne ôsme symfónie. Dvoákovu Ôsmu priviezla so sebou Filarmonica della
Scala s pozoruhodným Danielom Hardingom
za dirigentským pultom, Brucknerovu Ôsmu
zasa domáca Sächsische Staatskapelle Dresden s nemeckou dirigentskou hviezdou Christianom Thielemannom. Po odznení jeho Brucknera sa v Semperovej opere ni nepohlo, jeden a pol
hodiny fascinácie si žiadalo dozvuk v hrobovom
tichu. Až po uvonení napätia bolo publikum
schopné na vekolepú kreáciu reagova...
Hoci je tohtoroný festival už minulosou, nemám pocit, že sa naozaj skonil. Ke píšem
tieto riadky, permanentný hudobný maratón
v Drážanoch pokrauje skvelými interpretáciami a hudbou skladateov patriacich tiež do

srdca Európy. Spomeniem aspo veer usporiadaný spolkom Sächsiches Vocalensemble
Dresden s dirigentom Matthiasom Jungom.
Desaroia zanedbané, romantickými odvážnymi harmóniami a nádhernými kantilénami
presýtené Schumannove oratórium Raj a Peri
odznelo na mieste, kde skladate v Drážanoch
pôsobil. Tri zbory, šes sólistov a orchester
Neue Elbland Philharmonie vytvorili zárove
famózny rámec k o ciálnemu aktu umiestnenia pamätnej dosky na budove, v ktorej Schumann dirigoval viaceré svoje diela.
A na úplný záver ešte zmienka o jednom pozoruhodnom podujatí v Semperovej opere. V ten
istý de a v tú istú hodinu, ke odznel v Krížovom kostole záverený koncert festivalu s Filarmonica della Scala, uskutonil sa v Semperovej
opere koncert, ktorý by bol býval nielen skvelým
zakonením festivalu, ale bol by zárove obsahovo naplnil aj jeho motto. Zazneli na om dve
málo známe diela: Szymanowského Koncertná predohra op. 12, Zemlinského fantázia pre
orchester Die Seejungfrau a Koncert pre husle
a orchester e mol Mendelssohna Bartholdyho.
Sólistkou bola Julia Fischer, špiková huslistka so slovenskými koremi, dirigentom medzinárodne vysoko cenený Slovák Juraj Valuha.
Ich muzicírovanie so Sächsische Staatskapelle
Dresden oznaila domáca kritika za bezhraniné. Bol to jeden z najpôsobivejších veerov celej
koncertnej sezóny. Uskutonil sa iba na inej koaji, nie festivalovej, bohužia!
Agata SCHINDLER

Zürich – divadlo istôt i prekvapení
Opernhaus Zürich je neodškriepitenou znakou kvality, a to bez ohadu na to, kto stojí momentálne na ele tejto inštitúcie. V súasnosti
dochádza aj v tomto divadle k zmenám. Alexandra Pereiru po dvoch desaroiach strieda
v intendantskom kresle Andreas Homoki. Na
miesto šéfdirigenta Daniela Gattiho prichádza
hudobný riadite Fabio Luisi. Veké osobnosti švajiarsku metropolu opúšajú, nemenšie
do nej vstupujú. Tomu sa hovorí kontinuita na
najvyššej možnej úrovni.
Zürišská opera je známa vekým množstvom
premiér a obnovených inscenácií v sezóne.
V tej práve skonenej uzrelo publikum trinás
nových titulov. Jedným z posledných bol v máji
po prvýkrát vo Švajiarsku uvedený Poliuto od
Gaetana Donizettiho. Predzvesou nekonvenného vizuálneho poatia bolo obsadenie inscenaného tímu na ele s mladým a dnes azda
najvýbojnejším talianskym režisérom Damianom Michielettom. Strážcom hudobnej tradície bol doyen svetovej dirigentskej galérie,
s Zürichom už 54 rokov spätý Nello Santi. Aj
napriek jeho obdivuhodne dlhej kariére naštudoval Poliuta po prvý raz. Paradoxne, práve on „prihral“ pred vyše polstoroím erstvo
objavenú partitúru tohto diela vtedajšiemu
zürišskému šéfovi Herbertovi Grafovi, ktorý
ju potom režíroval v legendárnom naštudo-

vaní milánskej La Scaly s Mariou Callasovou
a Francom Corellim v hlavných úlohách. Bolo
to pod taktovkou Antonina Votta, ktorý zaínal ako korepetítor u Artura Toscaniniho. Ten
je zasa najväším idolom Santiho, takže kruh
sa akoby uzatvoril. Aj táto informácia zaznela
v polhodinovom dramaturgickom úvode pred
predstavením.
Damiano Michieletto neostal povesti nonkonformného tvorcu ni dlžný. Z príbehu prenasledovaných kresanov odohrávajúceho sa v okupovanom Arménsku okolo roku 257 nášho letopotu abstrahoval tému kon iktu jednotlivca
so štátnou mocou. Zámerom tohto režiséra je
zakaždým hada motívy prepojenia inscenovaných opier s dneškom. Rímske impérium
s Jupiterským kultom predstavuje v oiach Michieletta represívnu spolonos tvrdo potláajúcu individuálne slobody, udské i náboženské. Samotné Donizettiho dielo tiež zažilo na
vlastnej koži tvrdú ruku cenzúry, ke ho krátko pred plánovanou neapolskou premiérou zakázali. Na javisko sa dostalo až v Paríži v novej
verzii s názvom Les Martyrs (1840) a v skladateovej domovine zaznelo po prvý raz osem mesiacov po autorovej smrti.
Inscenácia Poliuta vytláa akcentom na spoloensko-politické podobenstvo romantickú líniu z hlavnej koaje, o podporuje aj samotná

výprava Paola Fantina a kostýmy Carly Tetiovej, ktoré majú aleko od historizujúcich realít. Viac tvorcovia pracujú so symbolikou, viac
sa inšpirujú názvom prepracovanej verzie, takže celá ich výpove je nasiaknutá martýriom
a desivými víziami. Už prvé dejstvo, krst, sa neodohráva v katakombách jaskyne, ale v dusnej
továrni s osadenstvom odetým do jednotných
zelených montérok. Medzi živými sú aj makety udí, ktorých réžia neskôr symbolicky využíva v iných situáciách. Príchod radikálneho
protikresanského prokonzula, vojnou telesne
postihnutého bojovníka, sprevádza zdvihnutie mohutnej tribúny naplnenej sfanatizovanou masou (efekt slepo poslúchajúceho davu
je v inscenácii príznaný), pred ktorou Severo
spoznáva, že jeho bývalá láska sa stala manželkou nedávno pokrsteného Poliuta.
Callistene, Jupiterov vekaz, je hlavným intrigánom a motorom zla, v prenesenom Michielettovom výklade symbolom tvrdej, manipulujúcej moci. Do krvavého násilia je vystupovaná scéna muenia Nearca, rozhodnutého
zomrie pre vieru, s ím kontrastuje jeho dojemná scéna s Paolinou. Dramaticky vygradovaný a s výraznými naturalistickými prvkami
je ladený celý záver opery. Scéna je rozdelená
na hornú as s tribúnou a spodnú as, s krvou
presiaknutým väzením pod cirkusovou aré37
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Poliuto foto: S. Schwiertz

nou. Inscenácia, ktorá vyvolala vea polemiky
i protestov, je práve pre svojbytnos výkladovej
licencie príkladom, ako z dávnej témy možno
vytvori napäté divadlo. Nie síce celkom reálne, no v symbolike nadasové.
Dirigent Nello Santi je skutoným miláikom
domáceho publika. Uvítacie bravó dostal len
o sa zjavil za pultom, alšie po predohre a najmocnejšie na záverenej klaake. Jeho koncepcia (kombinujúca obe verzie diela a zah ajúca
aj predohru s unikátnymi štyrmi fagotmi) bola
racionálna, vedená dramatickou silou partitúry, vypracovaná v tempových a dynamických
detailoch. K dispozícii mal v hlavných úlohách
isto talianske obsadenie, ktorému dominoval
barytón Massima Cavallettiho ako Severa. Objemný, farebný materiál a príkladné frázovanie
boli východiskom hudobnovýrazovo i herecky
komplexného portrétu rozporuplného hrdinu.
Pevné výšky, dramatický náboj v hlase a štýlová
kantiléna Massimiliana Pisapiu (Poliuto) nahradili aj isté manko farebnej vrúcnosti jeho tenoru. S partom Paoliny sa estne, s pôsobivými
kontrastmi medzi dramatickými a lyrickými pasážami, vyrovnala Fiorenza Cedolins. Miestami prekážalo v jej tóne len prílišné vibrato. Výrazný portrét Callistena vykreslil Riccardo Zanellato a v charakterovej úlohe Nearca sa do
medzinárodného obsadenia rovnocenne, hlasovo i herecky, vlenil slovenský tenorista Ján
Rusko, len tamojšieho operného štúdia.
Druhým navštíveným predstavením bola Pucciniho Bohéma, obnovená produkcia spred
38

siedmich rokov, ktorá si vaka svojej univerzálnosti, inscenanej zdržanlivosti a absenciou
akýchkovek provokatívnych zásahov udržiava
pozornos publika. Za jej vizuálny tvar zodpovedajú belgický režisér Philippe Sireuil a scénograf Vincent Lemaire. Vybavili ju základnou dejotvornou charakteristikou, kontrastmi
pre jednotlivé obrazy a situácie, takže sa do nej
bez problémov adaptujú nové obsadenia. Za
dirigentským pultom stál Massimo Zanetti,
ktorý dal veeru vemi úinný, v dynamike tieovaný a v tempách vyhrotený dramatický ah.
O o brisknejšie boli ansámble, o to emotívnejšie zapôsobili lyrické árie a scény.
Ak sa v predstavení zíde špiková zostava protagonistov (tentoraz takmer anticipovala obsadenie blížiaceho sa Salzburského festivalu),
stáva sa Bohéma vysloveným magnetom pre
publikum. Poský tenorista Piotr Becza a (Rodolfo) je nielen favoritom zürišského publika,
ale aj majiteom slneného, vo výške žiarivého,
v stredoch náruživo sfarbeného hlasu, ktorý aj
typovo dokonale nap a ilúziu mladého básnika. Rovnocenného partnera mal v Massimovi
Cavallettim (Marcello), ktorý de po Poliutovi
dokázal potvrdi svoju skvelú formu, jedinenú techniku i timbre vokálneho nástroja (barytón). Mladá americká sopranistka Ailyn Pérez
ako Mimi bola svojím tmavším, sýtym a emóciami nabitým sopránom tretím pilierom veera. S intenzívnym výrazom však predniesol
áriu Collina aj Riccardo Zanellato, a tak iba
Eva Liebau (Musetta), napriek interpretanej

korektnosti, bola zjavením akoby z iného, mozartovského sveta.
Zürišský Opernhaus ostáva atraktívnym divadlom aj pod novým umeleckým vedením.
V prvej premiére novej sezóny, v Janákovej
Jej pastorkyni, sa v postave Števu objaví i náš
Pavol Bršlík, ktorý sa neskôr vráti do operného domu ako Don Ottavio. Po sérii predstavení Roberta Devereuxa sa so svojou novou rolou
(Belliniho Cudzinka) objaví aj Edita Gruberová a vo viacerých predstaveniach vystúpi taktiež absolventka VŠMU Ivana Rusková.
Pavel UNGER
Gaetano Donizetti: Poliuto/dirigent: Nello
Santi/réžia: Damiano Michieletto/scéna:
Paolo Fantin/kostýmy: Carla Teti/ Massimiliano Pisapia (Poliuto), Fiorenza Cedolins
(Paolina), Massimo Cavalletti (Severo), Riccardo Zanellato (Callistene) a i./Opernhaus
Zürich, navštívené predstavenie 9. 6.

Giacomo Puccini: La bohème/dirigent: Massimo Zanetti/réžia: Philippe Sireuil/scéna:
Vincent Lemaire/kostýmy: Jorge Jara/Piotr
Beczala (Rodolfo), Ailyn Pérez (Mimi), Massimo Cavalletti (Marcello), Eva Liebau (Musetta), Riccardo Zanellato (Colline), Cheyne Davidson (Schaunard) a i./Opernhaus
Zürich, navštívené predstavenie 10. 6.
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Medzi banalitou a genialitou
12. roník Mníchovského bienále nového hudobného divadla
Zatia o je Bavorská štátna opera vlajkovou
loou kultúrnopoliticky nezávislého a nanne
silného Bavorského štátu, alšia mníchovská
operná scéna, Staatstheater am Gärtnerplatz
je nancovaná najmä z mestskej pokladnice.
Oproti viac-menej konzervatívnemu repertoáru Štátnej opery s jej tradíciu obubujúcim
publikom sa opera mesta Mníchov na Gärtnerovom námestí, v srdci jednej z najživších

tekám, ktorí svoje javiskové diela predstavili
v máji tohto roku, slúžilo ako tematická ni pri
pokuse o nové de novanie priestoru operného
žánru. „Vzdialený zvuk“ sa pokúsila zachyti
a vymedzi pomerne rôznorodá sple hudobných a divadelných projektov, v ktorej sa vynímali najmä tri celoveerné hudobnodramatické
produkcie: Mama Dolorosa Kórejanky Eunyoung Kimovej, L'Absence Sarah Nemtsovovej

vali raz z viac, inokedy z menej zrozumiteného
spevu a komorného nástrojového obsadenia
a nemuseli sa vždy pái. Ich zvukové posolstvo
nejednému poslucháovi nepripadalo ani tak
vzdialené ako skôr cudzie.
Skladateka Eunyoung Kim sa vo svojej prvej
celoveernej kompozícii Mama Dolorosa nesnažila o import „vzdialeného zvuku“ z rodnej
Kórey. Príbeh matky, ktorej sa po niekokých

L'Absence foto: R. Koernig

a najpestrejších mestských štvrtí, rada vymedzuje ako scéna blízka udu a mestu. Táto
kultúrna rivalita medzi liberálnou metropolou a konzervatívnym Bavorským štátom sa
odráža aj v alšom mníchovskom hudobno-divadelnom projekte, Mníchovskom bienále nového hudobného divadla (Münchener
Biennale für neues Musiktheater), ktoré v roku
1988 založil na Slovensku nie príliš známy, no
pre 20. storoie enormne významný (operný)
skladate Hans Werner Henze. Dramaturgia
tohto azda najväšieho európskeho festivalu
nového hudobného divadla si za motto svojho
12. roníka (3.–19. 5.) zvolila titul opery Franza Schrekera z roku 1912 Vzdialený zvuk (Der
ferne Klang). Mladým skladateom a sklada-

a Wasser Arnulfa Herrmanna. Poas troch
týždov sa stal Mníchov pokusným laboratóriom zvukov a harmónií, experimentálnych
hudobnodramatických konceptov a dramaturgií. Ten, kto bol zvedavý na netradiné javiskové výklady, však zostal sklamaný. i už
z nedostatku nanných prostriedkov alebo
chýbajúcej odvahy, všetky diela prerozprávali
režijné tímy až prekvapivo tradinými inscenanými poetikami a mnohé menšie projekty
uvedené mimo hlavného programu festivalu
spadali skôr do kategórie performance než
divadla. Miniopery z cyklu Nucleus, ktoré vo
forme niekokominútových skeov i náhodne
pôsobiacich aranžmánov tvorili malé entrée
pred hlavným veerným programom, pozostá-

neúspešných pokusoch a umelých prerušeniach tehotenstva konene podarilo porodi
vysneného mužského potomka, by sa poda
slov libretistky a režisérky Yony Kimovej mohol odohra v ktorejkovek svetovej metropole. Nervózne ostináta a cyklicky vybiované
akordické postupy v mimoriadne hutnom zvukovom obraze (orchester Štátneho divadla
v Braunschweigu pod taktovkou Sebastiana
Beckedorfa) skutone sprostredkovali pulzujúci život modernej metropoly bez folkloristického koloritu alekého východu. Príbeh opiej
lásky matky a starej matky k synovi a vnukovi
koniaci vraždou z roztopaše bol inscenovaný
charakteristickou pestrofarebnou dravosou
anime štýlu odkazujúc jasne na ázijskú vizuál39
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nu estetiku, v ktorej dostali miesto aj moderné
komunikané médiá. Plazmová obrazovka
s Budhom, pred ktorým padala matka na kolená dúfajúc v splnenie želania po potomkovi
s ypsilonovým chromozómom, a „smartfón“,
na ktorom unudená pubertiaka lascívne
ukazovala medziasom sexuálne dospelému
synátorovi od susediek svoje intímne fotograe, boli podarenou kritikou chorobnej konzumácie virtuálnej reality. Svojou tematikou
tragické libreto však v podaní Yony Kimovej
vyústilo do skurilnej a miestami až komickej
rekonštrukcie miesta inu (protagonistami
boli kultivovaná sopranistka Rebecca Nelsenová a neobyajne robustný, herecky zdatný
a hlasovo ohybný kontratenorista Daniel Gloger v úlohe asexuálnej starej matky).
Zatia o sa Mama Dolorosa napriek verbalizovanému zámeru autoriek predsa len vydala na cestu za vzdialeným zvukom, i ke
len v geogra ckej rovine, berlínsky profesor
kompozície, analýzy a inštrumentácie Arnulf
Herrmann si bol svojou pozíciou istejší. Jeho
opera Wasser bola ponorom do snového sveta
Roberta (tvárny tenorista Sebastian Hübner),
obchodného cestujúceho, ktorý uviazol v izbe
istého hotela. Po krátkom intermezze sa zadná
stena rozostupuje a Robert vpadne do snového sveta ako vystrihnutého z Lynchových
psychologických lmových snímok. Medzi
obrovským akváriom, výahom a starožitnou
telefónnou búdkou (réžia Florentine Klepper, scéna Adriane Westerbarkey) stretáva
samého seba, a to hne štvornásobne. Okrem
rozštvrteného alter ega sa mu však prisní i jeho
stará láska Katja (lyrická Sarah Maria Sun),
vamp v ervených lodikách na pekelne vyso-

kých podpätkoch. Rozložené akordy a žblnkot
poltónov sa rozlievali pomocou umne rozostavenej techniky po hadisku (zvuková réžia Norbert Ommer). Súasou kompozície sa stali aj
postavy na javisku, ktoré akoby ledabolo brnkali na vertikálne natiahnuté struny strácajúce
sa kdesi v povrazisku. Synkopický valík Roberta a Katje tempovo neklapal, neschopnos
ich komunikácie sa odrážala okrem toho aj
v zvukovej nesúrodosti partitúry. Herrmannova zvláštne pulzujúca hudba stiahla diváka pod
taktovkou Hartmuta Keila pod imaginárnu
hladinu, cez ktorú prebleskovali obrazy z Robertovho detstva, štylisticky korektne náznakovo projektované na závoj natiahnutý medzi
javiskom a hadiskom. Repetície zvukových
obrazov a gúr dop ala dômyselná, celkovo
hudbe prispôsobená lyrika libreta charakterizovaná hrou s opakovanými vetnými sekvenciami a slabikami. Herrmannova Wasser, ktorá
bola uvedená v mníchovskej Muffathalle, bola
z hadiska formy zo všetkých diel najopernejšou kompozíciou s markantným prepojením
hudby, libreta a inscenácie a stala sa zárove
najúspešnejšou produkciou mníchovského
bienále. Sedemdesiatminútové, kompozine
pozoruhodné a remeselne vynikajúco zvládnuté dielo má celkom reálnu perspektívu preniknú aj do repertoárov kamenných divadiel.
Menšiu šancu na dobytie herných plánov operných domov má z hadiska chýbajúceho divadelného rozmeru opera L'Absence nemeckej
skladateky Sarah Nemtsovovej. Libreto na
motívy Knihy otázok židovského spisovatea
Edmonda Jabého je prešpikované skrytými
a nie príliš umne vypointovanými metaforami,
o výrazne prispieva k jeho nezrozumitenosti.

Najobsiahlejšia produkcia mníchovského bienále je príbehom Yukela (charakterový barytón Asaffa Levitina) hadajúceho svoju lásku
Sarah (Tehila Nini Goldsteinová). Táto ako
jediná z rodiny síce prežila holokaust, no jej
duša zomrela spolu s príbuznými. Vyprahnutá
a stratená Sarah, oddelená od Yukela neónovými trubicami orámovanou stenou, už nie je
z tohto sveta. Bez espritu a vôle milova blúdi
po svete. Nemtsovovej partitúra je popretkávaná tradinými židovskými psalmódiami, ale
i zuriacimi kakofóniami, ktoré skúsenému
poslucháovi zaleka pripomenú scénu hašterenia sa židovských kazov zo Straussovej
Salome. Scéna Etienna Plussa pozostávajúca
z posuvných stien saby listov knihy, na ktorých sa podchvíou objavujú úryvky textov,
je síce na pohad efektná, no divadelne málo
úinná. Rados je však poúva disciplinovaný Nemecký orchester mládeže s dirigentom
Rüdigerom Bohnom. Zvuková koláž jagavých
hudobných motívov, pôsobiacich ako záblesky
svetla v sémantickom temne libreta, miešajúca
sa so šušaním papiera a neznelými prídychmi
do náhubkov klarinetov vytvorila nápaditý zvukový obraz tejto oratoriálnej kompozície v réžii
Jasminy Solfagharisovej.
Mníchovské bienále nového hudobného divadla pod vedením Petra Ruzicku je popri
dvoch renomovaných mníchovských operných divadlách pozoruhodnou experimentálnou dielou pre nové hudobnodramatické
formy a živým dôkazom skutonosti, že bavorská metropola je významnou mekkou nemeckého operného umenia.
Robert BAYER

V Mníchove pouje na Lišku Bystroušku slovenský Polesný
P. Mazalán (Polesný), I. M. Dan
(Liška Bystrouška) foto: W. Hösl
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Bavorská štátna opera si ako jedna z mála
operných scén vytýila za cie aj výchovu
operného dorastu. V jej opernom štúdiu majú
mladí talentovaní operní speváci z celého sveta príležitos poas dvoch divadelných sezón
vybrusova svoje umenie pod strechou jednej
z najprominentnejších svetových operných
inštitúcií. Prezentova svoj talent môžu okrem
menších postáv v produkciách na hlavnom
javisku aj vo vlastnej inscenácii realizovanej
v spolupráci so špikovými režijnými tímami.
Tento rok padla voba „absolventského“ predstavenia operného štúdia Bavorskej štátnej
opery na Janákovu Lišku Bystroušku (premiéra 11. 6.), kde sa v úlohe Polesného predstavil
aj mladý slovenský barytonista Peter Mazalán. Na pochmúrnej scéne akéhosi cintorína
plyšových zvieratiek zaujal David Bösch vtipnou réžiou jednej z najhrávanejších Janákových opier. Aj ke nie je Bystrouška ani zaleka detskou operou, mníchovská dramaturgia
sa rozhodla uvies ju v nemine s cieom priláka najmä mladého diváka. Samotná inscenácia ani vcelku podarená transkripcia pre komorný orchester nebrali ohady na oko a ucho
operných debutantov v hadisku. Jednotlivých

zástupcov zvieracej ríše zobrazil Bösch ako
pochybné udské existencie, ich dvojité obsadenie s udskými postavami príbehu malo
nádych postmoderného javiskového výkladu,
ktorý urobil z mníchovskej Bystroušky režijné divadlo urené skôr pre pokroilých divákov. Operní elévi však pôsobili ako skúsené
„kone“ operného javiska. Napriek drobným
artikulaným a intonaným prehreškom voi
nemeckému libretu spievali a hrali s vysokým
profesionálnym nasadením. Popri javiskovo
suverénnej Golde Schultzovej v úlohe vegetariánskeho lišiaka presvedil aj Peter Mazalán
so svojím dominantným, ohybným a príjemne
mäkko sfarbeným barytónom neprepoutenej a v nemeckej opernej oblasti tak obúbenej
slovanskej proveniencie. Aj ke depresívny
Polesný v Böschovom javiskovom výklade
skoní tragicky so samovražedným priestrelom krku, Peter Mazalán v Mníchove potvrdil,
že slovenské vokálne umenie má popri stáliciach mníchovského operného javiska, Edite
Gruberovej a nastupujúcom Pavlovi Bršlíkovi,
aj naalej o ponúknu.
Robert BAYER
7–8 | 2012

foto: archív
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Od haiku

k Mahlerovi
Pripravil Martin BURLAS
Martin Burlas: o sa za tie roky zmenilo? Máš
pocit že vieš teraz o veciach viac ako predtým? Vidí
lovek veci jasnejšie v mladosti, lebo nie je ešte zaažený všetkými nánosmi, ktoré ho potom zanú
postupne dusi ? Alebo ich vidí jasnejšie vo vyššom
veku, lebo konene zistil, o je podstatné, a zbavil
sa nánosov, ktoré predtým zbytone na seba nechal
pôsobi ?
Peter Zagar: Pred dvadsiatimi rokmi som pristupoval k hudbe intuitívnejšie, púšal som sa
do mnohých aktivít a myslel som si, že „by
pri tom“ je dôležité. Dnes vidím, že to bola
chyba, že som síce získal zážitky a skúsenosti, ale že ma poháala podvedomá a prehnaná
ambicióznos a strach z negatívneho hodnotenia okolia. Tento strach som dostal do výbavy od rodiov a dodnes sa s ním vyrovnávam.
Dnes tiež vidím, že „by pri tom“ nebolo pre
ma dôležité, ovea dôležitejšie by bolo, keby
som bol „pri sebe“, teda keby som vedel v tej
správnej chvíli poveda nie. V tomto je vyšší vek
pre ma blahodarný. Na druhej strane, z kompoziného hadiska mi rokmi pribudli vrásky
z toho, i to, o robím, je dostatone dobré.
M. B.: Ovplyvuje dnes kultúra udí rovnako
ako v ase cenzúry, alebo je to v ase mediálnej manipulácie iné?
P. Z.: Pojem kultúra chápem široko, od hodenia
faše do kríkov cez vzah k peniazom, k verejnému priestoru, až po súasné umenie. ažko sa
mi to hovorí, ale sme nekultúrny národ a platilo
to rovnako v ase cenzúry ako teraz. Uvedomil
som si to až vtedy, ke som mal možnos spozna iné kraje a iné kultúry. U nás sa zvykne na
takéto názory reagova imperatívom: „Ak sa

Bol lenom VENI ensemble, pôsobí v malomestskom komornom orchestri Požo sentimentál a v súbore don@u.com. Má
rád hudbu Igora Stravinského, Meredith Monk i Joni Mitchell.
Nemá rád „ociálne“ rozhovory k jubileám, jeden sme preto
na neho nastražili spolu so skladateom Martinom Burlasom.
Skladate, prekladate, redaktor, klavirista a po nátlaku kolegov obas i hudobný publicista Peter Zagar.

ti tu nepái, cho si kade ahšie!“ Len tým sa
situácia nijako nezlepšuje. Tí odvážni si idú
kade ahšie a zveaujú svet. Ten sa za dvadsa
rokov zmenil v dôsledku rozšírenia internetu
a mobilnej komunikácie, najmä po tom, o tieto dva kanály obsadili médiá a reklama. V postkomunistických štátoch sa z idey slobody
stala jej vlastná karikatúra: som slobodný oban a robím si o chcem, a to bez ohadu na to,
o svojím konaním spôsobujem. Elektronika
do vrecka ako keby vyplnila priestor, ktorý sa
v slobodnom loveku otvára, ke si položí otázku, o o mu v živote ide. Musím sa usmia, ale
z hodín ruštiny na gymnáziu mi v pamäti zostalo slovné spojenie „nizkopoklonstvo pered
vsjem zapadnym“ týkajúce sa cárskeho Ruska. Dnes slová, ktorým som sa pred vyše tridsiatimi rokmi smial, prežívam naplno. Svet sa
mení, ale mentalita udí pretrváva... Nekultúrnos sa u nás neprejavuje v tom, že by tu bola
divoina, ale v tom, že väšina udí sa uspokojí
s bežnými kulisami života ako sú plný žalúdok
a zábava, a ich svet sa koní za prahom ich bytu
i za bránou ich pozemku. Nehadajú ni viac.
Títo udia nepotrebujú umenie. Tuším však, že
tvoja otázka smerovala práve na umenie. Umenie v ase cenzúry bolo vážne a angažované.
Vtedy sa apelovalo na uvedomelos loveka,
ktorá sa však väšinou nekonala. Bol to strach
a boli to poslušnos, otupenos i nedostatok
iných príležitostí, o pomáhali udržiava stav
vecí. udia ítali knihy, ktoré bolo dosta na

pultoch a chodili na koncerty, ktorých dramaturgiu schválili príslušné orgány. Dnes udia
neítajú knihy a nechodia na koncerty, lebo
„všetko je na webe“, alebo ak aj ítajú a poúvajú, tak väšinou to, o om ich v lifestyle asopisoch presvedia šikovní copywriteri. Je to
zmena k lepšiemu? Ani nie.
M. B.: Trochu si mi zobral slová, o som mal
na jazyku – urite sa zhodneme na tom, že sa nájde
dos slobodných a kultúrnych udí, ktorí si ahšie
nájdu kvalitné informácie a vedia kultivova svoj
vnútorný svet a vlastný život, ale to trochu zjednodušené videnie nivelizácie hodnôt a zredukovanie
akéhoko vek diania na trhovú hodnotu všetkého
cítim v posledných rokoch ako dos silný spoloenský tlak. Na druhej strane vidíme, že už sa naš astie
vytvára rovnaký protiklad k nemu ako za ias vlády
cenzúry, takže vyvstáva otázka, i na každý protitlak nebolo potrebné urité asové pásmo „chorého“ impulzu (a možno je teda všetko ove a lepšie,
pretože sa tak deje v relatívne slobodnom priestore). Lenže priestor sa mi zdá by akoby naschvál
a úmyselne tvarovaný médiami práve tým smerom,
aby slabší jedinci boli udržiavaní ako stádo v nevedomí a ahšie ovládate ní politickými pseudoelitami.
Obávam sa, že to nemusí by len paranoja. Potom
by ale nebol rozdiel medzi oboma typmi režimu,
ktoré sme mali možnos spozna . o myslíš?
P. Z.: Poda ma masy udržiava v námesanom
stave neprestajného konzumu trhová ekonomika, ktorá bez tohto konzumu nemôže preži.
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Politické pseudoelity sú tiež súasou mamonu
a sú ím alej tým viac korumpovatené. Tie
pravé elity v politike nemajú šancu. Výsledok
je však, ako hovoríš, prakticky ten istý: vláda
jednej strany znásilovala umenie a jeho recepciu, a demokracia zase umenie vytláa na okraj
spolonosti. Masy boli a stále sú manipulované. Myslím si však, že slobodná spolonos je
vždy ten lepší variant, pretože sloboda a zodpovednos za svoj život sú nielen vymoženosou
loveka, ale aj jeho údelom.
M. B.: Sú u nás možné dnes také ve ké gestá,
akých boli schopní v 60. až 70. rokoch autori po skej
školy, eskej Novej vlny, maarskí spisovatelia, ruskí
disidenti, alebo to boli ve ké témy, ktoré paradoxne
spôsobili útlak a doznievanie druhej svetovej vojny,
kvôli ktorým sa objavil potom už zdanlivo neopakovate ný úinok umenia? Alebo je to len staroba, ktorá
mi nedovolí posudzova súasné umenie? A aby som
tiež prispel spomienkou z hodín ruštiny, môžeme sa
spýta spolu s ernyševským: „Što déla ?“
P. Z.: Umenie, ktoré vymenúvaš, je umením
zrodeným v neslobodnej spolonosti a ak toto
umenie nastoovalo veké témy, môže sa zda, že
to s neslobodou nejako súviselo. Zdá sa mi však,
že to viac súvisí s vývojom západného sveta. Vojny zohrali zásadnú úlohu. Zaujíma ma však viac
porovnanie s prelomom 19. a 20. storoia, teda
s obdobím, v ktorom sa umenie dostávalo na
rázcestie. Mahlerove symfónie sa rozpínali do
nepredstavitených rozmerov, Brahms, Fauré
a Saint-Saëns išli svojím smerom, Reger a Busoni zase iným, boli tu Debussy, Schönberg,
Stravinskij at. Aj vtedy sa zdalo, že hudobné
umenie dospelo do slepej uliky. Dnes, po sto rokoch, vidíme veci inak, vidíme, o bolo vtedy životaschopné, o zachránilo kontinuitu. Aj mne
sa zdá, že veké gestá sú dnes v umení nemožné,
ale pokúšam sa o ne, hoci aj s rizikom trápneho
zlyhania. Keby som nemal túto poslednú nádej,
robi hudbu by pre ma stratilo zmysel. Nemyslím si, že staroba loveku zabrauje posudzova
súasné umenie. Staroba sa mi zaína javi aj
ako schopnos rozlíši pravé od nepravého. A ak
máš pocit, že si obklopený samou falšou, možno
je to dôsledok skutoného stavu vecí. o robi?
By pri sebe, by úprimný k sebe; ako a poznám,
to sa ti darí, vo svojej hudbe si sa nenechal
zmias všelijakými vanúcimi vetrami a ak aj si
„dvojdomý“ autor (pôsobíš na rôznych hudobných scénach), vždy jasne poujem tvoj hlas.
M. B.: Ve mi by ma osobne zaujímala otázka,
aký význam pre teba malo a má úinkovanie v improvizovaných projektoch, na ktorých sme sa mali
aj možnos spolu zúastni . Akurát ja som nadobudol pocit, že po období, ke to pre ma malo úlohu
zodpovedajúcu napr. workshopom, iže praktické
overenie zopár vecí, nemal som chu ani záujem
alej v tom pôsobi , pretože sa mi to zdalo viac obmedzujúce ako obohacujúce.
P. Z.: Prinášalo mi to pocit spoloenstva a bola
to taká aktívna odpove na otázku, o robi.
Vravel som si: zaho pochybnosti a rob nieo.
Zo všetkých tých úinkovaní mám zopár hudobne príjemných spomienok a vea „opíc“.
Neraz sa stalo, že som po koncerte chodil skles42

nutý a pýtal sa sám seba, i to celé nie je iba alšie klišé. Bral som to ako také laboratórium,
ktoré sme sa odvážili prezentova verejne. Ak
som sa aj vo vlastnej hudbe niekedy pokúsil
o prienik improvizácie a komponovanej hudby,
nemal som z výsledku dobrý pocit.
M. B.: Trochu sa vrátim spä – ak je dnešná doba
oproti tým predošlým vo všetkých smeroch priemerná, nezaujímavá, zbavená napätia, majú potom
ve ké gestá a s nimi spojené otázky význam, alebo
inak povedané, ako dokáza , aby neboli v kontexte
tejto doby príliš melodramatickými? Lebo aj ja mám
pocit, že bez nich by sa z umenia stala skôr štatistická disciplína, ktorú by potom bolo lepšie prenecha
nejakému úradnému sektoru. Vlastne as odpovede mi napadla cez Houellebecqove romány – myslím, že on toto už v literatúre majstrovsky zvládol,
paradoxne, tie záznamy z uspávajúceho a zdochýnajúceho konzumu sú nabité drámou.
P. Z.: Stále sa pýtam, odkia sa vo mne berú tie
rozpaky z vekých gest, a tvoje slová svedia
o tom, že to nie sú len moje rozpaky. Zdá sa mi,
že Umberto Eco to vyjadril presne: dnešný lovek už nemôže úprimne vyzna lásku a poveda:
šialene a milujem! Tieto slová totiž používajú
hrdinovia telenoviel a románov Daniely Steelovej a stratili autentickos. Toko Eco. Ke poúvam Adagietto z Mahlerovej 5. symfónie, vybaví
sa mi reklama na mydlo. Chcem tým poveda,
že veké gestá v umení strácajú svoju legitimitu

vea medzistupov. Zaujíma ma, ako sa vyrovnávaš so súasným trendom prezentácie
nového umenia. Máš pocit, že by si sa mal viac
stara o svoju hudbu po tom, o ju už napíšeš?
Vo svete som sa stretol s kurzami networkingu
pre umelcov, poúvam rady, že o nie je vydané
na CD, to ako keby neexistovalo, nehovoriac
už o prítomnosti v médiách. Vždy som sa riadil
poda hesla: o je dobré, to sa propaguje samo.
Ak sa to nepresadí, asi to nie je dobré.
M. B.: Chápem udí, ktorí sa dokážu o seba
a svoju prezentáciu postara lepšie ako ja, ale asi
som osobnostne limitovaný tak, že sa nedokážem
predáva , je mi to jednoducho nepríjemné, o to
viac, že udia, ktorí to robia, väšinou vyzerajú dos
smiešne. Keže nemám svojho „galeristu“ a nechcem ani vyzera ako podomový predajca, je to pre
ma uzavretá vec. Ale držím palce každému, kto to
s vkusom zvláda. Ešte by som sná dodal, že aj to,
o sa nahrá na CD, akoby ani neexistovalo, nato ko
sa nám situácia zlepšila... Ale dos humoru, aj ja
si myslím, že kvalita by sa mala nakoniec presadi
sama, aj sa to vždy nakoniec stane, otázne je len, i
poas života tvorcu.
P. Z.: Narodil som sa do spolonosti a do doby,
ktorá si nadovšetko cení novátorstvo v umení.
Neviem to teraz s úplnosou posúdi, kde sú
korene tejto rty umeleckého sveta, ale viem,
že nie všade je to tak a nebolo to tak vždy. o by
mi zostalo z Mozarta, keby som naho uplatnil

K vekému umeniu sa dá dosta obidvoma cestami:
uctením si tradície i porušením pravidiel. Medzi týmito
pólmi je nespoetne vea medzistupov.

tým, že si ich prisvojuje reklama, médiá a priemysel zábavy. Znamená to však, že sa tým mám
necha pohlti? Nie. Na tvoju otázku, ako ich
zbavi melodramatickosti, hovorím, že autentická myšlienka podaná remeselne zdatným jazykom má šancu na odozvu. To, aké prívlastky
jej dnešná doba dá, umelec nemôže ovplyvni.
Ozaj, veríš v remeslo v hudbe?
M. B.: To si teraz otvoril povestnú „can of
worms“, lebo ja som dlhé roky podozrievavo sledoval, akéže remeslo ma to chcú páni profesori naui ,
ke výsledkom jeho zvládnutia bol vo väšine prípadov trápny panoptický pochod zbierkou neúprimných a predstieraných emócií... Až ove a neskôr som
pochopil, že kvalita je asi veným tajomstvom, ktoré
nemôže by síce zbavené remesla, ale ešte dôležitejšie
je možno funkné porušovanie pravidiel a dávkovanie adekvátnych riešení bez oh adu na pravidlá. Moja
duševná pomalos mi až neskoro dovolila pochopi ,
že je to ako s abecedou – musíme ju vedie , ak chceme
by civilizovaní, ale nie každý, kto ju ovláda, sa automaticky stal spisovate om... Takže je to obdoba tvojej
vety o autentickej myšlienke podanej remeselne.
P. Z.: K vekému umeniu sa dá dosta obidvoma cestami: uctením si tradície i porušením
pravidiel. Medzi týmito pólmi je nespoetne

kritérium novátorstva? Pár taktov z klavírnych
koncertov, niektoré ísla z jeho opier... Oproti
konceptu novátorstva by som postavil koncept
jedinenosti umeleckého diela, a tu mám na
mysli pojmy ako vlastný názor, koherentnos
jazyka, schopnos da hudobnému materiálu
adekvátnu formu a udrža túto formu v službách osobnej výpovede. Diela s týmito kvalitami si cením prinajmenšom rovnako ako skutone novátorské diela.
M. B.: Skúsim sa a spýta na tvoje Nokturno,
ktoré malo pred pár dami premiéru. Ke som poul temný úvod, hne som vedel, že by som z neho
nechcel odís niekam alej, ale uvedomujem si, že
moje vnímanie asu je príliš extrémne na bežné pomery. Pritom alej si sa dostal už behom pár minút
a pestros toho vývoja je vzh adom na moje spomalené sústredené pitvanie jednej veci neuverite ná.
Tak mi napadlo, že nielen štýlová a žánrová rôznos
môže by pre niekoho príliš roz ahlá, ale aj bežná
práca s vývojom diania v hudobnom ase...
P. Z.: Najväším úskalím v komponovaní je pre
ma hudobný as. Ak to zjednoduším, poviem,
že minúta trvá dlhšie, ako by sa to mohlo zda.
Koko minút uplynie v bežnom živote ako voda
a zdá sa, že sa ni neudialo! V hudbe je však pre
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P. Z.: Máš na mysli to, že sústredenos na detail
a zárove na širokú plochu sa navzájom vyluujú? Šostakovi napríklad komponoval vemi
rýchlo, v mysli teda zrejme narábal s vekými
plochami. Jeho hudba však nepôsobí riedko,
detaily mal aj v tej rýchlosti pod kontrolou.

istej veci prináša novú kvalitu, ale zárove aj výzvu
pre poslucháa zvyknutého na predošlý svet.
P. Z.: Vrátim sa k tvojej poznámke k môjmu
Nokturnu. Vravíš, inými slovami, že som plytval
materiálom? Je to pre ma signál, že sa mi asi
nepodarilo dotiahnu zámer do konca. Mojím

ktorá prvá as Mozartovej sonáty však má viac
než sedem minút, a je to pritom veký priestor
plný hudobných udalostí. Vníma detail i celok,
nájs pomer medzi hustotou na malej a vekej
ploche, to je pre ma rovnako dôležité, ako vystava prirodzene plynúci melodický oblúk.

Stravinskij bol zase detailista, ale vedel detaily spoji tak, aby celok pôsobil prirodzene, pri
poúvaní jeho hudby nemám pocit, že by nieo
rozpitvával. Táto schopnos ovládnu obidve
úrovne plynutia hudobného asu je asi prejavom talentu, nedá sa to naui.

zámerom totiž bolo, okrem iného, da hudobnému priebehu charakter mozaikovitosti. Keby
sa mi to podarilo, asi by ti nezišlo na um pozastavi sa nad tým, hudba by pôsobila ako celok.

M. B.: Od haiku k Mahlerovi – niekedy sa pýtam, i je jedna povaha schopná rovnako pochopi
a stotožni sa s tak odlišnými prístupmi, ale neviem
si na to odpoveda . Asi je to zbytoná otázka... Ponuka je dostatone široká, treba si len vybra , ako
by povedal operátor.

M. B.: Nepochybne, ale s príchodom minimalistov sa vec trochu komplikuje: tebou spomínaní
páni v zásade obohacovali nieo, o sa mi dnes zdá
by skôr variáciou klasického poatia formy, ak sa
dá vôbec o nieom takom hovori ... Ale redukcionistické, akoby röntgenové zaoberanie sa len výsekom

ma minúta znanou asovou plochou, ktorú
by som mal zmysluplne využi. Môžeme to aplikova aj o stupe vyššie a narába trebárs s päminútovými úsekmi. Sú skladatelia, pre ktorých
ani pä minút nie je nejaký podstatný asový
úsek, rozmýšajú v ovea väšej mierke. Málo-

M. Burlas a P. Zagar foto: D. Sadovská

M. B.: To je ažká otázka – mozaikovitos tam
je a podarilo sa to. Ale to je jedna z vecí, s ktorými sa ja ako posluchá ažko viem vyrovna .
Je aj mnoho iných autorov, pri ktorých mi práve
mnohorakos bráni sústredi sa na nieo; kým to
spravím, príde nieo iné. To je ale môj problém
vnímania asu. Môže vôbec mozaikovitos tvori
celok? Neviem...

Z produkcie Hudobného centra
Storonica Cikkerovho narodenia bola impulzom pre zostavenie, nahranie a vydanie prakticky
celého korpusu skladateovej hudby pre sólový klavír, teda hudby, ktorá reprezentuje Cikkerovu
vrcholnú inšpiráciu. Sonatína, Téma s variáciami, klavírne akvarely o mi deti rozprávali alebo
Tatranské potoky predstavujú trvalé hodnoty slovenskej hudby. Najnovšia nahrávka prináša diela
v interpretácii Jordany Paloviovej, pochádzajúcej z hudobníckej rodiny, ktorá mala k Cikkerovi
vemi blízko, a preto okrem vyspelej muzikálnej výpovede je táto interpretácia aj zasväteným
pohadom súasníka na našu hudobnú minulos.

Scrutonova Hudobná estetika je azda prvým súhrnným výkladom hudby a jej významu z perspektívy
modernej lozoe; je zárove jediným textom
o tejto téme, ktorý obsahuje relevantné hudobné
príklady. Autor svoje úvahy otvára metafyzikou
zvuku, podáva dištinkciu medzi zvukom a tónom, analyzuje rytmus, melódiu a harmóniu a dospieva k novému chápaniu hudby ako intencionálneho objektu obrazotvorného vnímania. Kniha sa zaoberá rôznymi
dimenziami hudobnej organizácie a hudobného významu a podrobne vysvetuje, preo je hudba expresívnym médiom. Autor vysvetuje a kritizuje mnohé módne myšlienky hudobnej lozoe a hudobnej teórie
a obhajuje morálny význam hudby, miesto hudby v našej kultúre a potrebu hudobníkovho i poslucháovho vkusu. Kriticky skúma rôzne školy hudobnej analýzy a odmieta kritiku tonality ako základu hudobného
poriadku. Scruton vyzdvihuje objektívnos estetických hodnôt, denuje princípy kritiky a svoju prácu
ukonuje vehementnou kritikou modernej populárnej hudby.
Tituly si môžete zakúpi vo vybraných kníhkupectvách alebo objedna na dobierku
na adrese distribucia@hc.sk, prípadne na tel. ísle 02/20 47 04 60. www.hc.sk
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Zjasnená noc AD 1600
Od Monteverdiho po Bacha
Vladimír RUSÓ

Záujem o harmonické experimenty a vypätý
výraz asociovaný s chromatikou neutíchol ani
na rozhraní epoch a následne v baroku. Estetika „stravagandistov” sa i v tomto období šírila
z Talianska. Nebola už len záležitosou radikálnych inovátorov, ale postupne sa stala organickou súasou hudobného jazyka nastupujúcej
epochy. Množstvo vzrušujúcich diel zanechali aj
autori, o ktorých živote vieme len vemi málo,
no ich hudba si rozhodne zaslúži pozornos.

V

Benátkach pôsobil ako zástupca Monteverdiho Alessandro
Grandi (1586–1630). Od jeho motet s inštrumentálnym sprievodom vedie cez koncertantný štýl priama cesta až k Bachovým
kantátam. Vo svojich vokálnych dielach Grandi experimentoval s extrémnymi emóciami, vzdialenými tóninami i chromatikou. Jeho organová Fantázia (Codex Caioni 178) je však prekvapivo takmer výlune
diatonická a pôsobí bukolickým dojmom.
Giovanni Cavaccio (1556–1626) vo svojich Sudori Musicali z roku
1626 napísal aj Ricercar primo à 4 s chromatickou descendennou
témou (a, gis, fis, g, fis, e, f, e, d, e), ktorý by poda výrazu mohol ma
skôr názov „Canto dolente“ alebo „Lamento cromatico“. Zbierka ob-

Príklad . 1: G. Cavaccio: Ricercar primo à 4
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sahuje aj Ricercar terzo à 4 s témou c, cis, d, f, fis, g. V Cavacciových
canzonách francese – hlavne v molových – je tiež množstvo chromatizmov, vrátane stredovekého archaizmu v podobe typickej machautovskej kadencie s dvomi citlivými tónmi. Cavacciove tokáty sú unikátne aj svojím štýlom: nie sú v nich tokátové behy ako v skladbách
s rovnakým názvom od Claudia Merula alebo Gabrieliho, neobsahujú
ani imitané figúry odkazujúce na Frescobaldiho, ale štvorhlasnú polyfóniu obohatenú o synkopy a chromatizmy. Podobajú sa teda skôr
fantáziám.
Neapolský lutnista a organista Fabrizio Fillimarino, úplne neznámy
majster bez akýchkovek životopisných údajov, skomponoval okolo roku
1594 virtuóznu skladbu Canzon cromatica. Chromatická téma sa zaína celou a polovými hodnotami a v alšom priebehu akceleruje štvrovými a osminovými notami. Tempo nemôže by teda ani príliš pomalé
(polové noty by stratili súvis) ani príliš rýchle (osminové pasáže by boli
nehratené). Chromatická téma zaznie v priebehu skladby dvanáskrát:
ascendenne i descendenne. Táto canzona má celkovo tri témy, priom
posledná je v tanenom rytme so synkopami, ktoré by Talianovi závidel i
Marián Varga. Na chromatiku s lozo ckým podtónom sa zabudlo, tento tanec je plný bujného veselia.
V roku 1615 vydal v Cremone zbierku dvanástich nádherných polytematických ricercarov Nicolò Corradini (?–1646). Skladby majú od
dvoch do piatich tém. Ricercar del nono tuono obsahuje v prvej téme
dva descendenné tritony, a tak sa v modálnom „in a“ objavuje okrem
„nemodálneho“ dominantného gis aj mimotonálne b. Téma koní ascendennou oktávou, a keže v nej nie je tercia ani sexta, pôsobí ako celok
atonálne. Celá expozícia vyznieva vaka tomu dos chaoticky, pripomínajúc hudbu mladého Schönberga. Na rok 1615 dos odvážne. V inom

Príklad . 2: N. Corradini: Ricercar del nono tuono

cremonskom kostole pôsobil organista Tarquinio Merula (1594/5
–1665), ktorý sa stal známy svojimi zbierkami skladieb pre husle a rôzne
sláikové zoskupenia. Pre organ nenapísal ani jednu knihu (možno sa
nezachovala), poznáme iba niekoko roztratených samostatných skla-

Príklad . 3: T. Merula: Sonata cromatica

dieb, napríklad jeho fantastickú a nervnú Chromatickú sonátu s jedinou
témou d, cis, c, h, b a protivetou. Nie je to typická sonáta v barokovom
význame slova, kontrapunkt hovorí skôr o canzone, motorickos stálej
protivety zase o tokáte. Merula napísal pre organ aj Capriccio cromatico s
dlhou chromatickou témou v ambite nóny (d, es, e, f, s, g, gis, a, a, b, h,
c, cis, d, dis, e), alej dynamickú skladbu Toccata secundo tono a niekoko
canzon. Talianski experimentátori s chromatikou, napríklad Emanuele
Soncino a Giovanni Battista Fasolo, ovplyvnili i v predchádzajúcej asti
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Príklad . 4: T. Merula: Capriccio cromatico

seriálu spomínaného Jana Pieterszoona Sweelincka. o majú spoloné
so slávnym Holananom? Takmer úplne neznámy Emanuele Soncino
napísal slávnu Cromaticu s témou d, cis, c, h, b, a – a, b, h, c, cis, d, a tá

Príklad . 5: E. Soncino: Cromatica

je natívnou sestrou Sweelinckovej chromatickej tokáty. Giovanni Battista Fasolo (okolo 1600– po 1639), pôsobiaci ako organista na Sicílii
v Palerme a Monreale, napísal pre organ osem ricercarov, osem canzon
a 12 hymnov (Benátky, 1648). Jeho Ricercar prima má klasickú chromatickú tému ako Soncinova i Sweelinckova Cromatica (Chromatická fantázia) s komplikovaným rytmom v kontrapunktických hlasoch, Canzon
ottava má rovnakú tému, ale s ešte komplikovanejším „chvostom“. Obe
skladby sú vemi dynamické. Sweelinckova, Sonciniho a Fasolova „cromatica“ sú teda z „jedného súdka“.

Gregorio Strozzi už v 2. polovici 17. storoia (1687) napísal Madrigal
passagiato sopra Ancidetemi pur, ktorý má vzor v Trabaciho fantázii a je
rovnako vemi dramatický. Medzi štyrmi tokátami zbierky Capricci da
sonare je posledná s oznaením „per elevatione“, teda durezze e ligature,
no nie je to len blúdiaci sled long a brevis. Obsahuje tiež diel v lombardskom rytme (accelerando), ktorý dostane skladbu do pomerne rýchleho
tempa. Aj dramatické pasáže prispievajú k pestrosti tejto stravaganze.
Ostatné tri tokáty majú uprostred diel durezze apreggiando (podobne
ako Trabaciho). Partita sopra passacagli má „iba“ 50 variácií (v porovnaní s Frescobaldim teda len polovicu), ktoré sú však rovnako chromatické ako Frescobaldiho Patrite cento sopra passacagli.
V roku 1664 vydal v Benátkach svoje skladby pre embalo a organ
Bernardo Storace. Hoci už používal hudobný jazyk baroka, formovo bol stále v zajatí renesancie. Písal variácie na passamezzo ako Taliani sto rokov pre ním (napríklad Annibale Padovano). Poslednými
variáciami v jeho cykloch sú gagliardy a corrente, ktoré tiež patria
ešte do renesancie. Variácie na renesanné ostinátne basy (romanesca, spagnoletta, ruggiero, folia, passacaglia, ciaccona) sú Storaceho
vekou prednosou a zaberajú vekú as jeho diela. Najmä passacaglie sú komponované skutone vekoryso: v Passacaglii a mol sa bas
opakuje devädesiatšeskrát, v Passacaglii c mol šesdesiatjedenkrát.
Skladby sú tonálne rovnako nestále ako Frescobaldiho. Tretia passacaglia sa zaína v D dur, mení sa na pastorále a koní v h mol, passacaglia v f mol sa koní Es dur (!) V týchto skladbách je tiež množstvo
prieností, v prvej passacaglii sa dvakrát opakuje kakofónia G – f – a
– b, ktorá prechádza do G – e – gis – b a do E – e – gis – cis (v sopráne

Príklad . 7: B. Storace: Passacaglia, t. 49–55

Príklad . 6: G. B. Fasolo: Ricercata prima

Na Sicílii v Palerme pôsobil okrem Fasola aj Gioanpietro Del Buono,
ktorý v roku 1641 vydal zbierku kánonov a sonát s názvom Canoni, oblighi et sonate in varie maniere sopra l’Ave maris stella. Je to zbierka
72 kánonov, 12 oblighi a 14 „sonát“ (skôr ide o canzony alebo ricercary), ktorá je holdom starému kontrapunktickému umeniu. Štrnás
sonát je napísaných „per il cimbalo“. Buonova piata (Fuga cromatica)
a siedma sonáta (Stravagante, e per il cimbalo cromatico) sú zo 14 sonát najdlhšie a najvýraznejšie. Už ke sa hrajú na gambách, každému
musí by zrejmé, že ide o udesnú starú hudbu. Ak by ich však hral moderný orchester s romantickou dynamikou, príbuznos so Zjasnenou
nocou by bola šokujúca a posluchái by mali pocit, že ide o Richarda
Straussa alebo mladého Schönberga.
Druhá generácia po slávnej trojici de Macque, Mayone, Trabaci v Neapole využívala už plnšie harmónie, no v chromatických experimentoch
pokraovala alej. Na organe v San Severino v Neapole obšastoval
poslucháov svojou hrou Giovanni Salvatore, ktorý v 1641 vydal Libro primo s fantazijnými tokátami plnými odvážnych harmónií a jednou
stravaganza – durezze e ligature. Hemží sa to v nej krížikmi a békami
ako v hudbe z konca 19. storoia. Mohol by sa k nej pokojne prihlási hoci
Max Reger. Medzi ôsmimi ricercarmi je jeden mimoriadne chromatický,
podobne tiež jedna canzona s chromatickou témou. Salvatoreho skladby
sú vo všeobecnosti motoricky vemi pohyblivé a harmonicky ubozvuné.

Titulný list Storaceho zbierky Selva di varie compositioni d’intavolatura per cimbalo ed organo (Benátky, 1664)

je teda krok b-cis!) Pre organ písal to isté ako všetci už spomínaní
Taliani: tokáty, canzony a ricercary. Jeho Recercar di legature (názov
poda Frescobaldiho) je plný chromatiky a vyboení do vzdialených
tónin. Storace sa ním hrdo hlási ku všetkým stravagandistom. Najzaujímavejšou Storaceho skladbou je bezpochyby Pastorale. Motív
si požial z Frescobaldiho rovnomenného diela. Jeho skladba je ale
dos dlhá, trvá približne 8–12 minút. V melódii mu zrejme nestaili
opakovania, preto asi 40 rôznych taktov obsahuje predpis: „replica
2 volti“ – alebo trikrát, ba aj štyrikrát. Toto kaleidoskopické opakovanie vytvára v Pastorale dojem malej aleatoriky. Organový bod D
„huí“ v rozliných oktávach celý as, skladba je rozdelená na 4 diely. Jedným z nich je ária, po ktorej sa tempo celej skladby neustále
freneticky stupuje. Svojou „jednoduchosou“ môže by Pastorale
ozdobou každého koncertu.
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Stravaganze v Nemecku?
V Nemecku bol priamym pokraovateom Frescobaldiho štýlu Johann Jacob Froberger (1616–1667). Jeho tokáty sú vekou kópiou
Frescobaldiho (Froberger dvakrát cestoval do Talianska na študijný
pobyt a u Frescobaldiho aj študoval). Kompoziný štýl nemeckého skladatea je tiež fantazijný, s bohatou chromatikou, od svojich
talianskych uiteov a vzorov sa odlišuje len plnšou, už barokovou

J. J. Froberger foto: archív

tanených astí suity na allemande – courante – sarabande, v poslednom období života popridával i gigue. Keže v Paríži navštívil
Chambonnièresa a Louisa Couperina, ovplyvnil ho vypísaný francúzsky style brisé, ktorý síce pôsobí v zápise dos neprehadne, no výsledkom je maximálne využitie zvuku embala a sonórnos harmónií.
Historici však predsa len možno trochu jednostranne zdôrazujú u
Frobergera francúzsky vplyv. Excelentný style brisé mohol totiž odpozorova aj z Frescobaldiho embalových skladieb (napr. Partite
cento sopra passacagli). Syntetizujúce dielo Frobergera študovalo
mnoho skladateov až po Beethovena, ktorých priahovalo spojenie
talianskeho génia, vzrušeného recitatívu a kontrapunktu s francúzskym style brisé na podklade bohatej chromatickej harmónie.
Možno k talianskym stravangadistom pripoíta aj Nemca Johanna
Caspara Kerlla (1627–1693)? Tak ako mnohí Angliania, Francúzi,
Nemci a hlavne Flámi túžili študova kompozíciu v slnenom Taliansku,

J. C. Kerll foto: archív

harmóniou. Písal všetky formy ako Taliani – tokáty, fantázie, ricercary i canzony. Novinkou sú však jeho partity, ktoré majú nesmierne
komplikovanú faktúru a prevažuje v nich francúzsky vplyv. Frobergera mnohí považujú za tvorcu suity. Francúzski clavecinisti Couperin, Chambonnières a iní písali asti suít zoradené poda tónin, napríklad všetky prelúdiá „in d“ at. Froberger však fixne uril poradie

i Kerll študoval u Carissimiho, kde sa zoznámil s nadšením Talianov pre
chromatiku. Kerll napísal niekoko tokát. Napríklad Toccata 4 cromatica
con durezze e ligature znie, akoby pochádzala z pera Taliana.
Posledným vekým, vlastne najväším stravagandistom bol Johann
Sebastian Bach (1685–1750). Niektoré protestantské chorály obdaril
takým disonantným kontrapunktom a chromatickými akordmi, že mal
z toho spory s cirkevnou radou. Inak možno len súhlasi s Jacobom Burkhardtom, ktorý vo svojom Ciceronovi opísal barok ako „skazený dialekt
renesancie“. Galantný štýl a klasicizmus na harmonické výstrednosti
renesancie takmer úplne zabudli a harmónia sa vyírila, až kým v neskorom romantizme neprišli Max Reger, Richard Strauss, starý Franz Liszt,
Richard Wagner, a napokon i mladý Arnold Schönberg, ktorí harmonický labyrint znovu objavili. No na „Zjasnenú noc“ a talianskeho génia
okolo roku 1600 sa takmer zabudlo.

Zabudnutá hudba alebo aktuálny epilóg
J. J. Froberger: autograf Allemande, faite en passant le Rhin dans une barque en grand péril
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A o ostatní odvážni chromatici z ias renesancie? Zavrela nad
nimi azda história veko krypty naveky? Toto nízke povedomie je
skôr typické pre nás na Slovensku. Náhodou som sa rozprával s is7–8 | 2012
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J. S. Bach foto: archív

tým francúzskym lutnistom: „Sú mená Mayone, Trabaci, de Macque
pre vás známym pojmom?“ „Samozrejme,“ odpovedal a ihne mi na
lutne zahral tokáty od stravagandistov Alessandra Piccininiho
(1566–1638), Hieronyma Kapsbergera (1580–1638) a zaiatok slávneho Capriccia de Macqueho. Ak organista zo Slovenska
odíde študova na západ, aká ho asto nemilé prekvapenie. Istá
slovenská embalistka išla na zahraniné majstrovské kurzy. Lektorka sa jej opýtala: „Máš pripraveného Frescobaldiho?“ „Mám,“
hrdo odpovedala. Lektorka je predložila faksimile Frescobaldiho
notovaného v štyroch hlasoch so sopránovým, altovým, tenorovým
c kúom a basovým f kúom. embalistka onemela. „Chceš iné
vydanie?“spýtala sa lektorka a predložila jej Frescobaldiho notovaného v dvoch systémoch: pravá ruka so sopránovým c kúom na
šiestich linajkách a avá s barytónovým f kúom na ôsmich linajkách (bežná notácia v renesannom Taliansku). Nezahrala samozrejme ani notu. Spomínané príhody sú dôsledkom toho, že u nás
stále neexistuje katedra historickej hudby, neuí sa systematicky
hra z vokálnych partitúr s viacerými druhmi kúov (povinne by ich
mali študova všetci organisti a embalisti), generálny bas, nevyuuje sa prakticky stará renesanná a baroková harmónia, kontrapunkt (povinne by ho mali študova všetci na klávesovej katedre)
ani voná a viazaná improvizácia. Vari to nemá kto ui? Na Slovensku akosi nie je záujem o tento druh hudby a vzrušujúce obdobie,
kedy zmieované novátorské diela vznikali. Klaviristi o om nevedia skoro vôbec, organisti sa venujú skôr romantickému repertoáru a moderne, harfisti sú na tom dos podobne... Svet hudby bez
Mayoneho, de Macqueho, Trabaciho, stredotónu i vlej kvinty je
však ovea chudobnejší.
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Jazz a Európa XXVII.
Slovenský jazz v ére eskoslovenska
Slovenský jazz bol do rozpadu spoloného štátu (1993)
organickou súasou eskoslovenskej scény. Formácie zo
Slovenska úinkovali ako „domáce” na všetkých významnejších celoštátnych festivaloch;znich napríklad eskoslovenský festival vPerove (od roku 1966 do súasnosti)
nezmenil názov aniesko-slovenské zameranie. Asamozrejme aj naopak – eské formácie kontinuálne participujú na
všetkých relevantných slovenských podujatiach asú tu
taktiež pociované ako „domáce”. Pocit spolupatrinosti
zvyšujú aj spoloné zmiešané eské a slovenské formácie,
ktoré boli asú charakteristické pre obe scény.
L. Déczi foto: P. Španko

Igor WASSERBERGER

Vývojová charakteristika
Napriek množstvu prepojení bol slovenský jazz už poas existencie eskoslovenska
z viacerých aspektov svojbytný a v hudobnom
zmysle má svojskú vývojovú logiku. V období 50.–80. rokov a v prenesenom význame
až do súasnosti, v eskom jazze prevažovala nadväznos na kultivovaný, komorný westcoast jazz, naproti tomu sa slovenská scéna
odvodzuje najastejšie z expresívneho hard
bopu a jeho modi kácií. Povedané inak: v slovenskom jazze cítime prevahu straightahead
jazzu nad fusion, experimentmi a komornými
trendmi. Transparentne sa to prejavilo napríklad v rokoch 1963–1964, ke zo Slovenska
prišli do Prahy trubkár Laco Déczi a bubeník
Laco Tropp. Potom, o ich Karel Velebný prijal
do formácie S+HQ, vedome sa snažili o zmenu orientácie smerom k hard bopu, ktorý dovtedy nenašiel na eskej scéne uplatnenie.
V histórii i v súasnosti sa ponúka množstvo
príkladov, ke slovenskí hudobníci znamenali
pre eskoslovenskú scénu výrazný koncepný
posun. Slovenský jazz v jednotlivých etapách
vývoja spravidla staval na výrazných osobnostiach-individualitách a menej na systematickejšej ansámblovej práci. V priebehu rokov tu
vyrástli osobnosti s vekým hudobným potenciálom, ktoré asto nenašli adekvátnych spoluhráov. alším problémom histórie i súasnosti slovenského jazzu je skutonos, že i tí
najschopnejší a najdisponovanejší hudobníci
pociujú jazz ako „hudbu svojho srdca“, ale
z existenných dôvodov sa mu nemôžu profesionálne venova.
V eskoslovenskom a medzinárodnom ohlase
slovenského jazzu je mnoho disproporcií. Niektoré, pre slovenský jazz úplne zásadné osobnosti ostali lokálnymi fenoménmi. Táto marginalizácia je nezaslúžená: asto len odzrkaduje
fakt, že tomu-ktorému hudobníkovi sa nepodarilo nahra album, ktorý by reprezentoval jeho
48

skutoné schopnosti, získa možnos vystúpi
na sledovanom festivale a podobne. O to viac
si ceníme úspechy osobností, ktoré dokázali, že
v podmienkach slovenskej scény je možné dosiahnu medzinárodné uplatnenie a uznanie.

asový posun (1945–1960)
Do populárnej hudby na Slovensku v 20. a 30.
rokoch postupne prenikali iastkové prvky
jazzu a toto obdobie môžeme pre tunajší jazz
oznai ako „predhistorické“. Je pravda, že
do Bratislavy z blízkej Viedne už v 20. rokoch
chodili ansámble nap ajúce vtedajšie aktuálne poatie „jazzu do tanca“, ale tie nemali širší dosah. V slovenských noných podnikoch
hrali predovšetkým udovkové cigánske kapely, ktoré v asti repertoáru uvádzali americké štandardy (a cigánskym hudobníkom bol
J. Henter foto: P. Španko

blízky improvizaný princíp v kompromisnom
swingovom idióme), ale napriek tomu boli od
jazzu výrazne vzdialení. Postupne silnela tiež
produkcia pôvodných slovenských populárnych piesní iastone v duchu postupov hot
dance music, ale viac ako „jazzové tance“ sa
kultivovali typicky slovenské mod kácie popu-

lárnej hudby: slovenské tango a udový foxtrot.
Oneskorenie jazzového vývoja voi echám
a niektorým iným okolitým krajinám bolo zapríinené prevažne rurálnym charakterom
Slovenska a s tým súvisiacim vkusom väšiny
obyvateov. O tomto historickom okruhu, ako
aj o alšom vývoji slovenského jazzu je k dispozícii podrobná literatúra.1
Zásadný vývojový zlom znamenali roky 1945–
1948. V prostredí vysokoškolských študentov
vzniklo v povojnových rokoch veké nadšenie pre bebop a bigbandový swing. Ako prvý,
z mnohých amatérskych formácií utvorených
prevažne vysokoškolskými študentmi, podchytil v roku 1947 najlepších hudobníkov Pavol Polanský2 – mimoriadne talentovaný hrá
na bicích nástrojoch, ktorý má pre slovenský
jazz zakladateské zásluhy a ktorý sa v alších
desaroiach vypracoval na bubeníka európskeho formátu. Polanským zostavený Orchester
bratislavských vysokoškolákov
už sa dostal do aktuálnej dobovej
polohy, mal dobrú súhru sekcií
a pozoruhodných sólistov. alší vývojový posun znamenal príchod Gustava Broma, ktorý v rokoch 1947–1948 niekoko mesiacov pôsobil so svojím bigbandom
v Bratislave (koncertovali aj vo
viacerých slovenských mestách
a suplovali tiež funkciu rozhlasového orchestra, priom množstvo
nahrávok z tohto obdobia obstálo
v skúške asu). Brom po odchode
do Brna udržiaval poas piatich desaroí ideu
spoloného orchestra eských a slovenských
hudobníkov, profesionálne skúsenosti tu nadobúdali mnohé osobnosti slovenského jazzu
rôznych generácií.
Subný vývoj slovenského jazzu sa prerušil zaiatkom 50. rokov, ako reakcia na politickú si7–8 | 2012
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tuáciu. O ciálne politické zameranie oznaovalo jazz za hudbu amerického imperializmu;
jeho šírenie a propagovanie bolo formálne
znakom nepriatestva voi panujúcemu zriadeniu. Nositemi jazzových snáh boli v tom
ase naalej študenti a to väšinou nehudobných vysokých škôl (zhodou okolností najastejšie technického zamerania a medici) a najlepší z nich boli v období 1953–1957 sústredení v orchestri Jána Siváka. Práve jazzovo najvyhranenejší sólisti (tenorsaxofonista Juraj
Henter a trubkár Jozef Jelšovský) už nepociovali hru vo swingovom tanenom bigbande za dos stimulujúcu, a tak vzniklo vo vnútri
orchestra kvinteto zamerané na bebop a cool
jazz. Na jam sessions po vystúpení kvinteta
prichádzali študenti mladších roníkov: viacerí z nich už boli študentmi hudby. Novú kvalitu predstavovalo najmä westcoastové kvinteto gitaristu Karola Ondreiku, ktorý sa stal

mácie koncepne výrazne predstihol vtedajšiu eskú scénu, a preto ke ho pouli najlepší
hudobníci z Prahy (Lud k Hulan, Karel Krautgartner), ponúkli Déczimu profesionálny angažmán, ktorý prijal a to viedlo k rozpadu tejto
unikátnej formácie predznamenávajúcej alšie smerovanie slovenského jazzu.

Prelomová generácia 60. rokov
Zaiatkom desaroia (približne do roku
1964) ešte pretrvávali aktivity hudobníkov
etablovaných v predchádzajúcom období
a dokonca ich úspechy kulminovali v podobe
víazstiev na rôznych súažiach a festivaloch.
Postupne však nastal ich odliv do sféry populárnej (napr. Brao Hronec viedol v zahraniných hoteloch show orchester v danom žánri
špikovej európskej úrovne) alebo klasickej
hudby (Miloš Jurkovi sa vypracoval ako sólista a pedagóg na poprednú osobnos slo-

L. Gerhardt foto: P. Španko

niektoré spoloné rysy – predovšetkým tvorivý, aktualizujúci prístup k jazzovej tradícii.
Z okruhu týchto skupín vyšli viacerí hudobníci, ktorí dlhodobo a všestranne ovplyvnili slovenskú scénu: tenorsaxofonista Dušan Húšava, trubkár Juraj Lehotský a trombonista
František Karnok patrili v alších rokoch
k slovenskej špike, a to v rôznorodých kontextoch, od tradiného jazzu, moderného jazzu, po bigbandy (pôsobili v orchestri Gustava
Broma).
Ak hudba 50. rokov žije už len v spomienkach pamätníkov, slovenský jazz 60. rokov
je zmapovaný na nahrávkach, ktoré vznikali
najastejšie v rozhlasových štúdiách a vychádzali na albumoch Supraphonu prezentujúcich eskoslovenský jazz. Zaiatok 60. rokov
znamenal aj prvé kontakty so zahraniným
jazzom. Najinšpiratívnejšie boli úinkovania ansámblov, ktoré do Bratislavy prišli –
každý na niekoko týždov – pravdepodobne omylom koncertnej agentúry, na vystupovanie v noných podnikoch. V roku 1963
v bare hotela Devín hrala skupina Esu Peth-

. Tamaškovi foto: P. Španko

K. Ondreika foto: P. Španko

vplyvnou osobnosou vývoja alších desaroí.
Ondreika mal vaka svojmu prehadu o jazzovej scéne, znalosou harmónie, aranžérskych a kompoziných postupov veký vplyv
na celú generáciu hudobníkov. Kratší as pôsobil v Bratislave aj big band Academia Club
zameraný na reinterpretáciu nahrávok orchestra Shortyho Rogersa. Zvláštnosou konca 50. rokov bola existencia dvoch kontrastných formácií, ich vysoká kvalita však ostáva
nepodložená nahrávkami. Klavirista Brao
Hronec a autista Miloš Jurkovi utvorili
West Coast Studio obsadením vychádzajúce
zo skupiny Chica Hamiltona. Priam senzáciou eskoslovenskej scény sa stalo hardbopové
East Coast Studio vedené trubkárom Lacom
Déczim3 – prvým slovenským hudobníkom,
ktorý v jazze videl výluné naplnenie svojich
životných ambícií. Plnokrvný prejav tejto for-

venského hudobného života). Jazzu
ostal verný gitarista Karol Ondreika, ktorý vo svojej skupine Combo
4 pokraoval aktuálnym prejavom
inšpirovaný Jimom Hallom a inými
westcoastovými gitaristami. Novou
osobnosou tohto obdobia, ktorá
svojím hudobným zameraním nadväzovala
na Déczim založenú hardbopovú orientáciu,
bol Ladislav Gerhardt,4 najvplyvnejší slovenský jazzman 60. a 70. rokov, v ktorého skupinách vyrástli alší dôležití hudobníci. Od roku
1964 je na slovenskej scéne sporadicky prítomný coltraneovský tenorsaxofonista ubomír Tamaškovi, ktorý v období 1966–1973
žil v emigrácii v Paríži (bol o. i. lenom skupiny Alan Silva Celestial Communication) a po
návrate sa až do súasnosti objavuje ako len
formácií Gabriela Jonáša, Emila Viklického,
Jozefa Šošoku a i. Výraznejšiemu rozvinutiu
jeho mimoriadnych dispozícií zabránil zdravotný stav, a najmä psychická labilnos.
Od zaiatku 60. rokov dosiahol pozoruhodnú
úrove tradiný jazz, a to najmä vaka skupinám Traditional Club (1961–1968) a Revival Jazzband (1963–1978).5 Ich hudba mala

mana z Fínska s klaviristom Heikkim Sarmantom a v roku 1964 sa objavilo v hoteli
Carlton švédske combo Bernta Rosengrena
s klaviristom Larsom Sjöstenom, predstavujúce špiku vtedajšieho európskeho jazzu.
Títo hudobníci s prekvapením zisovali vynikajúcu úrove pre nich dovtedy neznámych
jazzmanov (najväší dojem na nich urobil
Ladislav Gerhardt, Sjösten mu venoval v zahranií asto nahrávanú skladbu Ladislav).
Veký zážitok po rokoch izolácie znamenali
bratislavské koncerty formácií, ktoré viedli
Leo Wright, Albert Mangelsdorff, Klaus Doldinger a i.
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V 60. rokoch slovenské skupiny dosiahli mnohé medzinárodné úspechy a boli na dobrej ceste k zaleneniu do užšieho kontextu európskeho jazzu.6 Politické udalosti po roku 1968
viedli k emigrácii mnohých dôležitých osobností (v dôsledku toho napríklad zanikla skupina Traditional Club). Celospoloensky smutný koniec nádejnej šiestej dekády minulého
storoia mal aj v slovenskom jazze svoju symbolickú bodku. Trubkár Ladislav Martoník
(1944–1968), ktorý ako prvý slovenský jazzový hudobník získal dôkladné špecializované
vzdelanie (1965–1968 študoval na jazzovej fakulte v Grazi), bol zastrelený okupanými vojakmi na ulici v Košiciach.

J. Hajnal foto: P. Španko

Crossover a nové kontakty
70. rokov
Po plodných 60. rokoch znamenal zaiatok
70. rokov prechodnú stagnáciu straightahead
jazzu a novým fenoménom sa stala popularita slovenských skupín zo sféry jazzrocku, fusion a artrocku. Platí to najmä o formáciách
Collegium musicum organistu Mariána Var-

P. Lipa foto: P. Španko

J. Šošoka foto: P. Španko

gu a skupiny Fermata gitaristu Františka
Grigláka. Po roku 1975 postupne jazzová aktivita nadobudla stále intenzívnejšie rozmery a najdôležitejšie osobnosti tohto obdobia
spoluurujú vývojovú dynamiku slovenského jazzu do súasnosti. Prelomovým inom
bol vznik festivalu Bratislavské jazzové dni
(BJD), ktorého ústrednou osobnosou sa stal
spevák Peter Lipa, dlhodobo patriaci medzi
najznámejších slovenských interpretov s medzinárodným dosahom.7 BJD zo skromného
klubového podujatia nadobudli dimenzie medzinárodného festivalu s výraznou mediálnou
odozvou s úasou amerických a európskych
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špiiek a eskoslovenských ansámblov.8 Paralelne s Lipovými
aktivitami bol od tohto obdobia
efektívnym propagátorom jazzu bubeník Jozef „Dodo“ Šošoka (1943–2008), ktorý od roku
1976 organizoval medzinárodné
All Stars zoskupenia. Jeho strhujúci drive sa uplatuje v rôznorodých kontextoch, od hard bopu
v koncepcii Arta Blakeyho, cez
free jazz až po rozmanité spracovania etnických vplyvov, najmä
hudby Afriky a Blízkeho východu. V období 1977–1983 Šošoka (ako organizaný vedúci) spojil svoje sily s klaviristom Jánom
Hajnalom, umeleckým vedúcim
a autorom väšiny repertoáru All
Stars formácie Slovenské jazzové kvinteto, v ktorej rozvíjali tradície slovenského
jazzu (modi kácie a obohatenie pôvodného hardbopového modelu). Formácia spoluúinkovala aj s viacerými zahraninými
hudobníkmi (Hans Koller, Wolfgang Lackerschmid, Hannes Beckmann), v roku
1980 vystúpili na Jazz Jamboree a týžde
hrali vo varšavskom klube Aquarium. alšou osobnosou tohto obdobia je hrá na
bicích nástrojoch Cyril Zeleák, len orchestra Gustava Broma, skupiny Ladislava Gerhardta a i. V roku 1974 vznikol príležitostný big band nazvaný VV Systém
dirigenta Vladimíra Valovia, v ktorom sa
prepojili slovenskí hudobníci s lenmi orchestra Gustava Broma a repertoár tvorili
pôvodné skladby a úpravy lenov orchestra. Na festivalové vystúpenia (najastejšie BJD) prizývali osobnosti medzinárodnej scény – úinkovali s ním aj traja poskí saxofonisti: Muniak, Wróblewski a Namysowski. Orchester vo svojich aktivitách
sporadicky pokraoval do konca 80. rokov.
Na podnety Ladislava Gerhardta a Jána
Hajnala nadviazal jedinený klavirista
Gabriel Jonáš, považovaný od svojho objavenia sa na scéne (po roku 1976) za výrazný talent slovenského jazzu.9

G. Jonáš foto: P. Španko
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Nové impulzy 80. rokov
Od zaiatku 80. rokov pozorujeme intenzívny
nárast potu kvalitných hudobníkov rôznorodého zamerania, ktorí sa dlhodobo stali urujúcimi pre slovenský jazz a práve táto generácia naplno rozvinula podnety svojej hudby
v období po vzniku samostatného Slovenska.
K tomuto okruhu patria hudobníci nadväzujúci na tradície moderného akustického jazzu
(kontrabasista Juraj Kalász, gitarista Matúš
Jakabic, klaviristi Pavol Bodnár, Juraj Tatár a mnoho iných), ktorí sú primárne zainte-

povi pribudli Berco Balogh, Adriena Bartošová, Silvia Josifoska, a i.
Novú scénu slovenského jazzu výrazne a rôznorodo ovplyvnili bigbandy. V roku 1982 založil Bohumil Trneka (1924–2009), veterán
prvej éry slovenských bigbandov z 50. rokov
Big Band bratislavského Konzervatória,
v ktorom sa poas jeho existencie (do roku
1998) vystriedalo celkovo 170 hudobníkov. Pedagogickú prácu na konzervatóriu prevzal Matúš Jakabic, z ktorého sa stal pozoruhodný
aranžér. V tomto smere hudobne vyzrel v prie-
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resovaní v jazzovom mainstreame a zárove
ich aktivity presahujú do rôznych iných typov
hudby (spojenie jazzu a európskej koncertnej
hudby, využitie domácich etnických prvkov,
aranžovanie pre populárnych spevákov). Viacero výrazných nových osobností nadväzuje
na fusion music a svoje aktivity rovnomerne
rozdeujú medzi funk, blues a straightahead
jazz. Takýmto univerzálnym typom je basový gitarista Juraj Griglák. Gitarista Andrej
Šeban ako svoje východiskové vzory uvádza
Hendrixa, McLaughlina a Zappu a o. i. sa
priinil o zalenenie Petra Lipu do kontextu
jazz-rocku (napr. ich spoloné vystúpenie na
festivale Zaduszki Jazzowe, Krakov 1998).
Odlišné typy hudobníkov predstavujú klavirista Mikuláš Škuta a trubkár Juraj Bartoš.
Škuta patrí k najnadanejším koncertným klaviristom svojej generácie a získal množstvo
medzinárodných ocenení. Jeho príležitostné
výlety do sveta jazzu ako napr. spoloné nahrávky s Bartošom alebo úas v medzinárodných zoskupeniach (spolupracoval o. i. s Tomaszom Stakom a Didierom Lockwoodom)
majú vždy charakter pamätných udalostí. Pokým je Škuta v oblasti jazzu vítaným hosom,
Juraj Bartoš je slovenské alter ego Wyntona
Marsalisa. Patrí síce k trubkárskym prominentom v komornej a symfonickej hudbe, ale
venuje sa predovšetkým jazzovej tradícii rôznych období. Markantný je aj nástup nových
spevákov. K predtým osamelému Petrovi Li-

Viedol Tanený orchester bratislavských vysokoškolákov (1947–1949), ktorý ako prvý v eskoslovensku re ektoval progresívny jazz a pre rozhlas nahral
Concerto for Doghouse z repertoáru Stana Kentona.
V 50. rokoch pôsobil ako rozhlasový redaktor a koncom dekády sa pripojil k približne o 15 rokov mladšej nastupujúcej generácii hudobníkov, najastejšie
vo formáciách Braa Hronca. V 60. rokoch bol považovaný za najlepšieho eskoslovenského bubeníka a v Bratislave viedol vlastné kvarteto, s ktorým
v r. 1964 vystúpil na Medzinárodnom jazzovom festivale v Prahe. Zárove úinkoval v pražskej skupine S+HQ K. Velebného. V r. 1968 emigroval do Ra-
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behu rokov 1994–1995, ke ako štipendista
študoval jazzovú kompozíciu na Berklee College of Music (Jakabic sa tam stal aranžérom
bigbandu svojho profesora Grega Hopkinsa).
Po návrate zostavil tenteto a Hopkinsa pozval
na hosovanie (CD Matúš Jakabic Tentet, featuring Greg Hopkins, Hudobný fond 1998).
Okrem toho Jakabic príležitostne zostavuje
medzinárodné orchestre a od roku 1997 autorsky a interpretane spolupracuje s ansámblom Euro Big Band so sídlom v Paríži (napr.
CD Beyond Borders, 2002). alšou osobnosou bigbandovej scény je Vladimír Valovi,
ktorý od roku 1994 vedie Orchester Gustava
Broma (najprv z Bromovho poverenia, neskôr
i po jeho smrti) a sústreuje v om hudobníkov rôznych generácií eského a slovenského
jazzu.
Poznámky:
1
Podrobné dejiny slovenskej populárnej hudby
a v rámci nich tiež informácie o uplatnení prvkov dobového jazzu prináša publikácia Hudba-tanec-piese
(Hudobné centrum, Bratislava 2008) autorov Pavla
Zelenaya a Ladislava Šoltýsa. Priamo k dejinám slovenského jazzu vyšla publikácia Yvetty Kajanovej
(v slovenskej aj anglickej verzii) Slovník slovenského
jazzu/The Book of Slovak Jazz (Hudobné centrum,
Bratislava 1999/2000).
2
Pavol Polanský (1925–2010), hrá na bicích nástrojoch, dirigent, redaktor. Prvý priekopník, ktorý
na Slovensku presadzoval jazz ako umelecký prejav.

kúska, kde pôsobil ako vedúci redaktor stanice Ö3.
Po r. 1989 opä udržiaval kontakt so slovenským jazzom, a to ako autor rozhlasových relácií, len odborných porôt a pod.
3
Laco Déczi (1938), trubkár. V hudbe samouk,
v mladosti sa dôkladne venoval štúdiu hry Clifforda
Browna a viaceré jeho sóla vedel naspamä. Jeho formácie Danubia kvintet (1958) a East Coast Studio
(1959–1960) znamenali inšpiráciu pre alšie smerovanie slovenského i eského jazzu. V období 1962–
1985 pôsobil v Prahe, kde úinkoval v najlepších súboroch rôznych lídrov a jeho skupina Jazz Cellula sa
priradila k najinšpiratívnejším formáciám európskej
jazzovej scény. So Slovenskom aj v tomto období
udržiaval hudobné kontakty a najastejšie spolupracoval s Ladislavom Gerhardtom (objavuje sa na
Gerhardtovej LP Dobre sme sa oženili, Supraphon
1969). Po emigrácii v r. 1985 najprv niekoko mesiacov pôsobil v Nemecku a od r. 1987 žije v USA, kde
opä zostavil skupinu s názvom Jazz Cellula; úinkuje s ou v newyorských kluboch a s ronou periodicitou nahráva albumy. Od r. 1989 každorone hrá na
zájazdoch v echách a na Slovensku.
4
Ladislav Gerhardt (1937–1993), klavirista, hudobný skladate. Najvýraznejšia osobnos obdobia 60. rokov. Jeho prístup znamenal novú kvalitu
hne na zaiatku jeho kariéry v r. 1961, ke zaal
so svojimi skupinami nahráva v bratislavskom
rozhlase. V jeho hre sa prelínalo niekoko inšpiraných zdrojov, ktoré sk bil do svojskej syntézy. V nej
mali dôležité miesto klaviristi éry soul jazzu (Bobby Timmons, Junior Mance) a pôsobivé výsledky
dosiahol v baladách, kde využíval postupy Billa
Evansa a McCoya Tynera. Gerhardt vynikol aj ako
skladate a napísal väšinu repertoáru svojich sku-
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pín (o bolo vo vtedajších podmienkach nóvum).
Najlepšie nahrávky realizoval s L. Déczim, P. Polanským a L. Troppom; v jeho formáciách sa však
vystriedali mnohí mladší hudobníci, pre ktorých
táto spolupráca asto znamenala dlhodobý vplyv.
Z Gerhardtových albumov najväší ohlas vyvolala jeho LP Dobre sme sa oženili (Supraphon 1969,
L. Déczi – tp, V. Kummer – b, L. Tropp – dr), prvý
pro lový album slovenského jazzu (dovtedy vychádzali nahrávky slovenských skupín len na sampleroch mapujúcich eskoslovenskú scénu).
5
Na tieto skupiny v alších rokoch nadviazala formácia Nový tradicionál. O zaiatkoch slovenského
tradiného jazzu podrobnejšie vi: http://www.traditional-club.sk/1961-1963.html
6
Yvetta Kajanová zh a zahraniné úspechy daného
obdobia: „V 60. rokoch došlo k iastonému uvoneniu
kultúrnopolitického tlaku na vývoj jazzu, poniektorí jazzoví hudobníci sa dostali do zahraniia (napr. Medik
M. Jurkovia – 1962 zlatá medaila na súaži jazzových
a tanených orchestrov na VIII. Medzinárodnom festivale mládeže a študentstva v Helsinkách, L. Gerhardt
získal 1. cenu za najlepší interpretaný výkon na Medzinárodnom jazzovom festivale v Karlových Varoch 1962,
L. Martoník bol na súaži trubkárov v r. 1965 vo Viedni
vybraný porotou pre štúdium na Hochschule für Musik
und darstellende Kunst v Grazi, J. Hajnal – 1966 úas
vo nále na súaži mladých jazzových hudobníkov vo
Viedni, Traditional Club – úspešné vystúpenia na jazzových festivaloch vo Viedni 1965, Budapešti 1966, Mníchove 1966; Revival Jazz Band – 1. cena na Festivale
amatérskych tradiných skupín v Zürichu 1969.“ Y. Kajanová: Slovník slovenského jazzu, str. 9
7
Peter Lipa (1943), spevák, promotér. Charakterizuje ho nezvyajne široký žánrový záber a medzinárodná prepojenos aktivít. Od r. 1979 sa v ankete asopisu Jazz Forum umiestoval v prvej päke v kategórii
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9
Gabriel Jonáš (1948), klavirista. Je zvláštnym typom
jazzmana, ktorého introvertný, meditatívny spôsob
hry je príažlivý pre hudobníkov najrôznorodejšieho
zamerania. Jeho základným orientaným východiskom je hudba Keitha Jarretta (štandardové trio), dôverne pozná a analyzuje hudbu mnohých alších osobností (najmä Billa Evansa a Chicka Coreu). Zaujímavé je, že ešte pred etablovaním sa na slovenskej scéne
pôsobil v newyorských kluboch, o. i. tu hral v skupine trubkára Joea Newmana. V r. 1973 mal so svojím
triom úspechy v Posku. Na festivale Jazz Jantar´75
v Gdasku ho poul Czesaw Niemen a prizval ho
k spolupráci. Jonáš s ním viackrát vystúpil vo varšavskom klube Maxim a na piesovom festivale v Opole. V tom istom roku vystúpil aj na festivale jazzových
klaviristov v Kaliszi. Nasledovali úspechy na domácej
scéne: po víazstve v súaži na amatérskom festivale v Krom íži (1975) ho angažoval Jií Stivín, s ktorým nahral v duu LP Zvrokruh (Supraphon 1977) so
Stivínom, Talichovým kvartetom a Pražským vokálnym kvartetom nahral CD Alchymia musicae (Arta
1995). Nahral množstvo alších albumov so špikovými osobnosami eského a slovenského jazzu. Z jeho
vlastných projektov zaujme nahrávka Gentle Rain
(Opus 1990), ktorú inšpirovaný Billom Evansom realizoval pomocou playbacku na troch klavíroch. Od
80. rokov spolupracuje na projektoch gitaristu Matúša
Jakabica a dôkladne sa venuje sólovej hre.

jeho trvanie bolo bohužia pomerne krátke: pre
automobilovú nehodu fenomenálneho kontrabasistu
Scotta LaFara len približne dva roky...

Kelly a Victor Feldman, patrili k najlepším sidemanom vo svojej dobe.

rt Tatum & Ben
Webster: The
Album (Essential
Jazz Classics 1956)
Nedávna reedícia
albumu dvoch gigan-tov jazzu bola pre
ma malou senzáciou,
pretože tieto nahrávky som si pamätal len z vysielania washingtonského rádia koncom 50. rokov
minulého storoia. Osobná výpove týchto pánov
prostredníctvom jazzu je neskutoná! Arta Tatuma
považujem za kúového klaviristu moderného
jazzu, ktorého harmonická predstavivos bola
na svoju dobu revoluná a „spievajúci tón“ Benaa
Webstera je nezamenitený.

A

klaviristu

Jána Hajnala
Vo svojich zaiatkoch som neodolal vplyvom klaviristov, akými boli Erroll Garner, George Shearing,
Oscar Peterson, Dave Brubeck a i. Pre výber piatich
možností preto uprednostujem alších, ktorí výrazne prispeli k môjmu smerovaniu.
ill Evans Trio: Waltz
for Debby (Riverside
1961)
Rok 1961 priniesol
famózne nahrávky tria
v zložení Bill Evans (klavír), Scott LaFaro (kontrabas) a Paul Motian
(bicie nástroje). Bola to úplne nová koncepcia tria,
kedy boli všetky nástroje rovnocenné a netvorili len
sprievod klavíra. Tieto nahrávky boli pre ma zlomové v mojom smerovaní a ich vplyv a inšpiráciu pociujem dodnes. Popri mnohých Evansových albumoch
ma najviac oslovilo práve trio s týmito spoluhrámi,

B
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európskych spevákov. Systematicky sa venuje swingu
a tradinému jazzu so skupinami Revival Jazz Band
(1972–1985), T+R Band (1986–1996) a od r. 1996 Peter Lipa and Band. Je protagonistom slovenského šansónu s jazzovým cítením a v tomto smere mu bol v priebehu 80. rokov základným hudobným partnerom klavirista a hudobný skladate Peter Breiner. Texty preho
až do súasnosti píšu poprední slovenskí básnici. Blues
a rhythm and blues Lipa v priebehu 80. rokov s vekým
úspechom interpretoval v rámci formácie Lipa – Andršt Blues Band a rôznorodé aktuálne jazzové smery
vokálne štylizuje v rámci asto sa meniaceho Comba
Petra Lipu, do ktorého angažuje spravidla najvýraznejšie disponovaných mladých hudobníkov. Nezastupitené miesto má ako organizátor Bratislavských jazzových dní, na ktorých asto úinkuje. V r. 1989 Lipa
inicioval založenie Slovenskej jazzovej spolonosti,
ktorej je do súasnosti prezidentom. Táto organizácia
vykonala množstvo práce v oblasti propagácie, vyuovania a koncertnej prezentácie; zaoberá sa tiež vydavateskou innosou. Charakteristiku prínosu Petra Lipu
nájdeme v publikácii Slovník slovenského jazzu: „Vo
svojom prejave spája blues s jazzovým mainstreamom
a soulom. Vytvoril osobitý jazzový spev, v ktorom pracuje
so sémantikou textu v slovenskej i v anglickej verzii. Ako
prvý jazzový spevák na Slovensku uplat uje sloveninu
v jazzovom vokále. Vychádza z rytmických zvláštností textu, ktoré prenáša do hudobného prejavu. Jeho repertoár tvoria tradicionály, štandardy z oblasti swingu
a moderného jazzu a pôvodné skladby. Jeho vystúpenia
sú obúbené kvôli príjemnej atmosfére a vekej skúsenosti pri nadviazaní kontaktu s publikom.“ Y. Kajanová:
Slovník slovenského jazzu, s. 85
8
Publikácia Bratislavské jazzové dni (Hudobné centrum, Bratislava 2006, slovensko-anglická verzia)
prináša prehad o vývoji podujatia a o úinkujúcich
poda jednotlivých roníkov do r. 2005.

he Cannonball
Adderley Quintet: Plus (Riverside
1961)
Adderleyho mám zo
všetkých altsaxofonistov
najradšej a toto CD patrí
k mojim najobúbenejším. Úžasná atmosféra, nádherné témy, vekí majstri
svojho remesla. Klaviristi na tom albume, Wynton

T

hick Corea & Return To
Forever: Light as a Feather (Polydor 1972)
Toto bola pre ma (a urite
aj pre mnohých vyznávaov
moderného jazzu) jedna
zo zlomových LP, na ktorej
dominoval Coreov elektrický klavír nielen v skladbe Spain, ale aj v alších
krásnych témach v „španielskom ošatení.“ Tá
úžasná energia, zvuk elektrického klavíra a prvky
španielskeho folklóru ma stále dokážu poteši
a inšpirova.

C

eith Jarrett Trio: At the
Deer Head Inn (ECM
1992)
Jarrettove triá so štandardmi
mám vemi rád. Tento album
sa trochu vymyká z klasického
obsadenia s Garym Peacockom a Jackom DeJohnettom,
pretože za bicími sedel Paul Motian a svoju úlohu
iste zohrala aj atmosféra menšieho klubu. Nemôžem
sa nasýti tej krásnej hudby, tých štandardov v jeho
podaní.

K
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riepky z Jazz Fest Wien
ktorá nemá ni spoloné s „hraním z hlavy“
a kolektívnou „free“ improvizáciou.
A taký mal by aj koncert vo Viedni. Ale nebol.
Jarrett väšinu asu hral, akoby predvádzal
akýsi metaproces ilustrovania možností jazzovej interpretácie. Ukázal nespoetné množstvo variantov,
ako zamaskova známy nápev
v harmonickej spleti, rozmanité harmonické frázovanie, svoje povestné rýchle a nekonené
„laufy“ melodickej improvizácie pravej ruky a ešte všelio iné. Až na malé výnimky som však mal stále pocit, že som na jazzovej dielni s vekým majstrom. Ale ja som prišiel
prežíva to, ako bude krváca. Možno sa majster
výborne zabáva pri takomto hraní, ale to, o
ponúkol na prežívanie, boli
neraz klišé, virtuózne „sranT. Montcalm foto: P. Španko
diky“, ktoré s ahkosou rozhadzuje po klávesnici (nádherne znejúceho Steinwaya),
podobne ako to neraz robieva
Gabo Jonáš. Predviedol aj
„vekovú regresiu“ (v druhom prídavku God Bless the
Child) do sklonku 60. rokov,
ke v skupine Charlesa Lloyda ostinátnym sólovaním
„nadbiehal“ vkusu nejazzovej mládeže.
A dostávame sa k alším
dvom protagonistom Standards Tria – kontrabasistovi
Garymu Peacockovi a bubeníkovi Jackovi DeJohnettovi. Najprobleslávených sólových, kompletne improvizovamatickejšie je to, že sme žiadne trio nezažili.
ných koncertov a dvoch kvartetových zostáv,
Hrali síce všetci, ale „spolu“ to nebolo. Peacock
v ktorých vznikali silné kompozície všetkých
nemastno-neslano kdesi v pozadí, sem-tam zalenov a kde vládla nesmierne intenzívna súhral krátke neinvenné sólo a DeJohnette sa
hra v zmysle kreativity aj výrazu. Naproti tomu
správal ako majster sveta, ktorý má už všetko
stojí Trio hrajúce jazzové štandardy, o nebol
za sebou a už ni nemusí, presnejšie, už môže
Jarrettov nápad, ktoré žije už takmer 30 rokov.
okovek. Korunu sklamania dal koncertu kaUmelec si poda vlastných slov najviac cení natastrofálny zvuk, v ktorom klavír asto zanikal
hrávku triovej zostavy My Foolish Heart/Live at
v hluku bicích. Darmo, staré koncertné sieMontreux z roku 2001 stvárujúcu ragtimové,
ne neboli stavané na bicie, kontrabas a klavír.
swingové, bebopové a hardbopové štandardy,
Keith Jarrett v našich koninách nekoncertuje asto, ale jeho spojenie s viedenským Jazz
Festom, ktorého 21. roník sa práve skonil,
je symbolické – sólovým koncertom v Štátnej
opere otváral v roku 1991 históriu festivalu.
Medziasom hral vo Viedni ešte raz sólovo (neplánovane v roku 2004). Jarrettovo Standards
Trio vystúpilo vo Viedni (8. 7.) po dvadsiatich
dvoch rokoch a treba poveda, že za toto obdobie sa všelio zmenilo v jeho živote aj v hudbe.
Prekonal ažké infekné ochorenie (syndróm
chronickej únavy), prednedávnom sa s ním denitívne rozišla druhá manželka, tretíkrát sa
oženil a evidentne osciluje medzi bilannými
krízami i vlnami tvorivej energie. Ak hovoríme
o Standards Triu, musíme jeho hudbu dôsledne odlíši od umelcových hlavných línií – pre-

Klub Porgy & Bess hostil (9. 7.) v rámci Jazz
Fest Wien kvinteto kalifornského trubkára
Ambrosa Akinmusireho. Jeho meno u nás
zatia nie je natoko známe, no tento 30-roný
absolvent Manhattan School of Music a Thelonious Monk Institute má za sebou rad úspešných spoluprác s hudobníkmi ako Steve Coleman, Vijay Iyer, Esperanza Spalding i Jason
Moran, dva kritikou vemi kladne prijaté albumy a sprevádzajú ho prívlastky typu „mesiáš
postbopovej trúbky“. Jeho vstup na scénu mnohí prirovnávajú k senzácii, ktorú pred 30 rokmi
spôsobilo objavenie Wyntona Marsalisa.
Po návšteve viedenského koncertu si však
myslím, že Akinmusire je omnoho zaujímavejší trubkár ako Marsalis. Jeho pohad je sústre-

dený do budúcnosti a okrem technickej brilancie a hráskej exibility prináša novú, neošúchanú koncepciu trúbky ako sólového nástroja
v jazze. ím? Napríklad rozšírením možností
jej využitia mimo rámca isto melodického nástroja – v úvodnom „monológu“ Akinmusire
dlhými arpeggiami cez celý rozsah naznaoval
popri melódii aj harmonický sprievod. Jeho
alším tromfom je neuveritená zásobáre
tých najrôznejších zvukových odtienkov – od
medového šepkania v hlbokom registri po oceovo prierazné výšky (a medzi týmito pólmi
nekonený poet medzistupov, tónov svojsky
pridusených, ohýbaných glissandami a mikrointervalovými posunmi) – dosahovaných
na jednom nástroji s jedným nátrubkom, bez

Škoda, že sa Jarrettovi už nechce hra v malých
kluboch, kde by bolo všetko dokonale zvukovo
vyvážené, kam by prišli posluchái, ktorí by ho
vášnivo a citlivo povzbudzovali, nie predvádzali standing ovation.
Bolo teda aj o pochváli? Nepochybne, aj ke
to boli iba akési riepky, ostrovy pozitívnej
deviácie. Jedným bol kontrapunktický úvod
a záver skladby Between the
Devil and the Deep Blue Sea,
ktorý hral Jarrett dvoma samostatnými kontrapunktickými hlasmi a z toho tuhla krv
v žilách. Druhou extázou bola
hypnotická niekokominútová improvizovaná pasáž na úvodnom akorde
Autumn Leaves, pri ktorej sa postupne zaal
v rytme Jarrettových tónov vlni celý svet a lovek strácal kontrolu nad asom a priestorom
– podobne, ako tomu bývalo na jeho starších
sólových koncertoch.
V kontraste k sklamaniu z Jarrettovho tria stojí
oarenie kanadskou gitaristkou a najmä spevákou Térezou Montcalmovou, ktorej vystúpenie (2. 7.) bolo jeho absolútnym protikladom.
Žiadna avantgarda, ale straightahead jazz. Pälenná kapela, ktorú Térez šarmantne diriguje
svojou gitarou poas hrania a ktorá hrá, akoby
bola jedna bytos. Montcalm má zmysel pre humor, nulovú štylizáciu a žiadne hviezdne maniere. Jej najnovší repertoár je poctou Shirley
Hornovej – interpretke, ktorá dokázala spieva
balady tak pomaly, že ste mali strach, i nezastane. A Montcalm to robí na javisku geniálne.
Totálne odovzdanie sa, za ktorým cítite životnú
skúsenos takmer pädesiatniky (žia, z nového albumu Here's to You/Songs for Shirley Horn
s rovnakým repertoárom sa toto odovzdanie
nedá tak dobre vychutna). Zvuk v klube Porgy & Bess je najlepší, aký som kedy poul, na
bicích hral Steve Williams, ktorý 27 rokov (!)
sprevádzal Hornovú a Térez pridala aj niekoko
starších hitov, vedúcich k jej silným rockovým
koreom (Hendrixovo Voodoo Child). Túto
dámu treba pozva na Slovensko!
Gabriel BIANCHI
Autor je psychológ, jazzový publicista
a kaviarenský klavirista

použitia sordín alebo efektových „krabiiek“.
Akinmusire má okrem toho skvelý „uch“ na
spoluhráov. Zaujali ma zvláš tenorsaxofonista Walter Smith III, klavirista Sam Harris
a úžasne dynamický bubeník Justin Brown,
no najmä kvinteto ako kompaktný a empaticky fungujúci celok nap ajúci koncepciu pomerne otvorenej formy, kde sa komponované
úseky striedajú s uvonenými „free“ plochami a kde sa stierajú rozdiely medzi pomalou
a rýchlou hudbou.
Konene sa mi podarilo zachyti impulzy, ktoré
jazzová trúbka vyše 20 rokov po smrti Milesa
Davisa potrebovala ako so!
Robert KOLÁ
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klasika

A. Vivaldi
Six Concertos op. 10
Moments musicaux
Slovenský komorný
orchester
B. Warchal, J. Stivín
100 základných
albumov a interpretov
Opus 2011 (reedícia)
distribúcia Forza Music
Chvályhodná idea pripravi reedíciu
stovky kúových albumov z archívu
vydavatestva Opus siaha do roku
2009. Prvým titulom sa symbolicky
i sympaticky stala Suchoova Krútava so známym obsadením Malachovský, Dvorský, Beaková, SOSR,
Lenárd. Projekt Opus100, ktorého
editorom je hudobný producent Juraj
urný, zaha albumy z oblasti rocku
a popu (Dusík, Veselý, Oláryová,
Hubinská, Hermélyová, Leiferová,
Kostolányová, Ducho, Nagy, Team,
Slobodná Európa, Davová psychóza,
Banket, Tublatanka, Žbirka, Gombitová, Patejdl), klasiky i jazzu, folklóru
a dychovky (Lašiaková, Mrenica &
Kocianová, Rok na dedine), hovoreného slova (Podjavorinská: in-in,
Žabiatko sa narodilo, Radošinské
naivné divadlo, Lasica & Satinský)
a zaradením hudby z muzikálu Snehulienka a sedem pretekárov autorského
tandemu Patejdl – Filan a pesniiek
Darinky Rolincovej z albumu Keby
som bola princezná Arabela, „ktoré
dodnes nestratili zo svojej sviežosti“,
sa myslelo i na deti. CD sú poda
vydavatea remastrované z pôvodných
pásov a viaceré majú na tomto nosii
premiéru. Znane skromnejšie zastúpená kategória klasickej hudby a jazzu
avizuje na webe albumy Impresie
a Gentle Rain klaviristu Gaba Jonáša,
Neúprosné ráno Petra Lipu, Peter
Lipa T&R Band, z klasickej hudby si
záujemcovia môžu pripomenú album
evergreenov v podaní gitaristu Jozefa
Zsapku i prolovú nahrávku Petra
Dvorského z roku 1977, ktorá je
doplnená albumom Slovenské udové
piesne. Operní fanúšikovia urite so
záujmom siahnu i po dvojici nahrávok
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Sergeja Kopáka. Prolový album
z roku 1981 s áriami z opier ajkovského, Verdiho, Gounoda, Pucciniho,
Bizeta, Rimského-Korsakova a Boita
sa pritom na CD objavuje prvýkrát.
Na tomto mieste sa aktuálne informácie o projekte na stránke www.
opus100.sk konia. Medziasom sa
však v obehu objavili aj nahrávky Deža
Ursinyho, Laca Décziho, Lúnice,
Svetozára Strainu, ale aj Ferdinanda
Klindu, Ivana Sokola, Coriolanus
Jána Cikkera, symfonická a komorná
hudba Alexandra Moyzesa a dvojica
albumov Slovenského komorného
orchestra s legendárnym Bohdanom
Warchalom.
Kým Moments musicaux prináša,
podobne ako v prípade Zsapkovho
CD Guitar Dream, populárne „drobnosti majstrov“ (Schubertova Ave
Maria, Schumannovo Snenie a pod.),
nahrávka Vivaldiho Šiestich koncertov
op. 10 (reedícia tohto titulu vyšla už
v roku 1996), v ktorých ako sólista
na zobcovej aute exceluje Jií Stivín,
nepatrí poda môjho názoru len medzi
najlepšie nahrávky Slovenského komorného orchestra, ale aj slovenského
koncertného umenia vôbec. Od roku
1983 sa samozrejme v interpretácii
vea zmenilo. Napriek tomu spojenie
Warchalovho inštinktu a Stivínovho
temperamentu pri poúvaní s trochou
nostalgie stále funguje. Myšlienka
vráti sa k archívom Opusu si zaslúži
podporu, suma, za ktorú si možno
doplni archív o kúsky dostupné
väšinou už len na LP, je skutone
príjemná. Samotná hudba by si však
urite zaslúžila vkusnejšiu prezentáciu. Napríklad obal, ktorý sa pri
prvom použití nerozláme a CD z neho
nie je potrebné doslova vytrhnú.
(Ja som musel použi pri vyberaní
vreckový nôž.) Vážnejšieho záujemcu
nenadchne ani informané minimum
v podobe názvov jednotlivých diel
a ich astí, priom informácie o interpretoch absentujú úplne. Vzhadom
na to, že by malo ís o reprezentatívne
predstavenie slovenského umenia,
nepovažujem to za príliš šastné.
Avizované údaje na webe projektu sú
vo všeobecnosti hanebne sporé, s chybami a preklepmi („Kopák“ namiesto
„Kopák“, výbuch veselosti mi spôsobila i postava Rimského-Korsakova
od autora Sadka). Myslím si, že práve
v prípade nahrávok Sergeja Kopáka
i Petra Dvorského by nezaškodila aj
anglická verzia stránky, pretože o tieto
tituly by pri troche propagácie mohli
prejavi záujem zahraniní fanúšikovia
svetoznámeho speváka. (V prípade
albumu Darinky Rolincovej na tomto
nápade samozrejme netrvám.) A možno by to chcelo spoluprácu väšieho

tímu udí, pretože úprimné priznanie
Juraja urného, že si Krútavu
vypoul prvýkrát kompletnú až pri
práci na tomto projekte a nemožno ju
poúva prísluchovo, vyvoláva dojem
dos zaneprázdneného loveka. Archív
Opusu však urite ukrýva ešte všelio
zaujímavé...
Andrej ŠUBA

Gluck
Ezio, dramma per
musica
The 1750 Prague
version
J. Levicová,
E. Müllerová,
Y. Šrejmová Kinjo,
M. Šr mová,
M. Šrejma, O. Socha
Pražský symfonický
komorný orchester,
J. Petrdlík
ArcoDiva 2011
distribúcia Hevhetia
Schopnos našich západných susedov
stara sa o svoje kultúrne tradície, oživova a propagova udalosti, diela
a osobnosti z vlastných hudobných
dejín, ktoré prekraujú užší, regionálny
i národný rámec, nie je niím novým.
Jednou z oblastí, na ktoré sa takáto
uvedomelá a vyspelá kultúrna politika
sústre uje, je popri koncertnom živote vydavateská innos. Len pre porovnanie: kým sme sa my na Slovensku
zmohli nedávno na uvedenie a nahrávku znovuobjavenej opery bratislavského rodáka J. N. Hummela Mathilde
de Guise len za výdatnej pomoci francúzskych partnerov, v echách takéto
projekty nie sú niím výnimoným
a realizujú sa bez cudzej pomoci – i už
odbornej, nannej alebo umeleckej.
Jedným z ostatných príspevkov tohto
dramaturgického razenia je i snímka
opery Ezio Ch. W. Glucka, ktorú vydala
ako záznam z koncertného predvedenia spolonos ArcoDiva.
Glucka, podobne ako my Hummela, si
naši západní susedia síce nemôžu prisvoji ako svojho „národného“ skladatea, na druhej strane je však as jeho
života a tvorby neodškriepitene spätá
s eskom a jeho metropolou. Z hadiska historického bolo predovšetkým

jeho pôsobenie ako kapelníka v opernej spolonosti Locatelliho súasou
zaujímavej a dôležitej dejinnej kapitoly, ktorá pre Prahu znamenala prestížnu pozíciu jedného z významných
európskych centier talianskej opery.
Gluck nepôsobil v Prahe u Locatelliho
dlho, svojho Ezia tu premiéroval
v roku 1750. Je to ešte dielo predreformné (svoje operné inovácie predstavil Gluck po prvý raz až v Orfeovi
v roku 1762), viazané na tradiné formáty talianskej opery serie. V booklete
prezentované anticipácie neskorších
hudobno-dramatických postupov treba bra skôr s rezervou, rovnako ako
kvalitatívne predzvesti neskorších vekých diel majstra. Napriek tomu však
nemožno nezaregistrova výnimoné
okamihy tohto dnes už zabudnutého
opusu, ako i snahu dramaticky zhutni
Metastasiovo staršie libreto (o si
lovek jasne uvedomí pri porovnaní
Gluckovho s Händlovým rovnomenným opusom vychádzajúcim z tej istej
textovej knihy). Na druhej strane,
ak už spomíname Händla, sloboda,
s akou tento génius narábal s tradovanými talianskymi konvenciami vo
svojich vrcholných operných dielach,
je pre Glucka v tomto opuse ešte
nepredstavitená! Úctou ku kánonom
trpí predovšetkým lakonické a hudobno-dramaticky chudobné nále, ktoré
sotva dokáže uspokojivo kompenzova
a uzavrie komplikovanými vzahmi
vygradované dejové peripetie. I drvivá
väšina recitatívov je vo svojej secco
podobe skôr akademickou reexiou
dejových situácií, bez väších nárokov
na bezprostrednú emocionálnu rezonanciu u poslucháa. Božská iskra sa
však dotkla skladatea v prekrásnej árii
Massima Se povero il ruscello, v ktorej
možno objavi dokonalý predobraz
Mozartovho geniálneho tercetu Soave
il vento z Così fan tutte, tiež v prekvapujúco výrazovo lenitej Onoriinej árii
Ancor non premi il soglio, v neoakávaných chromatizmoch prvej Eziovej
árie z 2. dejstva, samozrejme v jedinom ansámbli opery – tercete Passami
il cor, tiranno, v pôsobivej a dojímavej
ariete Massima Tergi l‘ingiuste lagrime a na u nadväzujúcom záverenom
accompagnate a árii Fulvie.
Ak sme úvodom vyzdvihli vyspelú
kultúrnu politiku našich susedov vo
vzahu k svojmu historickému dedistvu, interpretané kvality v tomto
prípade relativizujú vyslovené pozitíva
a posúvajú hodnotu produkcie skôr
do dramaturgickej roviny. Napriek
objektívnym limitom živej snímky
možno ma výhrady už k samotnému
zvukovému obrazu: mohol by by
transparentnejší, diferencovanejší
a výraznejšie modikova akustické
7–8 | 2012
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(in)dispozície chrámového priestoru
(Kostol sv. Šimona a Júdu v Prahe).
Pražský symfonický komorný orchester zostavený z hráov FOK-u hrá pod
taktovou Jiího Petrdlíka málo sústredene, miestami rozpaito, prehrešky
sú nielen v intonácii, ale predovšetkým
v mdlej artikulácii i výrazovosti. o sa
týka speváckeho obsadenia, výhrady
nie sú menšie. Vokálne prehrešky
siahajú od zásadnej indispozície barytonistu Ondeja Sochu pre takýto repertoár, cez technickú nevyrovnanos
(i pri zaujímavej farebnosti) tenoristu
Martina Šrejmu, až po množstvo lokálnych technických a estetických kazov
oboch inak farebne disponovaných
mezzosopránov (Ezio, Valentiniano –
Jana Levicová, Michaela Šrmová).
Pre všetkých navyše platí výhrada
smerom k recitatívom, ktoré sú mdlé,
akademické a výrazovo nevypracované. Túto výitku však treba pripísa
i (alebo predovšetkým!) na vrub
dirigentovi. Nahrávka zabudnutého
a znovuobjaveného Gluckovho Ezia
je teda zaujímavým poznaním, hlbší
umelecký zážitok si však od nej subova nemožno.
Slavomír JAKUBEK

Schubert: Messe G Dur
Gounod: Cäcilienmesse
. Orgonášová,
Ch. Elsner,
G. Beláek
Chor & Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks
M. Jansons
BR Klassik 2011
Pred štyrmi rokmi som pre katalánskych priateov, milovníkov opery,
hadala nahrávky slovenských spevákov. Svetovú triedu (Lucia Poppová,
Edita Gruberová, Peter Dvorský)
som im predstavova nemienila a nemusela. Moje osvetové ambície smerovali k mladšej generácii v zahranií
etablovaných umelcov, ktorými sa
tak radi pýšime (Miroslav Dvorský,
Dalibor Jenis, Pavol Bršlík, Adriana
Kuerová, Štefan Kocán...). Márna
snaha. Napokon som po neúspešnom pátraní v kamenných i internetových špecializovaných predajniach

do Barcelony predsa len vycestovala
s profilovým CD Petra Dvorského.
Medziasom by som mohla siahnu
po niektorej z nahrávok operných
kompletov zahraniných nahrávacích
spoloností (mníchovský Idomeneo
a Lucrezia Borgia s Bršlíkom, glyndebournský Falstaff s Kuerovou,
newyorská Aida s Kocánom...),
zamýšaný reprezentatívny kúsok
by som však poda mojej vedomosti
stále nenašla.
Koncom minulého roka sa mi do
rúk dostala nahrávka Schubertovej
Omše G dur a Gounodovej Ceciliánskej omše z produkcie mníchovského
vydavatestva BR Klassik. Nie je to
síce ono vytúžené profilové CD a už
vôbec nie je slovenskej produkcie,
ale v sólistickej trojici tu popri
nemeckom tenoristovi Christianovi
Elsnerovi figurujú dvaja umelci slovenského pôvodu – medzinárodne
renomovaná sopranistka ubica
Orgonášová a basista Gustáv Beláek, ktorý v ostatnom ase tiež
dostáva viac práce v zahranií než
na domácich pódiách (v roku 2011
Vodník v Dráž anoch i v ubansko-glyndebournskej koprodukcii Rusalky, Modrofúz v kodanskej inscenácii
Bartókovho diela, Krá vo veronskej
Aide). Škoda, že v booklete niet
o sólistoch – na rozdiel od profilu
dirigenta Marissa Jansonsa a Symfonického orchestra i Zboru Bavorského rozhlasu – ani zmienky.
Odhliadnuc od tejto marginálnej
výhrady ide o vydarenú nahrávku.
Spojenie opusov kontrastných
štýlom, rozsahom (23:04 Schubert
verzus 51:51 Gounod) i umeleckým
uhlom pohadu na sakrálnu tému,
v ktorom sa odráža individuálny charakter prežívania viery skladateov,
považujem za výborný dramaturgický
krok. Osemnásroný Schubert sa
v Omši G dur (1815) pridržiaval
vzoru klasicistických missa brevis
a zohadnil príkaz pápežskej encykliky z roku 1749. Tá v snahe oisti
duchovnú hudbu od svetských nánosov vykázala zo sakrálnych skladieb
„tympany, horny, trúbky, hoboje,
auty, harfy, mandolíny a podobné
nástroje, ktoré robia hudbu opernou“. Neskôr skladate omšu nanovo
zinštrumentoval a sláikový orchester
zvukovo rozšíril o trúbky a tympany. Jej pokojná, rozjímavá, dušu
upokojujúca atmosféra jednoducho
precítenej zbožnosti dramaticky kontrastuje s Gounodovou vekolepou,
sýto inštrumentovanou Ceciliánskou
omšou (1855) melodicky a výrazovo
nadväzujúcou na kánony francúzskej
grand opery. Gounod k oslave Boha
siaha aj po zvukomalebných efektoch

harfy (Gloria), operne koncipovaných ansámbloch (Domine Fili),
orchestrálnom intermezze (O ertoire) i pompéznom nále na operný
spôsob (Domine salvam).
Sólistickému obsadeniu Schubertovej
omše dominuje soprán. Tenorový
a basový part sú skôr marginálne.
ubica Orgonášová vládne zázrane
sviežim svietivým materiálom, ktorý
je – popri múdrom prístupe k vobe
repertoáru poas dlhoronej kariéry
– plodom bezpenej techniky výrazovo zrelej, muzikálnej speváky. V melodicky nežnom Kyrie Orgonášová
váži dynamiku ako na lekárskych
váhach, umocujúc tak jeho pokojný charakter, v kontemplatívnom
Benedictus sa pohráva s tónmi v ahukom krištáovom piane. Gounod,
na rozdiel od Schuberta, pristupuje
k sólovým hlasom rovnoprávnejšie,
takže na väšej ploche zaznie i typicky „nemecký“ lyrický tenor Christiana
Elsnera, ceneného najmä ako interpreta wagnerovského repertoáru,
a sonórny, špecicky sfarbený „slovanský“ bas Gustáva Beláka.
Garantom kvality hudobného naštudovania je renomovaný lotyšský
dirigent Mariss Jansons. K autentickému, v dobrom zmysle slova
sentimentálnemu zvuku Symfonického orchestra Bavorského rozhlasu
prispela aj akustika mníchovského
Herkulessaalu, odkia živý záznam
pochádza. Zbor Bavorského rozhlasu, od roku 2005 vedený mladým
Holan anom Petrom Dikstrijom, sa
predstavil ako výborne disponované,
vo všetkých hlasových skupinách
kvalitatívne homogénne a muzikálne
teleso. Jednoducho nahrávka, ktorá
pohladí ucho i dušu.
Michaela MOJŽIŠOVÁ

Wolfgang Rihm
Fetzen
Arditti String Quartet,
T. Anzellotti,
N. Hodges
Winter & Winter 2011
distribúcia Hevhetia
Cyklus Wolfganga Rihma Fetzen,
(t. j. zdrapy, útržky) vznikal v priebehu rokov 1999 až 2004. Má osem

astí a je napísaný pre akordeón
a sláikové kvarteto, resp. jedna
as je urená pre violu a akordeón.
K dielu Rihm priebežne dopísal svoje
Sláikové kvarteto . 12 a roku 2004
i skladbu Interscriptum (duo pre
sláikové kvarteto a klavír) a vznikla
tak dramaturgia pozoruhodného
albumu.
Wolfgang Rihm sa vo svojej tvorbe
netají obubou miniatúrnych, neukonených a fragmentárne nartnutých skíc a schém. Napriek názvu
diela je však cyklus Fetzen pevne
vystavaný v klasických proporciách
komplementárnej motivickej práce
sláikových nástrojov v protipostavení k akordeónu. Sláikové kvarteto
Arditti String Quartet a akordeonista
Teodoro Anzellotti tu tvoria skvele
sa dopajúcu nástrojovú zostavu.
V skladbe Interscriptum s kvartetom
Arditti úinkuje klavirista Nicolas
Hodges.
Dielo Fetzen charakterizuje dramatický pohyb hlasov, rozsiahle unisono
pasáže a virtuózne behy, ktoré hrajú
súasne sláiky i akordeón. V 3. asti
sa objavujú dramatické bartókovsko-šostakoviovské ponášky. Behy
a pasáže sú tu prudko zastavované
ráznymi sekmi. Aj 4. as prináša
ostro štekajúce údery, glissandové
posuny, kde akordeón zvukovo napodobuje sláiky vo vysokej polohe
v úchvatnej súhre a dokonalých
stúpajúcich glissandách, ktoré si
nástroje vzájomne preberajú. Pravý
i avý manuál akordeónu sú zvukovo
dostatone diferencované a zretene odlíšitené v rámci slákového
pradiva. Piata as je viac akordická
a tie nasledujúce smerujú do pochmúrnych expresívnych farieb,
klastrov a hustých akordov. Flažolety
a nervná rytmika „plávajú“ na kvázi
jazzových akordoch v koncertantných
odpovediach akordeónu a sláikov
plných tonálnych citácii. Ôsma as
znázoruje prokoevovský pochod
a prináša do hudobného procesu
výraznú pulzáciu. Posledná as prináša opä tmavé farby a doznievanie
hudby v glissandách.
Sláikové kvarteto . 12 obsahuje
podobnú štruktúru ako dielo Fetzen:
ostré pizzicata, ažolety, hru unisono, komplementárnu rytmiku, jasnú
štruktúru a vyložene racionálne proporcie. Zárove je plné pôvabných
línií a precíznej logiky výstavby diela.
Záverená skladba albumu, Interscriptum, znie v stíšenej dynamike
a upokojujúcich klavírnych akordoch,
v prísne štrukturovaných postupoch
s virtuóznymi, šostakoviovskými
motívmi, repetovanými tónmi a farebným mixom rôznych polôh zvuku.
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Tieto tri kompozine blízke Rihmove
diela vyjadrujú jeho zmysel pre miniatúru, skvelú kompozinú výstavbu
plnú precíznosti a jasnos výpovede
bez nadužívania technických efektov a aleatoricky voných plôch.
Interpretácia Arditti String Quartet,
Anzellottiho i Hodgesa je vynikajúca;
jasne poutené pasáže, dynamické
oblúky, razancia, virtuozita a homogénnos prejavu sa zasluhujú o to, že
táto nahrávka je výnimoná i v rámci
kvalitatívne vysoko nadpriemernej
diskograe Rihmových diel. Fetzen
je posluchásky v aný album plný
hodnotnej hudby a skvelej interpretácie.
Peter KATINA

jazz

Wynton Marsalis
& Eric Clapton
play the blues
Live from Jazz at
Lincoln Center
Reprise records 2011
distribúcia Forza Music
Výnimoný projekt s názvom Wynton
Marsalis & Eric Clapton play the
blues – Live from Jazz at Lincoln Center je výsledkom spolupráce dvoch
významných predstaviteov žánrov,
ktoré k sebe neoddelitene patria už
od svojho vzniku. Záznam z ich newyorskej šou venovanej vintage blues
vyšiel na CD i DVD nosioch. Marsalis
aj Clapton ponúkajú poslucháom
autentický návrat ku koreom starého
blues. Obdobie, v ktorom jazz a blues
vyrastali spolone v jednom hniezde
a prvé nahrávky formovali budúcnos
celého hudobného sveta, je úzko
späté s mestom New Orleans, kde sa
zrodil jazz, blues, gospel, rhythm and
blues i rock and roll.
Claptonov nadhad v bluesových
štýloch, ako aj jazzové hráske
a aranžérske kvality Wyntona Marsalisa, idú ruka v ruke s týmto vzácnym
dielom. V desiatich skladbách na
CD môžeme pou zvuk raných
bluesových kapiel i zvuk neworleánskeho jazzu dokonale skombinovaný
s majstrovstvom súasných velikánov
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oboch žánrov. Pri hadaní spoloného dedistva využili Clapton a Marsalis dixielandovú inštrumentáciu
totožnú s obsadením kapely King
Oliver's Creole Jazz Band, v ktorej sa
preslávil veký priekopník jazzu Louis
Armstrong.
Okrem Erica Claptona (gitara, spev)
a Wyntona Marsalisa (trúbka, spev)
sa na tomto projekte podieali lenovia Jazz at Lincoln Center Orchestra:
Victor Goines (klarinet), Marcus
Printup (trúbka), Chris Crenshaw
(trombón, spev), Don Vappie (bendžo), Chris Stainton (klávesy), Dan
Nimmer (klavír), Carlos Henriquez
(kontrabas), Ali Jackson (bicie). Ako
špeciálny hos sa predstavil bluesový
spevák Taj Mahal.
Spontánna energia a rados, s akými
kapela interpretuje všetky skladby, sa
okamžite prenášajú i na poslucháa.
Bluesové skladby z rôznych regiónov
vybral do repertoáru Eric Clapton.
Dokonale prepracovaná inštrumentácia i aranžmány, swingujúci rytmus,
shue i groove s množstvom „vyhrávok“ a k tomu príjemne „surový“
Claptonov hlas s jeho gitarou, armstrongovský zvuk trúbky Wyntona
Marsalisa, ako aj priezraný zvuk
celej nahrávky sú zárukou, že album
urite nebude nudi. Pou Claptonov
hit Layla v takejto úprave je naozaj
zážitok...
CD Wynton Marsalis & Eric Clapton
play the blues je krásnym pohadom
do bluesovej a jazzovej histórie a zárove vkusnou a sostikovanou ukážkou majstrovstva súasných velikánov
bluesovej a jazzovej scény. Minulos
i súasnos sa tu spájajú v jeden dokonalý celok plný skutoných hudobných hodnôt.
Miroslav ZAHRADNÍK

cestu k tejto stredoeurópskej speváckej elite si odvážne razí aj prešovský
spevák, textár a skladate Andy Belej.
Po dlhoronom získavaní skúseností
vychádza debutový album tomuto
sympatickému erstvému štyridsiatnikovi, ktorý urite nikoho nenechá
na pochybách, akým výrazovým,
technickým i skladateským potenciálom disponuje.
Nahrávka vznikla v košickom štúdiu
Klakson a vyšla vo vydavatestve
Hevhetia pod názvom Lonely.
Kapelu Andyho Beleja tvoria Peter
„Peci“ Uher (gitara), Daniel Špiner
(klavír), Vilo Cico (basová gitara)
a Vilo Stanek (bicie). Ako hostia na
nahrávke spolupracovali Veronika
Šoltysová-Rabadová (vokály), Majo
„Gapa“ Garbera (alt- a tenorsaxofón)
a Jozef Zima (perkusie). Kompozine
sa na ôsmich skladbách albumu podieali Andy Belej, Peci Uher a Daniel
Špiner. Okrem jedinej piesne naspievanej v slovenine ( ínsky drak,
text Alena Belejová) napísali zvyšné
anglické texty Andy Belej s manželkou Alenou a jedným prispela Ivana
Kupková.
Belejov vyzretý spev doplnený
ukážkovým scatom podporujú
inštrumentálne výkony celej kapely
zaranžované do nenásilnej klubovej
podoby. Obsah textov sa prenáša aj
do nálady skladieb – groove a pátos
(True Love), ako aj impresionistická
zvukomalebnos a melanchólia
(Lonely, Crying, La, la, la), cit pre
popovú melodiku (The Maps of Your
Skin), funková rytmika (There's no
One, ínsky drak) i prvky latino
hudby (Valiant Knight) tvoria výrazovú jednotu v rozmanitosti.
Citátom z textu piesne La, la, la možno vemi jednoducho charakterizova
umeleckú výpove Andyho Beleja
zaodetú do príjemnej a hodnotnej
jazzovej hudby.
Miroslav ZAHRADNÍK

Andy Belej Quartet
Lonely
Hev-Het Tune 2012
Výrazných spevákov je na slovenskej
jazzovej scéne ako šafranu. O to viac
preto poteší každý hudobný poin,
ktorý prispeje k jej obohateniu. Ak
spomeniem napr. eského Dana
Bártu, poského Mareka Baatu i
ma arského Gábora Winanda, svoju

A New Day
Robert Rovina
Hevhetia 2012
A New Day je názov nového,
v poradí druhého albumu košického
rodáka, gitaristu a skladatea

Roberta Rovinu, ktorý vyšiel vo
vydavatestve Hevhetia. Robert
Rovina ako gitarista, autor
a producent všetkých 10 skladieb
štýlovo nadväzuje na svoj prvý
album Here I am (Hev-Het Tune,
2006), priom kapela má nové
zloženie, ktoré sa sformovalo
poas jeho štúdií jazzovej gitary na
pražskom Konzervatóriu Jaroslava
Ježka.
Skupinu Roberta Rovinu tvoria
Tomáš Jochmann (klávesy), Ondej
Sluka (bicie nástroje) a Tereza
epková (basgitara). Ako hostia sa
na albume predstavili Marek Buble
(soprán-, tenor-, alt- a barytónsaxofón, flauta) a Mário Illés (husle).
Dušan Marko a Lenka Novotná naspievali duet Maybe, jedinú piese
na tomto inštrumentálnom albume,
ktorú Robert Rovina zárove aj
otextoval.
Z fúzie jazzu, funku, soulu, rocku
i latino hudby vytvára Robert
Rovina jeden kompaktný celok
príjemných a sviežich kompozícií.
Vyzdvihnú možno prepracovanos
jeho hudby vychádzajúcu zo silnej
melodiky, detailných aranžmánov
i vyzretých inštrumentálnych
výkonov celej kapely. Z každej
skladby cíti jej vlastný príbeh,
ktorý umocuje pestrá
inštrumentácia albumu. Gitarová
hra Roberta Rovinu je vkusná,
decentná, miestami možno až
príliš uhladená, vo frázovaní obas
cíti jeho technické limity, pre
ktoré sa asi vyhýba „samoúelnej“
gitarovej exhibícii. Robert Rovina
vo svojej hudbe urite nezaprie
silný vplyv svojich hudobných
vzorov a album A New Day možno
zaradi do skupiny smoothjazzovej
inštrumentálnej hudby, akou sa
preslávili gitaristi Larry Carlton,
Lee Ritenour alebo George Benson
i kapely ako Mezzoforte alebo
Shakatak. Na albume A New
Day nechýba ani spomienka na
Garryho Moora (skladba Home)
i Michaela Jacksona (skladba Old
School).
Aj ke hudobný jazyk, ktorým
Robert Rovina rozpráva svoje
hudobné príbehy, nevyužíva
nijak zvláš moderné a originálne
výrazové prostriedky, ba priam ide
o remeselne precízne spracovaný
vplyv velikánov smooth jazzu
80. rokov 20. storoia, príjemná
atmosféra albumu s chytavými
melódiami a prirodzená
spontánnos, s akou bol tento opus
vytvorený, urite poteší širší okruh
fanúšikov.
Miroslav ZAHRADNÍK
7–8 | 2012
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The Rainbow Band
Sessions
directed by
John Surman
Losen Records 2011
distribúcia Hevhetia
John Surman nie je na Slovensku
neznámym hudobníkom. Obecenstvo
ho môže pozna minimálne z koncertov skupiny The Dowland project.
Toto zoskupenie sa orientuje na starú
hudbu, priom sa z dnešného uhla
pohadu snaží redenova prístup
k tradícii. Projekt je zastrešený mníchovským vydavatestvom ECM, o už
samo osebe zaruuje kvalitu a uritú
exkluzivitu. Ako prizvaný saxofonista
do projektu starej hudby a hlavne
ako jeden z popredných jazzových
hudobníkov starého kontinentu zapadá John Surman do „škatuky“ ECM
perfektne.
Surman momentálne žije v Nórsku,
ktoré má vemi svojráznu a silnú jazzovú tradíciu. Pri nahrávaní s miestnym Bergenským big bandom bol
oslovený dlhoroným zvukovým inžinierom a producentom ECM Janom
Erikom Kongshaugom s ponukou veerného nahrávania. Štúdiá boli síce
poas da vyažené, ale po veeroch
prázdne, o sa Kongshaugovi zdalo
trestuhodné. Surman mu navrhol
nahra niekoko skladieb, z ktorých
niektoré ešte v 60. rokoch napísal pre
svoj oktet. V pomerne krátkom ase
boli oslovení domáci interpreti vhodní
na takýto projekt a bol zostavený príležitostný „veký“ band pozostávajúci
zo štrnástich hudobníkov. Surman
sa rozhodol pre netradinú kombináciu štyroch saxofónov a štyroch
„plechov“ – dvoch trúbok a dvoch
trombónov. Zaujímavosou je, že
Kongshaug okrem funkcie zvukového
inžiniera na všetkých nahrávkach
vystupuje aj ako gitarista.
Nórsko napriek porovnatenému
potu obyvateov s našou krajinou
disponuje relatívne širokým záberom
väších jazzových kapiel a orchestrov.
Preto pravdepodobne nebol väší
problém zostavi príležitostný domáci
big band. Hudobníci zúastujúci
sa na projekte majú základu napr.
v Trondheimskom jazzovom orchestri,

Helge Sunde Norske Store Orkester
alebo Norwegian Radio Big Bande.
Pôvodná myšlienka bola „zamuzicírova“ si v uvonenej atmosfére. Kapela
sa stretávala s prestávkami zhruba
v týždenných intervaloch. Pri prvej
session ju akalo prekvapenie, ke Jan
Erik nezaprel v sebe zvukového inžiniera a postavil pred kapelu mikrofóny. Nakoniec nezáväzné nahrávanie
z prelomu rokov 2006–2007 vyústilo
do vydania albumu v roku 2011.
Nie je vea bigbandových albumov,
kde by barytónový saxofón dostal
väší priestor ako sólový nástroj.
Spomínam si možno iba na Gerry
Mulligan Concert Jazz Band alebo
nahrávky, kde Thad Jones/Mel Lewis
Orchestra dal priestor Pepperovi
Adamsovi. S obidvomi týmito štýlotvornými orchestrami má projekt
Rainbow Band Sessions nieo spoloné. Hardbopovú „pepperovskú“ dravos a americký jazzový „languauge“
Surman ukázal hne v prvých tónoch
svojho sóla. V kompozícii Bedrocks
Inn používa aj nadrozsahové tóny
v tenorovom registri svojho barytónového saxofónu, ím len podfarbuje
„drive“, v akom sa tento úvodný
kus nesie. V uritých tutti miestach
ho pri mixáži Jan Kongshaug dal
viac do popredia, ím podporil jeho
leaderskú pozíciu v tomto projekte.
Svoje lyrické „mulliganovské“ cítenie
mohol ukáza v balade Longing.
Okrem Surmana ma zaujali aj alší
sólisti. Altsaxofonista Frode Nymo
(roník 1976) sa predstavil v dobrom
svetle napr. v skladbe The Wizard.
Zaujímavo zneli dva sólistické prístupy v konfrontácii s jeho kolegom,
tenorsaxofonistom Havardom Fossumom (1971) v rytmicky lenitej
skladbe Going for a Burton. Skladba
My Sketchy Spanish má by odkazom
na album Sketches of Spain Gila
Evansa a Milesa Davisa a pripomína
kompozíciu Solea. Nie je však tak
rytmicky lenená (2-2-3-3-2) ako táto
amencová forma. Surman v nej používa frygický mód a malý bubienok,
podobne ako je to u Evansa, zvolil
však pattern v pravidelnom štvordobom rytme. Podobnos s Davisom
evokuje aj trúbkové sólo. Po om
sa Surman predstaví ako sólista na
sopránsaxofóne. Skladba sa odvíja na
jednom akorde a groove, nie je však
nudná, pretože je sólisticky i aranžérsky dobre vystavaná. Na albume je aj
vtipná Monkova skladba O Minor.
Jej aranžmán však nie je to, o by som
akal. Chýbali mi v nej monkovské
„voicingy“ a humor. Celkovo však
možno poveda, že témy sú zaujímavé
a aranžmány, ktoré autor prepracoval
z oktetového obsadenia, tiež.

Nie je to album, ktorý by mohol koncepne súperi s moderným, na tepe
doby „kovaným“ prístupom niektorých európskych big bandov, nesie sa
skôr v tradinejšom duchu. Je to však
výpove skúseného a rešpektovaného
veterána, ktorý dal dokopy dobrú
partiu hudobníkov v dobrom štúdiu
s dobrým zvukom.
Erik ROTHENSTEIN

kniha

Vladimír Godár
Zrod opery z ducha rétoriky
AEPress 2012
Jeden z našich najvýznamnejších
skladateov Vladimír Godár, ktorý sa
okrem iných s hudbou súvisiacich aktivít
všemožne stará o resuscitáciu opomínanej, resp. zabudnutej slovenskej hudby,
je nemenej významným hudobným
semioticko-archeologickým teoretikom.
Po dosia knižne publikovaných, prenikavých odborných textoch Kacírske quodlibety (1992/1998), Luk a lýra (2001),
Rozhovory a úvahy (2006) a dosia,
bohužia, nepublikovanom rozsiahlom
dizertanom diele Battaglia a mimézis
(1992) vydáva v tomto roku po viac ako
20 rokoch svoju alšiu ažiskovú prácu
Predpoklady vzniku opery (1991) pod
príznane modikovaným názvom Zrod
opery z ducha rétoriky, ktorú možno
v kontexte našej muzikologickej spisby
oznai za prelomovú.
Jej predmetom je interdisciplinárne
heuristické mapovanie genézy hudobno-dramatického žánru vo svetle, poda
Godára, jedinej kardinálnej revolúcie
v európskej hudbe (vrcholiacej práve
v 16. a 17. storoí), ktorú spôsobila
poetizácia a najmä vnútorná, hlbinná
rétorizácia hudobného média so všetkými implikáciami, ktorých vplyv je citený
aj v alších storoiach vrátane súasnosti. Z prizmy poznania, že rétorika
v 16. a 17. storoí bola de facto univerzálnou teóriou umenia, sa autorova
pozornos logicky upiera v argumentanom pradive výkladu primárne na antiku, ktorú renesancia svojsky apropriane
reaktualizovala, a to nielen iniciovaním
raného operného žánru. V odkaze na

zakladajúce antické myslenie starovekého Grécka – pytagorejsko-platónsky vid
symbolicko-mimetickej semiózy (korelatívna väzba hudobných štruktúr na
abstrakciu ísla, resp. ním vyjadritených
pomerov emanujúcej transcendujúcu
ideu) a aristotelovský ikonicko-mimetický vid (väzba na rétoricko-persuazívnu
silu vysloveného slova) – poukazuje
Godár na potenciu hudby viaza sa na
oba tieto vidy ako ich jedinený prienik.
Stredovek, ktorému autor v práci tiež
venuje adekvátny priestor, vo svojej
interpretácii transcendentálnej intencie
povahy a poslania hudby akcentuje
prvý z uvedených vidov, od druhého sa
odkláa a dištancuje. Renesancia však
rehabilituje práve vid ikonicity, a to
v komplementarite so zmyslom rétorických cností (kapitola Zrod renesancie
a nastolenie ikonickej paradigmy).
Takos renesanného prerodu vysvetuje
totiž práve ekvivalencia hudby a slova
a postulovanie rétorickej dominancie
druhého z lenov tohto páru (o, ako
Godár pripomína, vyslovil po prvýkrát
nahlas už Thomas More vo svojej Utópii
roku 1516).
Treba pripomenú, že autor aj v tejto
práci zmysluplnou a vysoko erudovanou argumentáciou vyvracia (a to už
dlhodobo, vrátane Battaglie a mimézis)
nezmyselnú poveru o zaostávaní hudobného umenia za ostatnými umeleckými
druhmi v renesancii. Poukazuje o. i. aj na
vžitý predsudok, že raná operná tvorba
nadväzovala na antickú tragédiu – dokazuje, že jej motivácie a charakter, súvisiace s viac než storonou tradíciou tzv.
intermédií (ako aj žánrom favola), vykazujú vnútornú podobnos skôr so zväša
nezachovanými satyrskými hrami.
o poskytuje Godárovi kú k takýmto
odhaleniam a v om možno vidie
spomínanú prelomovos jeho metódy?
Je ním osobitý historiogracký prístup
uplatujúci primárne semiotické
myslenie, ktoré mu umožuje vidie,
nachádza a pomenúva zjavné analógie
a sémantické transfery rétoriky v pragmatike hudby a hudobno-kultúrnej
praxi daného obdobia. Táto esteticko-semiotická optika sa vinie i už priznane,
alebo implicitne rôznymi meandrami
jednotlivých kapitol (Rétorická cnos
enargeia, musica reservata a hudobné
divadlo, Battaglia a lamento – Hommage à Claudio Monteverdi alebo Slovo
a hudba vo svetle dialógu renesancie
s antikou). Práve pomocou nej – v línii
minuciózne hbkového výkladu lozocko-estetických, resp. rétorických koncepcií Platóna, Aristotela, Horácia, Dionýzia
z Halikarnassu, Quintiliána, Cicera i
Pseudo-Demetria a ich usúvzažnenia
s teoretikmi „protorenesancie“, ako sú
P. Bembo, G. G. Trissino a i. – osvetuje
príiny zmien a transformácií vo vývine
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hudobno-dramatických útvarov 14. až
17. storoia. Godár sa detailne pristavuje, napríklad pri spomenutej rétorickej
cnosti enargeia, iže schopnosti iluzívneho sprítomnenia veci bez jej vizuálnej
prezencie, pri rétorickej disciplíne dispositio alebo triáde delectare (naúa),
katarzné movere (pohýa) a docere
(potešova), nachádzajúc ich priemety
práve v dobovej hudbe, hudobnom
divadle a spisbe, ktoré ich reektujú.
Prvé knižné vydanie práce je rozšírené
o novú dôležitú sta zaoberajúcu sa významom a akosou chorosu, iže úlohou
zboru v hudobno-dramatických inscenáciách skorej i vrcholnej renesancie v intenciách ich aristotelovsky ikonicko-rétorickej interpretácie (as Choros a podkapitola Favola rappresentativa a zbor).
Priestor dostali aj, poda môjho názoru,
nesmierne zaujímavé témy presahujúce
rámec opery – hudobnej interpretácie
a inštrumentácie (v kapitole Ikonická
inštrumentácia v hudbe 16. a 17. storoia). Godár v nich zdôvoduje rozhodujúci priemet ikonicity a rétorikou
pomenovaných atribútov memorizácie
a pôsobivého prednesu do povahy a nu-

áns hudobno-interpretaného výkonu,
ako aj do spôsobu inštrumentácie (kde
možno nájs priamy, nenáhodný poukaz
aj na vznik bassa continua a vlastne i
poiatok histórie orchestrov), a zárove,
o je podstatné, aj do princípov a motivácií samotného modusu komponovania
hudby (!). Na inom mieste autor zas
analyzuje antické poatie pojmu éthos
vo väzbe na teóriu rétoriky, štylistiky
v paralelách s teóriami divadla a hudby,
resp. pojem pathosu v koreláciách s náukou o duši a etike v súradniciach poetiky
hudobnej drámy (as Ars persuadendi).
ažisková problematika persuázie, ktorej
je venovaných šes podkapitol hlbinného
prierezu od antiky (parafrázujúc autorov
výrok: novodobá psychológia umenia
nedosiahla výsledky porovnatené
s úrovou antickej teórie persuázie) cez
stredovek až po cinquecento, celú prácu
uzatvára.
Práca je hodnotná aj z iného hadiska.
Tak, ako výtvarnú renesanciu nemožno
redukova len na Donatella, Buonarottiho, da Vinciho a Raaela, ke že vyrastá
z diel di Buoninsegnu, della Francescu
i Giotta, tak nám i Godárova práca

pripomína, že plastický obraz genézy
renesanného hudobno-dramatického
média siaha napríklad k A. Polizianovi,
G. Caccinimu, ich alším súpútnikom a
nasledovníkom, na výdobytky ktorých
nadväzuje ako J. Peri, tak aj geniálny C.
Monteverdi. Godárovo teoretické dielo
sa vyznauje obdivuhodným poznaním
antickej, stredovekej a renesannej
akríbie poetiky, rétoriky, štylistiky,
lozoe a estetiky, ktoré sa priamo i
(len zdanlivo) nepriamo dotýkajú problematiky vzniku opery, teda všetkého,
o s ou v muzikologicky interdisciplinárnom pohade súvisí. Jeho vzájomne
komplementárne semioticko-estetické
a hudobno-historické analýzy sú výstižné
a nebývalo heuristické. Poodhauje nimi
vemi podstatné aspekty operného žánru v renesancii i v ranom baroku (dajú sa
vôbec uri medzi nimi deliace iary?),
ktoré, súc naviazané na rétoriku ako univerzálnu teóriu umení, sa palimpsestovo
sprítomnili aj v iných žánroch v horizonte nasledujúcich období (poda autora i
v Beethovenovej Eroike i v Mozartovej
Jupiterskej symfónii). Apropo, na margo
akosti realizácie prvého vydania, vysoké

ocenenie si zaslúži aj precízna redakná
práca jeho manželky.
Tento lánok, ktorý je vlastne prepisom
mojej rei uvádzajúcej „krst“ (staro)
novej Godárovej knihy po prolovom
koncerte jeho diel v podaní Quasars
Ensemble v Nitrianskej galérii 17. mája
tohto roku, sa v danom rozsahu mohol
dotknú len niektorých podstatných
momentov celej práce (itateovi
odporúam ich vyerpávajúco meritórny súhrn v autorovom záverenom
Resumé). O tých alších sa môžete
dozvedie viac už z vlastného, sústredeného ítania tohto unikátneho titulu,
ktoré, verím, bude pre vás rovnako
dobrodružné a fascinujúce ako pre ma.
Nerozumiem len jednej veci: preo tento
Godárov originálny muzikologický poin
zostal u nás nepovšimnutý a zámerne
opomenutý celých 20 rokov a dokonca
i teraz musel vyjs „vlastným nákladom
autora“? Dúfam, že jeho štvorzväzková
Battaglia a mimézis, ktorá už tiež dve
desaroia aká na svoje vydanie, v aka
našim „prajným“ pomerom nezostane
leža ladom alšie dve dekády...
Július FUJAK

Adam Badych & The Baltic Gang
Imaginary Room
A. Badych – husle
J. Karlzon – klavír
L. Danielsson – kontrabas, violonelo
M. Lund – bicie
V. Pohjola – trúbka
M. Neset – saxofón
(ACT Records, 2012)
20,00 €

Matthias Schrie
Six, Alps & Jazz
M. Schrie – trúbka
J. Bär – tuba
P. Heidl – auta, tenorsaxofón, klarinet
F. Trübsbach – hoboj, altsaxofón
H. Bidmon – klarinet, auta
G. Bürger – fagot, klarinet
(ACT Records, 2012)
20,00 €

Novinky – ACT Records

Gerardo Núñez
Travesia
G. Núñez - amenco gitara
Á. S. González „Cepillo“ – perkusie
P. Romero – gitara
A. Sanz, P. Rivero – klavír
M. Díaz – klávesy
P. Martín, A. Ramos „Maca” – basgitara
P. Sambeat – saxofón
(ACT Records, 2012)
20,00 €

Gábor Bolla
Find Your Way
G. Bolla – tenor- a sopránsaxofón
R. Lakatos – klávesové nástroje
L. Srközi – husle
H. Känzig – kontrabas
J. Mayer – bicie
(ACT Records, 2012)
20,00 €
(le: bolla.jpg)

www.divyd.sk
www.naxos.com
DIVYD s.r.o.
HUMMEL MUSIC shop
Klobunícka 2, 811 02, Bratislava
02/54433888
divyd@divyd.sk
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Eduard Hanslick
O hudobnom krásne
preklad Ladislav Šimon
Bratislava, Hudobné
centrum 2010
V rámci edície Preklady Hudobného
centra sa slovenským itateom po
prvý raz dostáva do rúk legendárna
publikácia z oblasti hudobnej estetiky O hudobnom krásne Eduarda
Hanslicka z roku 1854. V ase
svojho vzniku predstavovalo toto
dielo predovšetkým reakciu na
aktuálne vývinové tendencie hudby
a spalo rolu uritého „manifestu“.
Hanslick tu vyjadruje svoju príslušnos k táboru „brahmsovcov“ oproti
„wagneriánom“, t. j. háji pozíciu
estetiky absolútnej hudby oproti
hudbe programovej. Jeho spis predstavuje súasne akúsi vzburu voi
dovtedy prevládajúcej estetike citu,
v rámci ktorej bola inštrumentálna
hudba vzhadom na svoju pojmovú
neuritos považovaná za menej
hodnotnú než hudba vokálna. Odtia pramení aj výrazne polemický
podtón Hanslickovho spisu, ktorého
si bol vedomý aj autor samotný, ako
vyplýva z úvodov k 1. a 9. vydaniu
diela citovaných v slovenskom preklade. Východiskom slovenského
vydania je 15. vydanie knihy z roku
1922, z ktorého vychádzajú aj
mnohé nemecké reedície. Hanslickov spis bol preložený do desiatok
jazykov; v eskej verzii bol vydaný
v roku 1973 v preklade a s úvodným
slovom Jaroslava Stíteckého.
Na základe svojej presvedivej argumentácie v prospech imanentne
hudobnej a na subjektivite udských
citov a mimohudobnej realite nezávislej podstaty hudobného krásna
je Hanslick dodnes považovaný za
elného hovorcu tábora reprezentantov estetiky hudobnej formy
oproti estetike hudobného obsahu.
Hanslick nepopieral, že hudba
má obsah, len poukázal na to, že
hudobný obsah nemá predmetnú
podstatu. Rovnako priznával hudbe
schopnos bezprostredne a dokonca
zo všetkých umení najintenzívnejšie
pôsobi na udské city a myse: kým
iné umenia sa nám prihovárajú,

hudba nás prepadáva, má schopnos získa nad nami moc. Do dejín
hudobnej estetiky a filozofie sa nesmrtene zapísala predovšetkým nespoetnekrát citovaná Hanslickova
téza, že základom hudobného krásna sú „tönend bewegte Formen“,
o Stítecký preložil ako zn jící
pohybové formy a autor aktuálneho
slovenského vydania Ladislav Šimon, pravdepodobne väšmi v súlade s Hanslickovým zámerom, ako
formy rozhýbané znením. V knihe
Hudobná estetika (1997), ktorá v
slovenskej verzii taktiež aktuálne vyšla v rovnakej edícii, navrhuje Roger
Scruton (resp. Ivan Koska, ktorý je
spolu s Petrom Zagarom autorom
prekladu) aj alternatívu tónmi rozhýbané formy a poukazuje na to, že
oznaova Hanslicka za „formalistu“
je neadekvátne, pretože vo svojej
definícii o forme pojednáva len
v kontexte pohybu ako metafory
nerozlune spätej s podstatou života. Hanslickovi dáva za pravdu, že
hudba naozaj nemôže nieo zobrazova; má však schopnos vyjadrova emócie a expresivitu, ktoré ale
nie je možné pojmovo pomenova
ani zobrazi ich subjekt.

Vzhadom na to, že termíny estetický formalizmus a formalistická
estetika nadobudli v reflexii hudby
20. storoia dos problematický
významový rozmer (predovšetkým
v súvislosti s politikou „socialistického realizmu“), navrhuje aj Miloslav
Blahynka, prednedávnom predasne zosnulý odborný spolupracovník
a autor Predhovoru k slovenskej
verzii vydania Hanslickovho spisu,
v súvislosti s jeho estetikou používa
herbartovský termín formová estetika. V rámci svojho Predhovoru poukazuje Blahynka na údaje z Hanslickovho životopisu a na súvislosti
jeho spisu s dielami významných
predstaviteov súdobej nemeckej
a eskej hudobnej estetiky, predovšetkým Josefa Durdíka a Otakara
Hostinského.
Vydanie Hanslickovho spisu je
urite nesporným obohatením
domácej odbornej literatúry, ktorá
slovenským záujemcom z radov
odbornej a laickej verejnosti poskytne možnos bezprostrednej
konfrontácie s dielom epochálneho
významu, akým Hanslickov spis
nepochybne je.
Markéta ŠTEFKOVÁ

HUDOBNINY, NOTY,
CD & LP & DVD
klasická hudba & jazz & world
music & alternatíva
www.noty.sk
MUSIC FORUM v.o.s.
Na všku 1,
811 01 Bratislava
tel.: 02 / 5443 0998
mobil: + 421 908 709 895
Knihyy z Oxford University Press:
Donald Burrows:
Handel

Julian Budden
Puccini
His Life and
Works

CD novinky:

embalo v Anglii, Španlsku
a Portugalsku, 16.–18. století
Zuzana Ržiková
Supraphon 2012

Aram Kh
A
Khachaturian
h i
Skladatel, dirigent, pianista
Supraphon 2012

Rolando Villazón
Verdi
Deutsche Grammophon 2012
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Bratislava

I. Bulla, J. Procházka
Sólisti Štátnej opery

Slovenská lharmónia
Ne 02. 09.
Dóm sv. Martina, 19.00
Koncert v rámci 3.roníka Katedrálneho organového festivalu
Slovenská lharmónia, R. Štúr
Spevácky zbor Technik, I. Viskupová
F. Josef Stoiber, organ
H. Gulyásová, soprán
P. Kollár, bas
Rheinberger, Šurin
Ne 16. 09.
Nádvorie B. Björnsona, 16.00
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, E Danel
Koncert bez bariér pre telesne postihnutých
Vivaldi, Piazzolla / Desiatnikov
Ne 23. 09.
Františkánsky kostol Zvestovania
Pána, 15.00
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, E Danel
Spevácky zbor Technik, I. Viskupová
J. S. Bach, Charpentier
Hudobné centrum
Nede né matiné v Mirbachovom
paláci, 10.30
Ne 02. 09.
I. Venyš, klarinet
P. Nouzovský, violonelo
J. S. Bach, Beethoven, Hindemith,
Connesson
Ne 09. 09.
V. Bartošová, klavír
M. Veas, hoboj
S. Bicák, fagot
Françaix, Fauré, Grovlez, Bozza,
Poulenc
Ne 16. 09.
Komorný koncert venovaný životnému jubileu doc. Evy Fischerovej–
Martvoovej
R. Bialasová, S. Javurková–Krivíková, D. Šašinová–Satury, M. Škuta,
S. Zamborský
Gluck, Chopin, Liszt, Dvoák, Martin, Slavický, Poulenc
Ne 23. 09.
J. Tomanová, klarinet
K. erná–Zajacová, violonelo
B. Malatinský, klavír
Bernáth, Cincadze, Horovitz, Muczynski
Ne 30. 09.
M. Potokár, husle
J. Paloviová, klavír
Beethoven, Saint-Saëns, Prokoev
Žilina
Štátny komorný
orchester Žilina
Št 27. 09.
Otvárací koncert 39. sezóny ŠKO
Žilina
ŠKO, M. Katz
I. Maximov, klavír
Gluck, Mozart, Haydn
Banská Bystrica
Štátna opera
Št 30.08.
Slávnostný koncert
Pamätník SNP
Vstup voný
Orchester a zbor Štátnej opery,
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Pi 14.09. Giordano: Fedora
Ut 18.09. Dinková: Carmen
Št 20.09. Verdi: Nabucco
So 22.09. Lehár: Cigánska láska
Ut 25.09. Mozart: Cosi fan tutte
St 27.09. Cikker: Coriolanus
Infoservis Oddelenia
dokumentácie a informatiky
Zahraniné festivaly
CampFestival 2012
6. – 11. 8. 2012
Stuttgart, Nemecko
Medzinárodný festival vizuálnej
hudby.
Info: www.camp-festival.de
Hviezdy barokovej opery 2012/2013
30. 10. 2012 – 7. 5. 2013
Rudolnum, Dvoákova sie, eská
republika
Koncertný cyklus pražského barokového orchestra Collegium 1704
v spolupráci s eskou lharmóniou.
Info: www.collegium1704.com
Medzinárodný festival Stresa 2012
25. 8. – 8. 9. 2012 (festival)
Stresa, Taliansko
Info: info@stresafestival.eu,
www.stresafestival.eu
Struny podzimu 2012
23. 9. – 3. 11. 2012
Praha, eská 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.
storoia.
Info: www.gewandhaus.de
Cyklus koncertov Schubertiade 2012
3.–11. 10. 2012 (Hohenems)
16.–25. 6., 27. 8. – 9. 9. 2012
(Schwarzenberg)
Hohenems, Schwarzenberg, Rakúsko
Súasou sú majstrovské kurzy.
Info: info@schubertiade.at,
www.schubertiade.at
Innsbrucker Festwochen 2012
8. – 26. 8. 2012
Innsbruck, Rakúsko
Festival starej hudby
Info: www.altemusik.at
Zahraniné súaže
Medzinárodná skladate ská sú až
Carl von Ossietzky 2012
Kategória: skladba pre miešaný zbor
(soprán/alt/tenor/bas), bicie nástroje
(max. 2 hrái) a organ
Podmienky súaže: trvanie skladby
max. 10 min., žánrovo-štylistická rozmanitos, stredný stupe obtiažnosti,
urené 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 skladate ská sú až
Sergeja Slonimského 2012
Súaž pri príležitosti 80. výroia
narodenia S. Slonimského.
13. 10. 2012 (nálny koncert)
Glinkova sála, Petrohradská štátna
lharmónia, Ruská federácia

Kategória: komorná hudba, skladba
pre 3 – 6 hráov v ubovonej kombinácii nástrojov (auta/pikola,
B klarinet, husle, violonelo, klavír,
bicie nástroje)
Podmienky súaže: skladba, ktorá
nebola predtým publikovaná, koncertne uvedená, príp. nahraná na nosii
alebo šírená prostredníctvom rádia.
Trvanie skladby: od 6 – 10 min.
Vekový limit: nar. medzi 13. októbrom
1972 – 13. októbrom 1994
Uzávierka: 1. 9. 2012
Víazné diela budú nanne odmenené, koncertne uvedené v Petrohradskej štátnej lharmónii 13. októbra
2012, nahraté na CD a tiež vydané vo
vydavatestve Petrohradského centra
pre súasnú hudbu.
Info: info@remusik.org, www.remusik.org/competition
Medzinárodná skladate ská sú až
Jean Paul 2013
Súaž pri príležitosti 250. výroia
narodenia nemeckého spisovatea
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 súasnú hudbu
(I z M), Frankfurt am Main)
Víazné diela budú uvedené na festivaloch Klangspuren Swaz a Festival
novej hudby v Zürichu 2013.
bez vekového obmedzenia
Uzávierka: 30. 9. 2012
Info: info@jean-paul-2013.de,
www.jean-paul-2013.de
Medzinárodná hudobná sú až Jeunesses 2013
18. – 25. 5. 2013
Bukureš, Rumunsko
Kategória: hra na klavír
Uzávierka: 1. 3. 2013
Vekový limit: do 14, 18, 30 rokov
Info: oce@jmEvents.ro,
www.jmEvents.ro
Medzinárodná skladate ská sú až
Grayna Bacewicz 2012
7. 12. 2012 (premiéra nálnych skladieb v interpretácii Arthur Rubinstein
Lód Philharmonic)
ód, Posko
Kategória: skladba pre sólový spev
a sláikový orchester (vytvorená po
31. decembri 2009, nepublikovaná,
neuvedená)
Vstupný poplatok: 40 EUR
bez vekového obmedzenia
Uzávierka: 31. 8. 2012
Info: The Grazyna and Kiejstut Bacewicz, Academy of Music in ód,
Poland, international@amuz.lodz.pl,
www.amuz.lodz.pl
Medzinárodná skladate ská sú až
Luxembourg 2013
11. 1. 2013 (nálny koncert)
Hong Kong, ína
Kategória: skladba, trvanie od 10 –
12 min.

St 29. 8.
Staré ale jaré, 9.35
Historické a hudobné návraty k roku
1944. Zaznejú staré swingovky, foxtroty a iné skvosty vinylových a šelakových platní i aktuálne správy z roku
ich vzniku – môžeme tak konfrontova
hudobné dianie vo svete s politickým
a spoloenským dianím u nás doma,
i naopak – prostredníctvom správ zo
starých novín a asopisov.

Uzávierka: 15. 9. 2012
Info: Luxembourg Sinfonietta; info@
luxembourg-sinfonietta.lu,
www.luxembourg-sinfonietta.lu
Hong Kong Chinese Orchestra, inquires@hkco.org, www.hkco.org
Zahraniné workshopy
Medzinárodná letná akadémia Univerzity Mozarteum Salzburg 2012
16. 7. – 24. 8. (workshopy), 16. 7. –
21. 8. (semináre), 7. 8., 9. 8. a 23. 8.
(3 súažné koncerty v rámci 150.
výroia narodenia C. Debussyho)
Salzburg, Rakúsko
Kategória: operný spev, piese a oratórium, recitatív, operné árie, skladba,
dirigovanie, klavír, organ, husle,
viola, violonelo, komorná hra, auta,
klarinet, gitara
Súasou je Medzinárodná súaž v hre
na marimbu, Akadémia starej hudby
“Od Monteverdiho k Mozartovi”,
Orov Schulwerk, Alexander-technika
a alšie semináre, koncerty, skladateské fórum “Fascinácia súasnou
hudbou”.

Termíny na
predkladanie žiadostí
o poskytnutie
tvorivých podpôr
Hudobného fondu
v 2.polroku 2012
Prémie za hudobné diela vysokej
umeleckej hodnoty v oblasti
vážnej hudby: 19.09.
Prémie v oblasti populárnej
hudby a ostatných žánrov
populárnej hudby, okrem jazzu:
12.09., 03.10., 31.10., 28.11.
Prémie za hudobnovedné diela
v oblasti vážnej hudby: 19.09.
Prémie za publicistickú
tvorbu, edinú a propaganú
innos v oblasti vážnej hudby,
populárnej hudby a ostatných
žánrov populárnej hudby, okrem
jazzu: 19.09.
Ceny Hudobného fondu
na súažiach, okrem jazzu
a interpretaného umenia
v oblasti vážnej hudby: 14.09.,
05.10., 02.11., 30.11.
Štipendiá na tvorivé aktivity,
okrem jazzu a interpretaného
umenia v oblasti vážnej hudby:
14.09., 05.10., 02.11., 30.11.
Granty na projekty, ktoré sa
zanú realizova 01.01.2013
a nie neskôr ako 30.06.2013
v tvorivej oblasti vážnej hudby,
populárnej hudby, jazzu
a ostatných žánrov populárnej
hudby: 17.10.2012
Tlaivá žiadostí na stiahnutie
a informácie: www.hf.sk.

St 29. 8.
Hrôzy vojny, 21.30
Vojna a jej hrôzy ako inšpirácia
v dielach svetových autorov. Prierez
vojnovými námetmi ponúc Claudiom Monteverdim až po súasnos,
vrátane diela slovenského autora
Tadeáša Salvu Vojna a svet.
So 1. 9.
Musica vocalis, 16.00
Zborová tvorba slovenských autorov
E. Suchoa, M. Ruppeldta, J. Valašana Dolinského a V. F. Bystrého.

Vstupný poplatok: 170 EUR
Info: summer.academy@moz.ac.at,
www.summeracademymozarteum.at
Majstrovské kurzy Schubertiade
2012
27. – 31. 8., 3. – 8. 9. 2012 (Schwarzenberg), 11. 10. 2012 (Hohenems)
Schwarzenberg, Hohenems, Rakúsko
Kategória: sláikové kvarteto, operný
spev (piesový repertoár), klavír
Info: info@schubertiade.at,
www.schubertiade.at
Hudobná a umelecká akadémia
Jána Albrechta Banská Štiavnica
vypisuje prijímacie pohovory na
bakalárske študijné programy
Hudobná teória a interpretácia
Hudobná teória a tvorba
Termín: 22. 9. 2012
Info: www.huaja.org

Slovenská jazzová spolonos vyhlasuje súažnú prehliadku Nové
tváre slovenského jazzu 2012
Odborná porota pod vedením
M. Jakabica na základe zaslaných
prihlášok s nahrávkami vyberie
kapely/sólistov, ktorí postúpia
do nále a zúastnia sa súažnej
prehliadky. SJS preplatí vybratým
skupinám cestovné náklady. Najlepšie skupiny/jednotlivci budú
odmenení nannými cenami.
Finále súaže: 25. 11. 2012
v Bratislave
Uzávierka prihlášok: 31. 10. 2012
Prihláška musí obsahova: demo
nahrávku (max.10 min.), názov
kapely, mesto, zoznam skladieb
(pôvodná tvorba nie je podmienkou), zoznam úinkujúcich,
dátumy ich narodenia.
Prihlášky a info: sjs@gti.sk

Využite zvýhodnené
predplatné asopisu
Hudobný život
Pravidelne informujeme o hudobnom dianí doma i v zahranií,
prinášame reportáže, reexie,
rozhovory, proly, recenzie,
lánky a seriály z oblasti hudobnej histórie, pedagogiky a jazzu.
Ponúkame priestor pre komernú
inzerciu, oznamy a informácie
hudobných inštitúcií a mediálne
partnerstvá.
Cena jedného ísla: 2,16€
Cena dvojísla: 2,92€
Zvýhodnená cena – predplatitelia:
8 ísel a 2 dvojísla: 17,92€
Informácie a objednávky:
02/20470460
distribucia@hc.sk,
www.hudobnyzivot.sk

So 1. 9.
Slovenská folková scéna, 18.00
Tvorba renomovaných slovenských
pesnikárov a ich nasledovníkov:
Samo Ivaška, Pavol Hammel, pesnikárske združenie SLNOVRAT, Zuzana Homolová, Ivan Homan, Miloš
Janoušek, Dušan Valúch, Jednofázové kvasenie, Rado Tio, Ivan „Had“
Weiss, Jana Kúdelová, Peter Lachký,
Exfónia, My Sami, PHB, Števo Šanta,
Ján Majerík a i.
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SLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY
SL O VA K HIS T OR IC OR G A NS

Slovak
Slovenské
historic
organshistorické

organy

PONDELOK
27. augusta 2012

19.00

BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Rímskokatolícky farský Kostol sv. Petra a Pavla
Organ rmy Rieger op. 908 z roku 1902

Ján Vladimír MICHALKO
Th. Grünberger, J. G. Töpfer, A. F. Hesse, J. N. Lemmens, J. G. Rheinberger

SLOVENSKO
VSTUP VOLNÝ
´

UTOROK
28. augusta 2012

19.00

USPORIADATE
SPOLOK KONCERTNÝCH
UMELCOV
s nannou podporou
Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
s nanným príspevkom
Hudobného fondu
ASSOCIATION
OF CONCERT ARTISTS
Sponsored by the
Ministry of Culture
of the Slovak Republic
with a nancial contribution
from the Music Fund

Monday, August 27th 2012 Q 19.00

BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ
BYSTRICA
St Peter & St Paul RC Parish Church
Organ by Rieger op. 908, 1902

27.8.-1.9.
2012

Ján Vladimír MICHALKO
(Slovakia)
Th. Grünberger, J. G. Töpfer, A. F. Hesse,
J. N. Lemmens, J. G. Rheinberger

Tuesday, August 28th 2012 Q 19.00

ŽILINA
St Barbara RC Church (Franciscan)
Organ by Peregrin Werner, 1732-1759

Jakub GARBACZ

ŽILINA
Rímskokatolícky Kostol sv. Barbory (františkánsky)
Organ Peregrina Wernera z rokov 1732 - 1759

(Poland)

Krakow organ tablature, H. Scheidemann,
M. Weckmann, G. Muat, G. F. Händel,
J. S. Bach, J. Stanley

Jakub GARBACZ
Krakowská organová tabulatúra, H. Scheidemann, M. Weckmann, G. Muat,
G. F. Händel, J. S. Bach, J. Stanley
POLSKO
´
VSTUP VOLNÝ
´

STREDA
29. augusta 2012

19.00

liálny kostol sv. Šebastiána
Organ J. Ch. Bishopa z roku 1854 / Londýn,
Ján Valovi 2011

Michele CROESE

19.00

Michele CROESE

(Italy)

B. Pasquini, A. Scarlatti, A. Vivaldi,
G. F. Händel, B. Martini, B. Galuppi

TALIANSKO

VSTUP VOLNÝ
´

ŠTVRTOK
30. augusta 2012

STUPAVA-MÁST
St Sebastian RC Filial Church
Organ by J. C. Bishop, 1854, London,
Ján Valovi, 2011

STUPAVA-MÁST

B. Pasquini, A. Scarlatti, A. Vivaldi, G. F. Händel,
B. Martini, B. Galuppi

Wednesday, August 29th 2012 Q 19.00

Thursday, August 30th 2012 Q 19.00

JABLONOVÉ

JABLONOVÉ
Rímskokatolícky farský Kostol sv. Michala archanjela
Organ Karla Klöcknera z roku 1854

St Michael the Archangel RC Parish Church
Organ by Karl Klöckner, 1854

Martin BAKO

Martin BAKO
D. Zipoli, J. Pachelbel, C. Ph. E. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy,
J. Brahms, L. Boëllmann, J. L. Bella, I. Zeljenka, M. Bako
SLOVENSKO

(Slovakia)

D. Zipoli, J. Pachelbel, C. Ph. E. Bach,
F. Mendelssohn–Bartholdy, J. Brahms,
L. Boëllmann, J. L. Bella, I. Zeljenka, M. Bako

VSTUP VOLNÝ
´

PIATOK

31. augusta 2012

19.00

BRATISLAVA-RAA

Friday, August 31st 2012 Q 19.00

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Filipa a Jakuba ml.

BRATISLAVA-RAA

Organ Johanna Fazekaša z roku 1841

St Philip & St James RC Parish Church
Organ by Johann Fazekaš, 1841

Pascal MARSAULT
D. Buxtehude, G. Muat, P. Eben, A. Heiller, J. S. Bach,
J. Haydn, A. Pärt

Pascal MARSAULT
FRANCÚZSKO

VSTUP VOLNÝ
´

SOBOTA

1. septembra 2012

19.00

DOLNÉ SALIBY

Saturday, September 1st 2012 Q 19.00

evanjelický a.v. kostol

DOLNÉ SALIBY

Organ Martina Šašku z r. 1878

Lutheran Church
Organ by Martin Šaško, 1878

Mária PUHOVICHOVÁ
B. Pasquini, G. Muat, F. X. Schnizer, J. Pachelbel,
A. Pärt, L. Boëllmann

(France)

D. Buxtehude, G. Muat. P. Eben, A. Heiller,
J. S. Bach, J. Haydn, A. Pärt

SLOVENSKO

VSTUP VOLNÝ
´

ZMENA PROGR AMU V YHR ADENÁ

Mária PUHOVICHOVÁ

(Slovakia)

B. Pasquini, G. Muat, F. X. Schnizer,
J. Pachelbel, A. Pärt, L. Boëllmann

48. ročník
28. 9. – 14. 10. 2012

Fêtes de Musique de Bratislava • Musikfestspiele Bratislava

Bratislava Music Festival • Festival de Música de Bratislava

Bratislavské hudobné slávnosti

HLAVNÝ USPORIADATEĽ

Stanislav Harangozó: Nokturno (detail), 2012
GENERÁLNY PARTNER BHS

PARTNERI BHS

BHS člen
Európskej
asociácie
festivalov

