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Spravodajstvo: Viva musica! festival, Gitarový festival J. K. Mertza, Bratislavský organový
festival / Hudobné divadlo: Zámocké hry zvolenské, Anna Poláková v zrkadle času

Ľudmila
Štefániková
Nemusíme všetci chcieť to isté...
Bratislavský chlapčenský zbor jubiluje
Rozhovory o hudobnej interpretácii na eduMEMA 2012
Jazz a Európa: Slovensko po roku 1993

Pálffyho palác - Zámocká ul. 47 - 19:00 hod.
Vstupné: dospelí - 4€, študenti, dôchodcovia, ZŤP - 2€

26. september
Moyzesovo kvarteto
Marta Beňačková
- mezzosoprán
Július Šoška - viola
Ottorino Respighi
Ilja Zeljenka
Antonín Dvořák

21. november

Moyzesovo kvarteto
Veronika Prokešová - viola
Ilja Zeljenka
Martin Burlas (premiéra)
Wolfgang Amadeus Mozart

12. december

Moyzesovo kvarteto
Bálint Kovács - viola

Moyzesovo kvarteto
Peter Zwiebel - viola
Matúš Jakabčic - gitara
Juraj Griglák - basová gitara

Franz Schubert
Ilja Zeljenka
Wolfgang Amadeus Mozart

Ján Levoslav Bella
Ilja Zeljenka
Matúš Jakabčic (premiéra)

24. október

Organizátor:

Moyzesovo kvarteto, komorný súbor mesta Skalica
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Vážení itatelia,
M. Melcová
septembrové íslo Hudobného
života prináša okrem reexie pestrej ponuky letných koncertných
podujatí aj viacero zaujímavých
publicistických materiálov. Za všetky si dovolím upozorni na reportáž
Roberta Koláa z Prázdninových
kurzov pre Novú hudbu v DarmQuasars Ensemble v Darmstadte
stadte, kde tento rok hosoval
slovenský súbor Quasars Ensemble.
Seriál Jazz a Európa uzatvára pohad na kontakty slovenskej jazzovej
scény so zahraniím po roku 1993
z pera Petra Motyku. Za preítanie
urite stoja aj rozhovory s dirigentkou Bratislavského chlapenského
M. Rováková
zboru Magdalénou Rovákovou
pri príležitosti 30. výroia vzniku
tohto reprezentatívneho telesa i s úspešnou slovenskou
organistkou Monikou Melcovou. A samozrejme s mladou
jazzovou hudobníkou udmilou Štefánikovou, ktorá sa
podobne ako Monika Melcová etablovala viac v zahranií
ako doma. Množstvo podnetných úvah o interpretácii
prináša aj záznam z diskusie, ktorá v máji odznela v rámci
Stredoeurópskej hudobnej akadémie eduMEMA v Poprade. Zúastnili sa jej významné osobnosti svetovej hudobnej
scény ako prof. Milan Turkovi, taliansky fagotista Sergio
Azzolini, klavirista Alexej ubimov, ale aj zástupcovia
slovenského koncertného života, umelecký vedúci súboru
Solamente naturali Miloš Valent a koncertný majster Slovenskej lharmónie Jarolím Ružika. Jese prinesie viacero
zaujímavých koncertov, 17. septembra sa na festival
Konvergencie do Bratislavy vrátia The Hilliard Ensemble
s francúzskou huslistkou Muriel Cantoreggi a projektom
Morimur, sviatkom hudby budú aj Bratislavské hudobné
slávnosti, ktoré sa po rokoch opä uskutonia vo svojom
pôvodnom termíne na prelome septembra a októbra. Vea
zaujímavého prinesie urite aj pokraovanie koncertov o.
z. Albrechtina. Tešíme sa na stretnutia s hudbou – v koncertných sieach i na stránkach Hudobného života.
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SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Koncert porozumenia
V poradí už 5. roník podujatia s názvom
„Koncert porozumenia“ pripravil 22. 6.
v košickom Dome umenia jeho iniciátor
a dramaturg Tamás Horkay. Základnou
ideou koncertov je konfrontácia dvochtroch navonok cudzích princípov, resp.
druhov hudby – teda búranie zbytoných
bariér a predsudkov, ktoré sme nadobudli
vaka rôznym nánosom hudobných dejín
a snahe jednoznane de nova a systematizova každý hudobný prejav. Spoluorganizátormi podujatia boli Musa Nostra, n.
o. a Konzervatórium v Košiciach. Koncert
sa skladal z troch výrazných celkov, v prvej
asti sa predstavil Kálmán Oláh, všestranný klavirista, skladate a pedagóg, pre ktorého je typická snaha syntetizova jazzovú, vážnu a udovú hudbu. Jeho aktivity
a úspechy sú skutone pozoruhodné: je
laureátom medzinárodnej jazzovej súaže
Leverkusen 1990, najlepším sólistom Hoeilaart Competition z roku 1995, od roku
2000 vyuuje klavírnu hru a kompozíciu

na Lisztovej Hudobno-umeleckej univerzite, v roku 2006 získal hlavnú cenu skladateskej súaže vo Washingtone at. Na
Koncerte porozumenia predstavil vlastné
kompozície a improvizácie (Sketches from
Bach Cello Suites, Hungarian Sketch . 2
a 4, Bartok Impressions). Bol to hudobný
prejav vzdialene inšpirovaný klasikmi vážnej hudby i folklórom, syntetizujúci všetko
v štýle free jazzu. Každá zo skladieb pôsobila vyvážene a celý minirecitál v d žke asi
trištvrte hodiny tvoril pozoruhodnú úvodnú tretinu koncertu.
Druhá as podujatia bola akýmsi ahším predelom. Vystúpili v om študenti a pedagógovia Konzervatória na Exnárovej ulici v Košiciach. Najprv to bol
Samuel Tremko Trio a potom klavirista ubomír Horváth, ktorého Sviatoné synkopy svedili o vekom talente.
Skladbu Latin predviedlo vynikajúce
trio: Peter Tomko (gitara), Peter Tóth
(gitara) a Jozef Zima (bicie). Blok uzav-

rel udový orchester Konzervatória,
v ktorom okrem umeleckého vedúceho
Norberta Demetera vynikol talentovaný multiinštrumentalista Tomáš Koky
(husle a klavír).
Tretia as koncertu patrila napokon originálnemu zoskupeniu ai Vorba, ktoré prezentovalo fúziu jazzu, world music a iných inšpiraných zdrojov (najmä
balkánskej hudby). Okrem toho je súbor
pozoruhodný využívaním originálnych
nástrojov, strunových a bicích, ktorých
mená sú pre našinca ovea menej známe –
kemene, buzuki, kobza, darabuka, dombek. V popredí tejto posko-ukrajinskej
skupiny stojí hviezda poskej folkovej scény Maria Natanson (spev, husle, kemene, brácsa), alšími lenmi sú Pawe Sójka (akordeón), Piotr Majczyna (gitara,
mandolína, buzuki, kobza, spev), Robert
Brzozowski (kontrabas) a Lyubomyr
Ishchuk (darabuka, dombek, daf, buzuki,
drumba).

Miestami šokujúce štýlové prepojenia,
vynikajúca (najmä rytmická) zohratos
súboru, originálny spev Natansonovej, to
všetko vytvorilo divokú, neviazanú atmosféru, ktorá našla pozitívnu odozvu medzi
posluchámi koncertu. Uritým nedostatkom bolo len ozvuenie skupiny, no formácia sa dokázala s ahkosou vyrovna aj
s touto prekážkou.
Syntetické spájanie a prelínanie svojbytných prejavov jazzu, klasiky, etnickej
hudby a world music ma ako poslucháa presvedilo o aktuálnosti známych
umeleckých právd o tom, že hudba je len
jedna, že dobré umenie si k poslucháovi nájde cestu samo a že nie je dôležité
štýlové rozlíšenie hudby, pretože existuje len dobrá a zlá hudba. Piaty „Koncert
porozumenia“ jednoducho svoj zámer
„búra“ umelecké bariéry a predsudky
v nás splnil.
Norbert BODNÁR

Hostia zo zámoria v Redute
Nedený veer 19. 8. v koncertnej sieni
Slovenskej lharmónie patril zaujímavým
hosom. Medzinárodné teleso Asia-Pacic United Orchestra, združujúce hráov
profesionálnych orchestrov ázijsko-tichomorskej oblasti, si za východiskovú destináciu svojho európskeho turné zvolilo
práve Bratislavu. alším špeciálnym lá-

chestra, sóla boli zase vkusnou exhibíciou
vedúcich jednotlivých sláikových skupín.
Nešlo však len o akúsi zasnenú meditáciu
– názvom evokovaný „teúci prúd“ hudby bol i nepokojný a búrlivý. De Billy ho
s francúzskym šarmom miestami akoby
len pohládzal (dirigoval bez taktovky), no
tam, kde to bolo potrebné, boli jeho gestá

Asia-Pacific United Orchestra foto: archív

kadlom bol charizmatický francúzsky dirigent Bertrand de Billy, ktorého sme doteraz v Bratislave nemali možnos vidie.
Koncert otvorila skladba The Stream
Flows súasného ínsko-amerického skladatea Brighta Shenga. Je súasou symfonického cyklu China Dreams, ktorý je
hudobným vyznaním emigranta – Sheng
po absolvovaní konzervatória v Šanghaji odišiel ako 27-roný študova do New
Yorku (kde bol okrem iného žiakom
L. Bernsteina) a svoju rodnú krajinu dlhé
roky nenavštívil. Preto dielu nechýba dávka nostalgie a sprítomnenie typických ínskych idiómov (pentatonické motívy). Ako
jediná as cyklu je urené len sláikom.
Exponované vysoké ažolety v om boli
dobrou previerkou hráskej kultúry or-
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vemi precízne a strážili vzájomnú súhru.
Prvá skladba tak bola skvelou ázijskou introdukciou k európskej klasicko-romantickej asti veera.
Beethovenov Koncert pre klavír a orchester . 4 G dur op. 58 obas býva spájaný
s prívlastkom „lyrický“, predovšetkým
kvôli jeho prvej asti. Táto jeho rta ostala v popredí aj v interpretácii dirigenta,
ale najmä sólistky – klaviristky Claudie
Yangovej (narodenej v Malajzii, vzhadom na dlhoroné pôsobenie v íne však
reprezentujúcej už túto krajinu). Ponúc
prvými taktmi (zaínajúcimi bez sprievodu orchestra) sa jej darilo z lharmonického Steinwaya vykúzova krásny
mäkký tón, v druhej asti (v súlade s partitúrou s použitím avého pedála) s ešte

krištáovejším efektom. Z ponuky kadencií, ktoré k tomuto koncertu existujú,
si vybrala originálne (od Beethovena),
priom v prvej prekvapila dos rýchlym
tempom a takmer minimálnou agogikou.
Celkovo dobrý dojem mierne znížili len
drobné zaváhania v súhre s orchestrom
v 3. asti. Ako prídavok si publikum vyslúžilo Rachmaninovovo
„pochodové“ Prelúdium
g mol z opusu 53 (na môj
vkus zahrané príliš odosobnene) a pôvabné spracovanie ínskej udovej
piesne Farebné oblaky ženúce sa za mesiacom.
Po prestávke sa Bertrand
de Billy po tretíkrát vrátil
za dirigentský pult, tentoraz už pred plne obsadený orchester – vrcholom
koncertu bola ajkovského Symfónia . 4 f mol
op. 36. Už od úvodných
fanfár, ktoré asto zvádzajú k príliš vekému zvuku, dohliadal
na primeranú intenzitu forte, ešte lepší
efekt však dosahoval v stíšených pasážach. Vo všeobecnosti volil skôr rýchlejšie tempá, na niektorých miestach azda
až na úkor rytmickej pregnantnosti (v repríze 3. asti). Za ukážkové možno považova všetky sólové vstupy dychových
nástrojov, najviac superlatívov by však
smerovalo ku skupine lesných rohov.
Publikum orchester odmenilo dlhými potleskami (žia, vždy aj pomedzi asti!).
Za odmenu si mohlo vypou ešte polku
Unter Donner und Blitz Johanna Straussa a rozlúkový prídavok juhokórejskej
proveniencie.

B. Režucha
foto: archív HC

Vo veku 77 rokov zomrel 16. augusta dirigent a vysokoškolský pedagóg Bystrík Režucha (*14. 1.
1935). Bystrík Režucha študoval
na VŠMU v Bratislave u udovíta
Rajtera a na Hochschule für Musik v Lipsku. Pôsobil ako druhý dirigent Symfonického orchestra
eskoslovenského rozhlasu v Bratislave a ako šéfdirigent Štátnej lharmónie v Košiciach (1968–1981,
1993–1995), o ktorej vznik a vypro lovanie sa významnou mierou
zaslúžil. V rokoch 1984–1989 bol
šéfdirigentom Slovenskej filharmónie. Bol profesorom na VŠMU
v Bratislave, prednášal aj na Michigan University a na Massachusetts
University v USA. Dirigoval nielen
doma, ale tiež v zahranií a zrealizoval množstvo nahrávok pre vydavatestvá Opus, Supraphon a Naxos.
Bystrík Režucha získal za svoju prácu
Cenu zväzu slovenských skladateov,
Cenu eskoslovenskej hudobnej kritiky za interpretáciu súasnej slovenskej hudby a pri príležitosti 50. výroia vzniku Slovenskej lharmónie mu
bol udelený titul estný šéfdirigent.
(www.hc.sk)

Juraj BUBNÁŠ
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Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza
37. roník medzinárodného hudobného festivalu, 18.–23. 6., InterArtists, Spolonos J. K. Mertza, Bratislava
Už 37 rokov patrí Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza k pýcham bratislavského kultúrneho diania. Zarauje
sa k podujatiam s najdlhšou históriou nielen v slovenskom, ale i medzinárodnom kontexte. Túto jeho pozíciu ociálne
potvrdila a zhodnotila v máji tohto roku v Helsinkách prestížna inštitúcia European Guitar Network, ktorá organizátorov ustanovila za kooperátorov a radcov pri príprave medzinárodných podujatí podobného typu. Na ele organizaného tímu v Bratislave stojí jedna z najvplyvnejších autorít klasickej gitarovej hry u nás, Jozef Zsapka.
Po šes veerov od 18. 6. ozvuila teda
Zrkadlovú sie Primaciálneho paláca gitarová hudba. Bolo to zárove úvodné
podujatie Kultúrneho leta a následných
Hradných slávností 2012. Osobitne treba
vyzdvihnú invenciu a exibilitu usporiadateského tímu pri koncipovaní jeho dramaturgie. Popri klasických konštantách
vždy dokáže prekvapi novými momentmi. Majstrovské kurzy a semináre, prednášky, predajná výstava špecializovaných
hudobnín a produktov predovšetkým
z produkcie nemeckého vydavatestva
Chanterelle – to všetko tvorilo popri veerných koncertoch neodmyslitenú kulisu. Výsadné miesto mala medzinárodná
interpretaná súaž, v tomto roníku realizovaná už ôsmy raz. Pred medzinárodnou jury na nej de lovalo 17 adeptov gitarovej hry, z ktorých do nále postúpili
najlepší štyria. Za kratší koniec napokon
ahali evidentne strémovaná eška Eliška
Balabánová (3. cena) a Rumun Cristian

nespomenú na tomto mieste i Samuelíkovho rivala, thajského virtuóza Ekachaia
Jearakula. Z jeho osobnosti vyžaruje akýsi magický náboj, z ktorého hudobník,
možno nie celkom vedome, dokáže aži.
V jeho koncentrovanom, emocionálne nabitom prednese dominuje drobnokresba
s nádychom istého manierizmu. Je do istej
miery i otázkou vkusu, nakoko ho možno
považova za originálny.
Ak spomínam na prvom mieste festivalovej re exie súaž, treba ešte zdôrazni, že
sa popri hlavnom programe zameranom
na gitarové celebrity skutone etablovala
ako nanajvýš podnetná mladá platforma
podujatia, ktorá má perspektívu i v jeho
budúcich roníkoch a zaslúži si zvýšenú
pozornos.
Kto systematicky sleduje Mertzov festival, musí obdivova vynachádzavos
a prehad usporiadateov vo vzahu k pozývaným interpretom. Predstavujú nielen
elitnú svetovú špiku, ale navyše dokážu

sepha Haydna a i. Skvelý gitarista Martin
Krajo stále optimalizuje a cizeluje svoj
interpretaný pro l, neustále hadá inovatívne formy svojej prezentácie. Jeho
hudobnícku kultivovanos a noblesu kongeniálne dop al bezprostredný Miloš
Valent, ktorého fascinujúci, priam bezbrehý muzikantský potenciál životodarne
napájal okolité komunikujúce prostredie.
Valent vyžaruje nesmiernu energiu, s pôžitkom sa necháva vies živelnou tvorivou
silou, impulzmi, ktoré akoby „na pochode“ ovládne a vysiela v podobe inšpira-

micky. Zrejme rád improvizuje a nechá sa
vies momentálnymi vnútornými apelmi.
Spolu s ním vystúpila i jeho životná a umelecká partnerka, Španielka Anabel Montesinos, s ktorou spolone rozohrali brilantný gitarový duel (21. 6.). Takisto Španielka María Esther Guzmán (23. 6.) ponúkla v poslednom koncertnom programe
prechádzku naprie historickým odkazom
príslušnej hudobnej literatúry (Praetorius, Bach, Granados, Brouwer, Rodrigo).
Výborne muzikantsky vybavená umelkya tvorila v diskrétnych zvukových súradniciach, estétsky diferencovala svoj prejav
v bohatej hierarchii štýlových odtieov, jej
prejav bol decentný, pozbavený samoúelných a prehnaných afektov. Reprezentoval
tie najlepšie tradície ušachtilého hudobného nástroja a bol zárove adekvátnym
nále tohtoroného festivalu.
Lýdia DOHNALOVÁ

Riaditeka Hudobného
centra vypisuje

výberové
konanie
F. Zanon foto: J. Uhliarik

K. Samuelík preberá z rúk japonského
majstra Masakiho Sakuraia prvú cenu
foto: J. Uhliarik

Gramecs. O vavrínovú pozíciu súperili
Ekachai Jearakul z Thajska a náš Karol
Samuelík, ktorému víazstvo prinieslo
nový nástroj venovaný sponzorom podujatia, chýrnym japonským výrobcom nástrojov Masakim Sakuraiom. Sympatický,
skromne pôsobiaci Samuelík disponuje
skutone vekým umeleckým potenciálom, zrejmým aj napriek nie vemi kvalitnému nástroju, na ktorom absolvoval súaž. Z nástroja dokázal vyaži maximum
zvukových možností, zaujal množstvom
plastických farebných odtieov i sugestívnym výrazom. Mladý muž je nesporne prísubom silnej umeleckej osobnosti,
ktorá sa istotne postupne zaradí do dnes
už viacgeneranej zostavy slovenskej gitarovej školy. Nebolo by však spravodlivé

zavše prekvapi. Úvod prehliadky (18. 6.)
patril známemu maarskému gitaristovi
Józsefovi Eötvösovi. Svoj program orientoval v prvej asti veera okrem vlastnej
tvorby na diela domácej proveniencie
a vlastné úpravy známych diel. Interpret
je zjavne typom introvertného umelca,
nevsádza na vonkajšie efekty, jeho hra je
vyvážená a dôsledne prepracovaná v každom detaile. Popri nie vždy presvedivých
transkripciách (Chopin) sa Eötvös presadil hlavne ako nápaditý autor so solídnym
kompoziným vybavením a duchaplnou
imagináciou.
Exkluzívny zážitok v spolonosti troch
skvelých hudobníkov ponúkol komorný
veer 19. 6. zostavený zo skladieb Franza
Schuberta, Johanna Kaspara Mertza, Jo-

ných signálov. Komornú zostavu skompletizovala sopranistka amerického pôvodu Emily van Evera, ktorá má na svojom
konte pomerne bohatú spoluprácu s rôznymi súbormi a telesami. Jej „univerzálna
a expresívna interpretácia“ (citát z bulletinu) presvedila štýlovosou, kantabilnou kresbou, detailnou drobnokresbou.
Na pódiu sa teda zišli tri osobnosti, tri odlišné individuality, ktoré v interpretanej
zhode a tvorivej pohode nasýtili dramaturgicky originálne štruktúrovaný veer
umením par excellence.
Silné echo a nevšedný zážitok zanechalo i vystúpenie Brazílana Fabia Zanona
20. 6. Bravúra, nonšalantnos a zárove
civilný kontakt sú akýmsi vonkajším rámcom jeho pôsobivého umeleckého prejavu. Dokáže emocionálne strhnú, brilantne rozozvua estetiku dávnych storoí
(Philips, Scarlatti), dokonale presvedi i v kompozíciách autorov 20. storoia
(Torroba, Albéniz, Mignone). Karibský
temperament a stredoeurópska akurátnos sa stretli v umení sympatického, pôvodom kubánskeho gitaristu Marca Tamayoa. Jeho hra vie presvedi, zauja
zdrvujúcim nábojom a exibilitou. Tamayo svoje koncepcie tvorí priebežne, dyna-

na obsadenie pracovného
miesta šéfredaktora/šéfredaktorky asopisu Hudobný
život.
Uchádzai/uchádzaky musia splni
tieto podmienky:
• odborné hudobné vzdelanie
(VŠ),
• aspo trojroné skúsenosti
s prácou v porovnatenom tlaenom médiu,
• primerané komunikané schopnosti,
• vypracovanie písomnej koncepcie
rozvoja asopisu v strednodobom
výhade,
• ovládanie práce s poítaom
a internetom,
• ovládanie jedného svetového
jazyka.
Prihlášku spolu s písomnou koncepciou zasielajte na adresu:
Hudobné centrum
sekretariát riaditeky
Michalská 10
815 36 Bratislava
hc@hc.sk
Uzávierka prijímania prihlášok:
30. september 2012. Termín
výberového konania uchádzaom
oznámime písomne.
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Bratislavský organový festival
1. roník, 8.–19. júla, Agentúra REBWEB, Historické múzeum Slovenského národného múzea, Bratislavský hrad
Po šiestich rokoch rekonštrukných prác
na Bratislavskom hrade sa opä ozval zvuk
organa v hradnej kaplnke. Stavite organov
Vladimír Gazdík rozobral, vyistil a poskladal nástroj, ktorý v minulosti po 30 rokov
pozýval poslucháov na koncerty Dní organovej hudby. Ich zakladateom a dramaturgom od roku 1976 bol realizátor projektu
organa rmy Rieger z Krnova, Ferdinand
Klinda. V súasnosti si však nástroj vyžadoval rekonštrukciu, na ktorú sa pri celkovej obnove hradu peniaze nenašli. A tak sa
mladí nadšení hudobníci – organista Marek
Vrábel a muzikologika Andrea Sereinová
– odhodlali za podpory agentúry REBWEB
zrealizova festival aj v takýchto sažených
podmienkach.
Pro l festivalu postavili na kvalitnej dramaturgii a pridali dnes tak dôležitý udský
rozmer: vlastné sprievodné slovo i oslovenie poslucháov samotnými interpretmi.
Vynikajúca akustika hradnej kaplnky, po
rekonštrukcii „dozvuená“ lesklou kachlikovou dlažbou, spoiatku pôsobila cudzo,
ale kvalitné výkony pretkané kultivovaným
sprievodným slovom doladili príjemné letné
podveery. Navyše, obaja mladí organizátori vytvorili spolu so svojimi rodinami vemi
príjemnú atmosféru aj po koncerte. Pozhovára sa s interpretom v autentickom prostredí, v ktorom doznieva zážitok, to je nový
rozmer našich koncertných podujatí. Energia slávnej minulosti hradného prostredia
oživená prítomnosou zarezonovala takto
udskou harmóniou.
Poas 30 rokov existencie Dní organovej
hudby odznelo na festivale 220 koncertov
v podaní organistov z 30 krajín. Slovenskí
organisti všetkých generácií konfrontovali
svoje umenie v akustike, ktorá má potenciál dotvára umeleckú predstavu hraných
skladieb. V programoch dominovali diela Johanna Sebastiana Bacha, pre ktoré je
tento nástroj so svojou 24-registrovou dispozíciou dobre uspôsobený. I v súasnej
dramaturgii mala Bachova tvorba podstatný zástoj, až na záverený koncert Jána Vladimíra Michalka, ktorý sa zameral na dielo
jeho žiaka Johanna Ludwiga Krebsa.
Výnimonou udalosou sa stalo koncertné znovuobjavenie dvoch skladieb Štefana
Németha-Šamorínskeho, Partity profany
a Accomodatio ad Nomen BACH (druhá
odznela dokonca v svetovej premiére) v podaní Marka Vrábela a španielskeho organistu Juana Maríu Pedreru. Bola to zaujímavá
konfrontácia rozdielneho vnímania kompoziného jazyka nášho autora: na jednej strane domáci interpret, ktorému je blízka hudba 20. storoia, na druhej španielsky organista, ktorý vniesol do Némethovej hudby
nadnárodné cítenie s výraznejšími prvkami
vlastného naturelu. V premiérovom uvedení Accomodatio ad Nomen BACH podiarkol Pedrera najmä tematickú líniu viazanú
na bachovský kryptogram, s ktorou sa pohrával s jemu vlastnou noblesou, využívajúc
farebné a dynamické dispozície hradného
organa.
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alšími interpretmi, ktorí sa predstavili na
1. roníku obnoveného festivalu, boli vynikajúca slovenská organistka Monika Melcová, kultivovaný Poliak Jarosaw Wróblewski
a mladý ech Michal Hanuš. Vo všetkých
prípadoch ide o interpretov s osobitným,
vybrúseným vkusom, vlastným názorom,
ktorí disponujú darom hudby i rei.
Marek Vrábel vytvoril so starostlivo pripraveným recitálom, re ektujúcim tvorbu
organových velikánov Buxtehudeho, Pachelbela a Bacha, romantický odkaz Mendelssohna Bartholdyho i modernú originálnu poetiku Petra Ebena, ucelený pohad na
vývoj kompoziného myslenia skladateov –
interpretov. Dramaturgický oblúk
siahal od pokory chorálu (Buxtehude, Mendelssohn) cez lesk
organového majstrovstva (Bach
v náronom Prelúdiu a fúge e mol
BWV 548) až po dokonalé stmelenie autora s interpretom v Biblických tancoch Petra Ebena.
Buxtehudeho chorály sa pritom
opakovali v ostatných koncertoch viackrát, podobne ako diela
Johanna Sebastiana Bacha, ím
vznikla zaujímavá názorová konfrontácia interpretov.
Monika Melcová poznala hradný
organ už z minulosti, ale jej skúsenosti s najrôznejšími historickými
i najnovšími svetovými organmi
ju vedú k neustále novým inšpiráciám a registraným kombináciám. Buxtehude, Johann Sebastian a Carl Philipp Emanuel Bach
a tiež Max Reger odzneli v jej
podaní s úžasným muzikantským
rozletom. Zážitok napokon ešte
vygradovali jej vlastné improvizácie na pesniku Prší, prší, vtipne
re ektujúce vonkajšie tropické
letné horúavy, a tiež ako hold podujatiu mienené improvizácie na
kryptogram názvu festivalu. Melcovej obdivuhodná fantázia a zvukovo-farebná vynachádzavos
oslovovali, inšpirovali a voviedli
poslucháov priam k esenciálnej
podstate hudobného zážitku.
Iný typ muzikantského majstrovstva sme mali možnos spozna
u spomínaného španielskeho organistu Juana Maríu Pedreru. Na Slovensku sme sa už
stretli s jeho umením, a to v rámci medzinárodného festivalu Slovenské historické organy, ke hral na malom organeku z 18. stor.
v unove. Na hradnom nástroji nás voviedol
do pokojného vnútorného ladenia Bachovej
hudby, v ktorej dokázal artikulova a vypointova jej najcharakteristickejšie kompoziné
i lozo cko-estetické rty. Rovnako uspel
i v spomenutej kompozícii Németha Šamorínskeho i v Sonáte B dur op. 65/4 Mendelssohna Bartholdyho.
Poliak Jarosaw Wróblewski z Warszawy
pôsobil v hudobnom i verbálnom prejave
vemi kultivovane, presvedivo a dôsledne.

V jeho osobnosti sa v šastnej vyváženosti zrkadlil prienik histórie so súasnosou,
duchovnej hudby so svetskou. Johann Gottfried Walther a Vivaldi, Przybylski a Bach,
Rinck a udová piese – zaujímavé inšpirácie a nadväznosti podporil organista skvelým interpretaným výkladom, ktorý aktualizoval minulos a podiarkol hodnoty, ktoré pretrvávajú. Wróblewského kultivované
stmelenie hudby a slova s typicky poskou
uhladenosou oslovilo a zanechalo príjemný zážitok.
Mladý eský organista z Kutnej Hory Michal Hanuš sa snažil zapôsobi registranou vynachádzavosou, mladistvým elá-

„klastrami“ kontrastne vyvažovanými pôsobivou kantilénou. Michalko hral túto skladbu už na viacerých historických nástrojoch,
ale hradný organ ho inšpiroval k novým zvukovo-farebným riešeniam. Ako jediný z interpretov festivalu nahral Michalko celý svoj
recitál pre vysielanie Rádia Devín. V prídavku sa nakoniec poakoval usporiadateom
improvizáciou na B-A-C-H, doplujúc tak
autora, ktorý v jeho programe absentoval.
Bratislavský organový festival sa rozbehol
do hudobného sveta vaka kvalitným interpretom, publiku, zahraniným návštevníkom, ale predovšetkým vaka novému prístupu mladých organizátorov. Umelci, ktorí

M. Vrábel foto: V. Yurkovic

nom a temperamentom. Hral diela baroka
od Bruhnsa, Buxtehudeho, Muata, Bacha,
tiež obúbeného eského organistu Jana
Ktitela Kuchaa a Bedicha Wiedermanna
i súasníka Zsolta Gardonyiho.
Záverený koncert patril napokon Jánovi
Vladimírovi Michalkovi, ktorý sa stal umeleckým garantom festivalu. Hral Bachovho
žiaka Krebsa, program ozvláštnil pokornou
meditáciou Pari intervallo Arva Pärta, slovenskú provenienciu podiarkol Fantáziou
III Mira Bázlika a to všetko zavšil svojím
obúbeným autorom Justinom Heinrichom
Knechtom a jeho Hromobitím prerušenými slasami pastierov. Knecht už zaiatkom 19. storoia zaujal svojimi búrkovými

otvárali prvý roník, splnili vyššie štandardy organového podujatia, akého cieom by
okrem iného malo by dramaturgické i realizané stmelenie nástroja s prostredím,
v ktorom zaznieva. Hradná kaplnka rezonovala inšpiratívnou registráciou, dynamizmom ozvueného priestoru i vzácnou udskou dimenziou. A navyše, okrem organa
pútajú v sieni pozornos stále svieže fresky
Ester Šimerovej-Martinekovej, v ktorých
sa symboly histórie umne spájajú so súasným pohadom, nachádzajúc decentnú harmóniu vo vyladených kompoziných líniách
autorky.
Etela ÁRSKA
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Cirkevné konzervatórium oslavuje
Možno nie každý zo širšej kultúrnej obce
vie, že Bratislava má dve kvalitné stredoškolské inštitúcie vzdelávajúce mladých udí v oblasti hudby. Okrem známeho štátneho Konzervatória v Bratislave
má výborné výsledky aj Cirkevné konzervatórium, ktoré tento rok v lete oslavuje
20. výroie svojej existencie.
Na zaiatku bola myšlienka založi kvalitnú cirkevnú školu hudobného zamerania. Podarilo sa to i napriek neprimeraným ažkostiam, ktorými prešli
všetky cirkevné školy poas minulých
rokov, napriek existennému tlaku, vyvíjanému vládou na cirkev, aby sa vzdala svojej zriaovateskej pôsobnosti
v oblasti vzdelávania. Situácia sa potom rokmi zlepšovala, ale financovanie
a priestorové podmienky vyuovania
dodnes nie sú zrovnoprávnené. Zápas
o dôstojné priestory neskonil ani po
20 rokoch existencie školy. Skromné
zaiatky školy boli dotované entuziazmom zakladajúcich lenov i ochotou
ís do neistoty. Prvým odborom školy
bol Spevácky odbor Anny Hrušovskej,
zameraný na zachovanie jedinených
metodických postupov významnej pedagogiky ako dôležitej súasti nášho
kultúrneho dedistva. V prvom roku
študovalo spev 9 adeptov vokálneho
umenia a vedúcou speváckeho odboru bola Zlatica Livorová. V roku 2001
po nej prevzala vedenie Ivica Neshybová a o desa rokov neskôr napokon
František Malatinec. Škola zaínala
v prepožianých priestoroch ZUŠ na
Štefánikovej ulici. Z dôvodu reštitúcií
však musela po roku budovu opusti
a sahova sa do Petržalky. Prvý klavír
znaky Stingl dostala škola od manžela Anny Hrušovskej, Thomasa Mayera.
Spevácky odbor realizoval okrem
štandardnej výuby i väšie projekty –
omše a oratóriá od autorov Vivaldiho,
Mozarta, Gounoda, Rybu, Marhulu,
Zruneka, ale tiež zaujímavé diela pôvodnej domácej tvorby – od Pavla Kršku, Víazoslava Kubiku i Lukáša Borzíka. Produkcie sa najastejšie prezentovali v Hudobnej sieni Bratislavského
hradu a v Kostole Najsvätejšieho Spasitea ( Jezuiti). Nezabudnutená bola
séria predvedení Krškovho Te Deum
v roku 2000 (Bratislava, Trnava, Ružomberok, Banská Bystrica, Spišská
Kapitula a Košice). Vekú zásluhu na
výkonoch spevákov mali aj vynikajúci
korepetítori, ku ktorým patrili Karol
Toperczer, Marián Varínsky, udovít
Marcinger a .
Nové priestory v bývalej petržalskej
škôlke podnietili založenie nového
odboru cirkevnej hudby. S prípravou
uebných plánov, ako aj so stavbou
nového organa pomáhal Ferdinand
Klinda. V školskom roku 1994/1995
bol odbor schválený ministerstvom
školstva a zaal svoju innos pod vedením Evy Kamrlovej. Dnes odbor vedie
popredný slovenský organista Marek

Vrábel, ktorý nadviazal na pôsobenie skúsenej organovej pedagogiky
Zlatice Koriánskej.
K dispozícii sú tri digitálne organy a 19-registrový píšalový organ.
Študenti úinkujú na koncertoch, svätých omšiach a charitatívnych podujatiach po celom Slovensku i v echách.
Každorone sa aktívne zúastujú na
putovnej Prehliadke mladých slovenských organistov v Košiciach, Banskej
Bystrici, Žiline, Bratislave, na Festivale
sakrálneho umenia v Košiciach i na
rôznych interpretaných kurzoch svetoznámych organistov. Vekej obube sa
tešia pravidelné vianoné koncerty.
V nasledujúcom školskom roku
1995/1996 bol schválený alší odbor
– hra na klavíri, ktorý viedli striedavo
Edita a Karol Toperczerovci. Ich skvelá práca v oblasti techniky tvorby tónu
i rozvinutá muzikalita dávala žiakom
pevný základ do praktického života,
prípadne do alšieho štúdia. Napriek
neštandardným materiálno-technickým podmienkam, v ktorých pedagógovia v tomto odbore zaínali, dosiahli
vo svojej práci znané pedagogické úspechy. Prioritou odboru bola kvalitná
príprava študentov na vysokoškolské
štúdium.
O rok neskôr požiadalo vedenie školy
zriaovatea o vytvorenie odboru hry
na sláikových nástrojoch, priom dominantná pozornos smerovala k husovej hre. Tu sa stal garantom Milan
Vonderka. Postupne sa rozšíril odbor
i o hru na violonele pod vedením dnes
už zosnulého Juraja Fazekaša, po ktorom prebral vedenie Jan Pospíšil. Hru
na kontrabase s výraznými úspechmi
vyuoval Ján Krigovský. Komorný orchester, ktorý vznikol na pôde školy,
spestril dramaturgiu školských koncertov, oho dôkazom je mimoriadne
kvalitné CD.
Založenie odboru hudobno-dramatického umenia v školskom roku
2002/2003 bolo odpoveou na trvalý
záujem rodiov a žiakov o štúdium tejto
špecializácie, ako aj snahou prispôsobi
sa súasným kultúrno-spoloenským
trendom. V posledných rokoch sa zretene prejavoval odliv záujmu o štúdium klasickej hudby, ktorá sa asto
stáva len doplnkom iného štúdia, i už
na stredoškolskej alebo vysokoškolskej
úrovni. Vysoké percento záujemcov
o štúdium hudby je zamerané na oblas
populárnej hudby, priom sa do popredia dostáva tiež muzikálový spev, resp.
muzikálové herectvo a inoherné herectvo. Pedagógmi hlavných odborných
predmetov boli pri vzniku hudobnodramatického odboru Mária Eliášová –
spev, Eva Rysová – herectvo a Danuša
Hruškoviová – tanec a javiskový pohyb. Ich študenti sa úspešne zúastujú
na rôznych mimoškolských kultúrnych
podujatiach, tvorivých dielach a súažiach. Úspešní sú aj na konkurzoch

profesionálnych divadelných scén
doma i v zahranií a viacerí sa v súasnosti prezentujú v rôznych muzikáloch
v Bratislave, Brne i Prahe.
V súvislosti s alšou optimalizáciou
uebných priestorov pokraovalo budovanie nových odborov. V školskom
roku 2005/2006 vznikli takto odbory
skladby a hry na dychových nástrojoch. Kompozíciu viedol Víazoslav
Kubika, ktorého vlastná tvorba zameraná na duchovné žánre a témy korešpondovala s ideovým zameraním školy.
Jeho diela poskytovali okrem toho príležitos na prezentáciu žiakov z iných
odborov. Po jeho odchode v roku 2011
prevzal kompozinú triedu predstavite mladej skladateskej generácie
Lukáš Borzík.
V odbore hry na dychových nástrojoch
bol od zaiatku najväší záujem o hru na
flaute, na klarinete a bicích nástrojoch.
Prvým pedagógom hry na flaute bol Ján
Samec, hru na klarinete viedol Matej
Kozub, hru na bicích nástrojoch dodnes
uí Milan Ruek. Odbor intenzívne
spolupracuje s odborom strunových nástrojov. Žiaci spolone pôsobia v súbore pre starú hudbu, kde sa pod vedením
pedagógov venujú hre na historických
hudobných nástrojoch. Okrem koncertov spolupracujú i na projektoch ako sú
tvorivé dielne Cirkevného konzervatória, celoslovenský projekt Portréty, každoroné udeovanie ceny Fra Angelico
a medzinárodná súaž Flautiada.
Jedným z najmladších odborov je napokon hra na akordeóne, ktorá sa zaala
vyuova v školskom roku 2008/2009
pod vedením Nade Varínskej.
Súasou viacerých hudobných odborov, ako aj odboru hudobno-dramatické
umenie sú špecializácie, ktoré predstavujú doplnkové štúdium urené pre
žiakov 5. a 6. roníka alebo absolventov
konzervatória, ktorí si takouto formou
prehlbujú umelecké zrunosti o užšie
vymedzenú interpretanú oblas. Ide
o špecializácie zborové dirigovanie,
základy kompozície, udová hudba,
v odbore spev potom operetný spev
a v hudobno-dramatickom odbore muzikál. Od roku 2010 existujú tiež odbory
komorná hudba a stará hudba.
Poas existencie školy zmaturovalo 165
a absolvovalo 129 študentov. Prví pedagógovia, ktorí obetavo a z vekej asti
nezištne budovali jej základy, vyorali na
jej pôde hlbokú profesionálnu brázdu
a podmienili jej alší rozvoj a napredovanie. Podstatnou charakteristikou
konzervatória ostáva, že je cirkevnou
vzdelávacou inštitúciou. Ciele výchovy
a vzdelávania sú späté s hlbokým morálnym a duchovným posolstvom, škola
sa tiež snaží odovzda žiakom oddanos
k tradícii, k overeným, trvalým hodnotám tvoriacim podstatu našej kultúry
a duchovného bohatstva.

V nomináciách na ocenenie Dosky
2012 uspela z troch slovenských
operných domov len Štátna opera
v Banskej Bystrici. Opera SND ani
Opera Štátneho divadla v Košiciach nezaujali porotu ani v jednej
kategórii. Banská Bystrica naopak
zabodovala v kategóriách troch,
vo všetkých však zásluhou tej istej
inscenácie: Cikkerovho Coriolana
režiséra Romana Poláka. Prvá
nominácia je do kategórie Najlepšia
inscenácia roka, druhá do kategórie
Najlepšia réžia roka a tretia oceuje
mužský herecký výkon Martina
Popovia v titulnej postave. Za
inscenáciu Coriolana získal už
Roman Polák spolu s dirigentom
Mariánom Vachom Cenu Jána
Cikkera, ktorú každorone udeuje
nadácia skladatea.

R. Polák foto: archív

V doch 23. až 25. 8. úinkovali
lenovia Slovenskej lharmónie na
letnom festivale Murten Classics
vo Švajiarsku. Na programe ich
koncertov boli diela Ludwiga van
Beethovena, Wolfganga Amadea
Mozarta, Franza Liszta, Pjotra Ijia
ajkovského, Alexandra Glazunova
a i. Sólistami boli ruský huslista
Dmitrij Machtin a taliansky klavirista
Giovanni Bellucci, za dirigentským
pultom boli stály hosujúci dirigent
SF Leoš Svárovský a umelecký riadite festivalu Kaspar Zehnder.
(red.)
V Banskej Štiavnici sa od 16. do
19. 8. konal 10. roník frankofónneho festivalu poézie, divadla a hudby
Cap à l'Est, ktorý spoluorganizuje
Literárne informané centrum.
Medzi úastníkmi boli poprední
francúzski hudobníci rôznych
žánrov, ktorých jednotiacou osobnosou bol všestranný inštrumentalista Robin Troman. S hudobným
telesom Trésor d'Orphée priblížil
keltskú hudbu a na osobitnom
koncerte súasnú holandskú hudbu.
Francúzskym šansónom patrili dva
veery – piesne charizmatického
Georgea Brassensa uviedla trojica
Bluteauovcov, atmosféru kabaretov
preniesla do Štiavnice Anne–Marie
Bélime. Jej šansónový recitál sprevádzal na gitare Jean–Pierre Bluteau. Milovníci jazzu si prišli na svoje
na koncerte v Starej pražovni.
(zz)

Martina KONRÁDOVÁ
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Rozhovor

Monika Melcová:
O veci a hodnoty sa treba stara, tak
ako o talent, dušu, zdravie a budúcnos
Profesionálny život slovenskej organistky
Moniky Melcovej je spätý viac so zahraniným než
s domácim hudobným dianím. Napriek tomu sa
umelkya nevyhýba príležitostiam predstavi sa i na
slovenských koncertných pódiách, i prezentova
svoje výnimoné kvality na historických i nových
nástrojoch v rámci rôznych domácich festivalov.
Nedávno takto koncertovala v Košiciach, Bratislave
a spoluúinkovala i na inauguranom koncerte pri
príležitosti prezentácie nového organa Slovenskej
lharmónie v Bratislave.
Pripravila Lýdia URBANÍKOVÁ
Ste umelkyou, ktorá je asto na
cestách. Aký je život cestujúceho organistu? Kde všade hrávate a kde pôsobíte
pedagogicky?
Som naozaj dos vekou cestovatekou.
Žijem v Granade, uím na vysokej škole
v San Sebastiáne v Baskicku a mám tiež
niekoko pravidelných, dlhodobejších
projektov vo Francúzsku a Japonsku.
Z Andalúzie cestujem na sever Španielska každý týžde lietadlom. Systém našej
školy v San Sebastiáne, ktorá sa volá Musikene, je založený na cestujúcich profesoroch, ktorí prichádzajú z celej Európy.
Ale i žiakov máme nielen zo Španielska,
ale aj z Francúzska, Japonska a z Kórey.
Moja práca, alebo lepšie povedané moje
povolanie, sa tak delí na pedagogickú as,
ktorú považujem za mimoriadne dôležitú, a samozrejme na as koncertnú. Tá
druhá mi dáva nielen možnos spoznáva
rôzne nástroje, ale aj veké privilégium
zosta napríklad osamote v kaplnke vo
Versailles po uzamknutí zámku, aspo
na krátky as disponova kúami od
ažkých brán katedrály v Chartres alebo
uteka po schodoch v parížskej Invalidovni, kam smie okrem organistov len zopár
kurátorov z múzea. Niekedy sa zabudnem
a prechádzam sa po miestach, kde je vstup
zakázaný. Zvedavos mi však nedá... Toto
je tá krásna odvrátená stránka života nás,
organistov. Naše povolanie je naozaj vemi
špeci cké. Vemi by som si však priala, aby
bolo viac chápané i podporované.
Naposledy sme sa stretli na vašom
koncerte v Košiciach, nedávno ste sa
tiež predstavili v Nitre a v Bratislave pri
inaugurácii nového organa v Slovenskej
lharmónii. Je váš vz ah k Slovensku stále
taký intenzívny a podstatný? Máte ambíciu otvori krajinu, z ktorej pochádzate, aj
pre svojich priateov a známych, kolegov
i žiakov?
Celkom isto, a nielen pracovne. V októbri
minulého roku som v rámci programu
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Sokrates uila týžde na VŠMU. Túto spoluprácu mi navrhol profesor Michalko a ja
som vaka tomu strávila vemi príjemný
a pouný pobyt na tejto škole a dúfam,
že aj pre študentov to bola pozitívna skúsenos. Ja som stále Slovenka, mám naše
štátne obianstvo. V zahranií však musím
niekedy vysvetova, že Slovensko nie je,
nebolo a zrejme už ani nebude súasou
Ruskej federácie, alebo že Slovinsko je
naozaj inde...
Aké projekty vás akajú v najbližšom
ase?
Vemi sa teším na všetky, ktoré mám pred
sebou. Mimoriadnou udalosou bude medzinárodná organová súaž Grand prix
de Chartres 2012 v organovej interpretácii a improvizácii v septembri tohto roku,
kde som pozvaná do 7-lennej poroty. Je
to pre ma naozaj veká es a ešte väšia
zodpovednos. Medzi nalistov a víazov
tejto súaže patria významné osobnosti
ako Daniel Roth, titulárny organista v Saint
Sulpice, alebo Olivier Latry, titulárny organista v Notre Dame. Víaz tejto súaže
má postarané o dvojronú kariéru. Samozrejme výber nebude jednoduchý, nále
v interpretácii bude v katedrále v Chartres
a v improvizácii v Notre Dame. Tohto roku
sme dostali spolu 76 nahrávok a do štvr nále sa dostala dvadsiatka.
Taktiež sa teším na najbližšiu cestu do Japonska vo februári 2013, akajú ma nielen
koncerty v Suntory Hall v Tokiu a na Hokkaide, kde som žila, ale aj moje obúbené
kúpele Onsen a maliká reštaurácia v Sappore s 96-roným majiteom, ktorý chodí
každé ráno v zime na bežky. A to sneží na
Hokkaide od októbra do apríla! Dvakrát do
roka sa starám o organové oddelenie v Tokiu. Raz kvôli tomu cestujem do Japonska
a druhý raz ide o európsky seminár, na ktorom spolu so študentmi spoznávame organy na starom kontinente. V lete 2011 som
predstavovala parížske organy, teraz sú na
rade španielske v Andalúzii. Frekventantov

foto: M. F. Montant

budem ma pä a všetci sa predstavia v Granade aj koncertne.
A samozrejme si vemi vážim i pozvanie na
organový festival v Dóme Sv. Martina v Bratislave a potešila som sa i príležitosti podiea
sa na inaugurácii nového organa v Slovenskej lharmónii. Verím a dúfam v podporu
takýchto hodnotných projektov. Je skvelé
dosta dva nové nástroje za posledné tri
roky. A viem, že sa stavajú i alšie. Takýto
prístup by však mal by samozrejmosou a ja
verím, že sa v tom bude pokraova.
Organista sa vo svojom interpretanom postavení podobá do istej miery
dirigentovi – tiež celkom presne dopredu
nevie, na akom nástroji bude hra , nevie,
do akej miery bude schopný realizova
svoje predstavy. Okrem toho i on je väšinou odkázaný sám na seba, je skôr hudobníkom-solitérom. Ako vidíte osobitos
svojej hudobnej profesie vy?
Máte pravdu, sme niekedy osamelí, a práve
preto hrávam vemi rada komornú hudbu.
Radím to aj študentom. Nemajú poúva
len organovú hudbu, to je potom zväša
zaiatok konca. Ak mladého adepta hry

na organe nezaujíma orchestrálna tvorba
alebo generálbas, znamená to, že ignoruje
niekoko storoí hudby a je na nás pedagógoch, aby sme mu tento svet otvorili.
Chápem vemi dobre aj tých mladých udí,
ktorí sa po štúdiu organovej hudby môžu
cíti trochu stratení. A ke hovoríme o organe, tak hovoríme samozrejme aj o liturgickej
hudbe a vôbec o zamestnaní kapelmajstra,
resp. „regenschoriho“. U nás sa dlhodobo
podceuje toto povolanie, o je skutone
veká chyba. Nemôžeme oakáva od titulárneho organistu, aby bol permanentne
k dispozícii a zárove profesionálne na vysokej úrovni, ke si nezarobí ani na nájomné.
Aký máte vz ah k historickým organom? S ktorými vzácnymi nástrojmi ste
sa vo svete stretli a do akej miery poznáte
historické nástroje na Slovensku?
Historické nástroje sú celkom osobitnou a nanajvýš fascinujúcou asou nášho povolania.
Dozvieme sa z nich niekedy vemi vea. Nástroj sám nás navádza alebo lepšie povedané
„prikáže“ nám, aký má by úder, artikulácia...
Bez rešpektu a teoretických vedomostí to ale
nejde, organ potom jednoducho nereagu9 | 2012
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je správne. Pre organistu je najdôležitejšie
cestovanie, spoznávanie aj tých menej vydarených nástrojov. Ke som mala prvý recitál
v Španielsku, bolo to dôležité podujatie podporené Kráovskou akadémiou z nadácie kráovnej So e. Lenže, ako to už býva, organ bol
v malej dedinke, kam som musela cestova
v príšernej horúave a kde ma jednoducho vysadili z auta a musela som aka na pána farára, ktorý na ma pozabudol... Presedela som
na schodoch asi dve hodiny a ke kaz prišiel,

som mala možnos na nich hra. Môj prvý
z troch koncertov v rámci festivalu Historické organy bol práve na Krásnej Hôrke.
o doda...
Ktoré nástroje z tých, s ktorými ste sa
stretli, sú vám blízke, alebo ich považujete
za výnimoné?
Napríklad Compenius (okolo roku 1610) na
zámku Frederiksborg v mesteku Hillerøde
blízko Kodane. Je to výnimoná pamiatka

nástrojov na svete, a to z viacerých dôvodov. Jeho mimoriadne farby, progresívny
systém mechanickych pomôcok a akustické rozloženie sú jednoducho geniálne.
Zo spomienok nesmiem tiež vynecha jednu,
ktorá má pre ma osobitný význam a je vemi pouná. Krátko pred prírodnou katastrofou tsunami v Japonsku, vo februári 2011,
som mala možnos krajinu „vychádzajúceho
slnka“ navštívi. Okrem niekokých koncertných sál som dostala ponuku predstavi sa

V spolonosti kolegov v japonskom Sappore
foto: H. Yamashta

išiel mi v ústrety s takým milým úsmevom,
že som sa naho nemohla ani hneva. Jeho
pozvanie na kávu a oberstvenie som musela odmietnu a bola som vemi rada, že som
pricestovala s trojdovým predstihom, mala
som teda as na adaptáciu a zoznámenie sa
s nástrojom, o bolo dôležité, pretože organ

a pre ma bol zárove tento nástroj istý
as referenným, slúžil mi ako prísne kritérium môjho interpretaného prejavu.
V pamäti mám tiež študijné cesty do Holandska do Groningenu i Alkmaaru organizované parížskym konzervatóriom. Sú
tam organy z dielne Arpa Schnitgera, sa-

foto: archív M. Melcovej

mal asi 16 jazykových registrov, ažkú traktúru a nepohodlnú lavicu. Ale bol to zárove jeden z najlepších organov, na akom som mala
kedy možnos hra. Z koncertu bol realizovaný priamy prenos na Radiu Clásica España
a hoci publikum bolo vemi hluné, mám na
toto podujatie vynikajúce spomienky.
Na Slovensku máme samozrejme tiež
skvosty a vždy som sa vemi potešila, ke

mozrejme výborne zreštaurované, ktoré by
organisti mali pozna. Tesne pred tým, ako
som sa sahovala z Paríža do Granady, ponúkol mi Daniel Roth koncert v Saint Sulpice,
ktorý bol napokon tou najkrajšou rozlúkou
s Parížom, akú som si mohla vôbec predstavi. Pôvodný organ od F. H. Cliquota bol
zrekonštruovaný Cavailleom Collom v roku
1862 a dnes je jedným z najvýznamnejších

recitálom aj v budhistickom kostole v Tokiu
(je to jeden z najväších chrámov umiestnený blízko známeho trhu s rybami v asti
Tsukiji, asto navštevovaný turistami a fotografmi). Objavila som tam nemecký nástroj
zo 70. rokov, síce v nie vemi dobrom stave,
ale bolo možné na om hra, bez problémov
improvizova a zostavi celkom slušnú dramaturgiu. Tento organ daroval tomuto budhistickému chrámu niekto z Nemecka. Japonci na to reagovali tak, že poprosili dvoch
profesionálnych skladateov, aby vyhotovili
jednoduchý spevník, zamestnali troch vyštudovaných organistov, založili festival, ktorého podujatia sa vysielajú v lokálnej televízii,
a napokon urobili zbierku na nový organ,
a ten sa napriek smutným udalostiam, ktoré
ažko postihli všetky sféry spoloenského
a hospodárskeho života, bude stava! Nikto o organe nepochyboval, nenamietal, že
u nich nemá tradíciu a viera takúto umeleckú
súas chrámu nepozná. Jednoducho urobili
z mála skutone vekú vec a všetci si ju vážia.
O dva roky bude teda v chráme stá veký
organ z americkej dielne FISK.
U nás v Európe máme vea pamiatok a niekedy akoby len samotný fakt, že existujú, niekde stoja a potichuky pritom starnú, nám
staí. O veci a hodnoty sa treba stara, tak
ako aj o talent, dušu, zdravie a budúcnos.
Máte vôbec pri svojej vy aženosti
voný as?
Mám a dávam si záleža na tom, aby to tak
bolo naalej. Vážim si stretnutia s umi,

ktorí ma obohacujú, snažím sa pochopi
mnoho vecí v živote a o živote, a tiež o charaktere loveka. Popri koncertoch mi však
neostáva vea asu na dlhšie dovolenky,
takže, ak mám možnos dosta sa napríklad
na Azúrové pobrežie alebo po ase zavíta
do Košíc, mesta, ktoré mám vemi rada, pred žim si pobyt o de alebo dva a zájdem na
obúbené miesta. Ale ak som niekoko dní
za sebou v Granade, teším sa jednoducho
z toho, že som doma.

Monika MELCOVÁ je absolventkou
Konzervatória v Košiciach a Universität für Musik und darstellende Kunst
vo Viedni, ktorú ukonila s vyznamenaním a estnou cenou Ministerstva
kultúry a školstva Rakúska v roku
1999. V tom istom roku pokraovala
na Conservatoire National Supérieur
de Musique v Paríži v triede Oliviera
Latryho a Michela Bouvarda a navštevovala tiež improvizanú triedu Loïca
Malliého. Po ukonení štúdií pôsobila
v sezóne 2002/2003 ako rezidenná
organistka v Sapporo Concert Hall Kitara v Japonsku, kam sa po roku 2003
viackrát vrátila. Viedla majstrovské
kurzy francúzskej hudby a improvizácie pre študentov tokijskej Hudobnej
univerzity a Organovej akadémie
v Sappore. Realizovala poetné recitály v Suntory Hall Tokyo, Metropolitan
Art Space, Opera City Hall, Niigata
Performing Center, Yokohama Minato
Mirai Concert Hall a i.
Už poas štúdií získala Melcová
množstvo ocenení v medzinárodných
sútažiach: v Bruggách (1997 a 2000),
v Žiline (Stredoeurópsky festival
koncertného umenia 1998), Prix de
l'Unesco v Lisabone (2001), Prix du
Mécénat Musicale (2001) v Paríži,
Prix de la Fondation Meyer (2002).
V rokoch 2006—2011 pôsobila ako
pedagogika na Konzervatóriu Gastona Litaiza, od roku 2003 bola zárove
osem rokov titulárnou organistkou
v Saint Martin des Champs v Paríži.
Od roku 2008 vyuuje improvizáciu
na Hudobnej Akadémii Musikene
v San Sebastiáne v Španielsku.
Pravidelne koncertuje na prestížnych
nástrojoch v Notre Dame de Paris,
v Chapelle Royale de Granada, v Église de la Madeleine, Saint Sulpice.
Realizovala nahrávky pre Radio
France Musique, NHK Tokyo, Slovenský rozhlas, Radio Suisse Romande,
ORF Wien, RTBF Bruxelles. Spolupracuje s renomovanými interpretmi
ako Raphael Oleg, Nora Cismondi,
Anne Shin, Guy Touvron, Juan Maria
Pedrero, Walter Auer i so súbormi
Musica aeterna a Orchestre National
de France. V roku 2012 bola spolu
s alšími významnými osobnosami
pozvaná do poroty jednej z najväších
organových súaží Concours international de l'orgue – Grand prix de
Chartres.
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Viva Musica!
8. roník medzinárodného festivalu, 23.–30. júna, Viva Musica! agency, Orfeo o. z., Bratislava
Remix disko verzie „Osudovej” od Waltera Murphyho, skater s Beethovenom na triku mía billboardy Nigela Kennedyho, Michaela Nymana, Ivy Bittovej... Festival prezentujúci „klasiku inak” je ako klip reklamnej kampane festivalu
Viva Musica!: sexy, trendy, cool a v hlavnom meste ho nemožno prehliadnu.
fotografie: Zdenko Hanout

„Viva musica! je moderným hudobným
festivalom, ktorý búra nezmyselné bariéry
a stiera hranice medzi klasickou hudbou a
svetom okolo nej. Veríme, že opera nie je
nuda, že symfonický orchester je stále príažlivý, že koncertný frak je sexy,“ píše vo
festivalovom bulletine umelecký riadite

tagonistov. Apropo Viktor Borge – práve
legendárnym dánskym zabávaom ako
i alším klasikom hudobného humoru
Dudleym Moorom sa Igudesman & Yoo
niekedy až bezostyšne inšpirujú. Viac skutoných hudobných vtipov a väší priestor
pre improvizáciu by mohli by receptom,

M. Nyman

festivalu Matej Drlika. Viacerí zdieame
podobné presvedenie, preto tejto myšlienke úprimne aplaudujem. Chvíu som
dokonca zvažoval i zapožianie koncertného fraku... Hne na úvod však treba
poveda, že aktuálna Viva Musica! nemala
s klasikou vea spoloného. Z deviatich
podujatí bolo možné do tejto kategórie zaradi štyri koncerty. Preto slogan „classics
goes modern“ celkom nekupujem a ideu
festivalu by som vyjadril skôr spojením
„kvalitná zábava s istou mierou osvety“.
Dramaturgia sa síce výraznejšie neodchýlila od osvedeného modelu (po vlaajšej
pocte Marekovi Brezovskému nasledoval
Tribute to Jaro Filip, nechýbali operné
gala – tentokrát Sonya Yoncheva a Stefan
Pop, jazz ani lmová hudba), no z hadiska
zvunosti mien ponúkla doteraz azda najimpozantnejší line-up.
„Najzábavnejšia šou o hudbe a živote hudobníkov, akú som videl od ias vekého
Viktora Borgeho,“ povedal o vystúpení
dvojice Aleksey Igudesman & Richard
Hyung-Ki Joo huslista Gidon Kremer.
Kto si pointy skeov z programu A Little
Nightmare Music nevychytal vopred na
YouTube, mohol sa na vystúpení ruského
huslistu a kórejského klaviristu výborne
bavi. Pre ma veer pred známou pravdou o opakovaných vtipoch zachránila
najmä virtuozita a muzikalita oboch pro-
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„De gustibus non est disputandum.“
Napriek tomu, že v Bratislave zaznel niekokokrát, mojím osobným vrcholom festivalu sa stalo uvedenie úspešného projektu Mater Vladimíra Godára. Podobne ako
kedysi diela starých majstrov, i táto hudba
poda ma naplno ožíva až s interpretmi,
pre ktorých bola napísaná. Súboru Solamente naturali sa pod vedením huslistu
Miloša Valenta podarilo i v nároných
„skleníkových podmienkach“ Starej tržnice hne od zaiatku vytvori sugestívnu
atmosféru a udrža ju vaka koncentrácii
až do konca koncertu. V šastne zvolenom
decentnom prizvuení sa nestratila farba ani nuansy subtílnych orchestrálnych
sprievodov, o umožnilo Ive Bittovej opä
raz svojou charizmou poari publiku.
Kým Godárove komorné opusy z prelomu
70. a 80. rokov považujem za nesmierne
silné, estetiku Mater vnímam so zmesou
obdivu a pochybností. To prvé tentokrát
prevážilo.
„Desa rokov som nehral pod lepším
dirigentom,“ povedal mi pred open-air
uvedením Stravinského Svätenia jari
a Musorgského Obrázkov z výstavy na
Hlavnom námestí jeden z hráov zlínskej

génia. Obe skladby (obe obvykle dramaturgicky zaraované ako vyvrcholenie
programu) potrebujú tiež viac než dva dni
skúšok. Napriek tomu predvedenie pod
istým Valuhovým gestom urobilo na poetné publikum dojem. Bol to istým spôsobom paradox. Doteraz najúspešnejší
slovenský dirigent, ktorý má z nepochopitených príin dvere do Reduty zatvorené,
dirigoval eský orchester pred nadšeným
davom len niekoko sto metrov od sídla
Slovenskej lharmónie, kde to s návštevnosou nie je práve najslávnejšie... Neviem
si predstavi vea lepších príležitostí pre
propagáciu tejto inštitúcie, nehovoriac
o tom, že Juraj Valuha by v Redute mal
dirigova aspo pár koncertov rone.
Matejovi Drlikovi sa za osem rokov existencie Viva Musica! festivalu podarilo presvedi sponzorov, sústredi okolo seba
oddaný tím, ovládnu mediálny priestor,
pritiahnu do Bratislavy atraktívnych
umelcov a urobi z neho pravdepodobne
najviditenejšie podujatie Kultúrneho leta
a hradných slávností. Napriek nie vždy
vyváženému balansovaniu medzi popularizáciou, komernosou s istou dávkou
snobizmu a prezentáciou skutoných

N. Kennedy

aby sa dvojici v zriedkavej, potrebnej a náronej disciplíne, akou je humor v hudbe,
darilo i naalej.
Vaka festivalu na Slovensko premiérovo
zavítal kultový autor lmovej hudby Michael Nyman so svojím súborom. Na tento koncert som išiel bez predsudkov, no
odišiel som s nimi. Zaujímavý „bigbandový“ sound v problematickej akustike
Starej tržnice neznel ideálne, hudobníci
nepôsobili práve najzohratejším dojmom
a minimalistický štýl Nymanových kompozícií mi až na pár výnimiek pripadal bez
obrazu vyprázdnený. Ale ako sa hovorí:

Filharmonie Bohuslava Martin . Juraj
Valuha patrí k najúspešnejším slovenským hudobníkom. Ako prvý slovenský
dirigent dostal príležitos postavi sa pred
Berlínsku lharmóniu, stále považovanú
za najlepší svetový orchester, aktuálne
ho aká debut s New York Philharmonic.
Zaradenie Stravinského a Musorgského
diela nebolo len „najodvážnejším poinom
tohto roníka“ ako avizovali organizátori,
ale priam trúfalosou, ktorá mi však imponovala. Nazvuenie komplikovanej partitúry Svätenia, aby ostala zachovaná jej
farebnos, však vyžaduje prinajmenšom

hudobných hodnôt si rozhodne zaslúži
rešpekt a svoje miesto v rámci kultúrneho
života hlavného mesta.
Andrej ŠUBA
Písané pre .týžde a Hudobný život.

Viva Nigel!
Aj ke je mottom festivalu prinies z koncertných pódií na námestia predovšetkým
klasickú hudbu, organizátori každorone
obohatia ponuku o jazzový koncert. Tre9 | 2012
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ba však doda, že britský huslista Nigel
Kennedy sa cíti doma na oboch frontoch:
vzdelával sa u Yehudiho Menuhina, vystúpil po boku Stéphana Grappelliho, hral recitály v mnohých prestížnych hudobných
svätostánkoch, predal milióny nosiov
s populárnejšími (Vivaldiho Štyri roné
obdobia) i menej známymi (William Walton) husovými a violovými koncertmi.
V posledných rokoch sa Kennedy usadil
v poskom Krakove, nahrával s vynikajúcou klezmer formáciou Kroke a zostavil
kvinteto s mladými jazzmanmi. Anglicko-poský Nigel Kennedy Quintet vydali
dvojicu albumov, koncertujú po celom
svete a v domácej premiére ich uviedla aj
Musica Viva (26. 6.).
Podobne, ako na minulom roníku festivalu, doplácali aj tohtoroné koncerty na
akusticky nešastný priestor Starej tržnice, ktorý sa pri „nasadení“ elektri kovanej kapely menil na neprehadný zvukový
tunel. Našastie Kennedy zaal svoje trojhodinové vystúpenie v akustickej verzii
a prvú polovicu venoval Johannovi Sebastianovi Bachovi. Bol to predovšetkým
Kennedyho Bach, osobitý a provokujúci.
O fantastickom nasadení a tónovej kultúre
nebolo možné polemizova napriek tomu,
že kde-tu nechával „padnú notu pod stôl“.
Napriek „švindovaniu“ v Bachových husových sonátach vyrážal Kennedy poslucháom dych. Sná s výnimkou pokusu
o zjazzované Allegro s celou kapelou, pri
ktorom bubeníkovo pochodové frázovanie evokovalo prvomájový sprievod.
Kennedyho Bacha spevádzala znaná
dávka exhibicionizmu, miestami až prílišná vyhrotenos poatia, rocková energia
sústredená do dynamického výrazu so
snahou šokova a žoviálna komunikácia
s publikom.Neudo, že na jeho kontroverzné vystúpenia pou diametrálne odlišné názory.
Omnoho lepšie dopadli Kennedyho
pôvodné skladby balansujúce medzi zasneným romantizmom a jazzom, kde sa
huslista ukázal ako majster zvukomaby.
Atmosféra ospalej Hills of Saturn sa diametrálne premenila nástupom hammond
organu a basklarinetu. Pódium a sála
stemneli a kapela vytvorila sólistovi neobmedzený priestor na sférické hlukové ri y
jeho pästrunovej elektrickej violectry.
Za mnohé z nich by sa nehanbil ani Hendrix a priamou odvolávkou na gitarového
majstra bola citácia americkej hymny The
Star-Spangled Banner. Povedomým motívom bol aj Smoke on the Water od Deep
Purple, ktorý Kennedy zalenil do rozšafnej dixielandovej kódy skladby A Taste
of Honey opomínaného amerického
trubkára Herba Alperta. Z legendárneho
albumu Blue Note Sessions, na ktorom sa
britský huslista konfrontoval s tradiným
jazzovým repertoárom, ale predovšetkým
s legendárnou rytmikou (kontrabasista
Ron Carter, bubeník Jack DeJohnette)
zaznela pohodová After the Rain. V nej
Kennedy dokazoval, že svoj nástroj zvláda
excelentne a podobné nasadenie vyžaduje
od spoluhráov, saxofonistu (v bulletine
chybne oznaeného za gitaristu) Tomasza
Grzegorského, klaviristu Piotra Wyle ola, kontrabasistu Adama Kowalewského

a bubeníka Krzysztofa Dziedzica. Ostrieaní poskí jazzmani veru majú o robi,
aby to každý veer po boku britského „divocha“ ustáli. Ako mi Wyleol po koncerte
naznail, nepredvídatenos Kennedyho
hudobného smerovania a jeho rockové
nasadenie sú v istom zmysle súasným
punkom i hippies. Snaha by entertainerom za každú cenu, sršiaca energia a bezprostredné pódiové správanie ohromujú.
A miestami stierajú hranice medzi geniálne vystavanými nápaditými kúskami
a istou hlušinou, ktorá jeho siahodlhými
skladbami kde-tu prebleskne. Vidie a pou Nigela Kennedyho však patrí k absolútnym koncertným zážitkom a iná tomu
nebolo ani v Bratislave.

lového Orchestra Viva Musica! bulharská
sopranistka Sonya Yoncheva a rumunský
tenorista Stefan Pop, víazi prestížnej
Operalie z roku 2010. Koncerty s výbermi
ísiel z rozliných operných opusov poväšine neprekraujú populárne ladený
dramaturgický rámec a inak tomu nebolo
ani tentoraz. Program tvorili prevažne
úryvky známych diel talianskeho operného
repertoáru (G. Rossini – Straka zlodejka,
G. Donizetti – Nápoj lásky, G. Verdi – Rigoletto, Sila osudu, G. Puccini – Bohéma,
Manon Lescaut, R. Leoncavallo – Kome-

Stefan Pop má vo veku 25 rokov pozoruhodný materiál, jeho hlas oplýva istotou
a kovovým leskom vo vysokých polohách,
ktoré sa však neusiluje prvoplánovo využíva len v prospech vonkajšieho efektu, ale
sústreuje sa i na výrazové a dynamické
detaily interpretovaných postáv a diel.
Pestrú škálu nuáns publiku ponúkla i Sonya Yoncheva, ktorej soprán sa vyznauje
uchu lahodiacim, plným, okrúhlym tónom
i mäkkosou. Speváka plynulo a s ahkosou preklenuje vokálny terén. Kvality
interpretov vynikli a príjemne sa dop ali

Peter MOTYKA

Operné gala
Ôsmy roník obúbeného bratislavského
letného festivalu Viva Musica! sa v tomto
roku konal síce o mesiac skôr, nerezignoval však na dobré tradície a vo svojom
nále opä ponúkol operný galaprogram
vo vekom štýle. Po vystúpeniach Ramóna Vargasa i Dmitrija Hvorostovského sa
tento rok 30. 6. predstavili reprezentanti
mladej generácie operných spevákov. Išlo
o dvojicu laureátov renomovanej vokálnej
súaže Operalia, ktorá prebieha pod záštitou svojho zakladatea Plácida Dominga,
sprevádzaná mottom „Príte sa stretnú
s alšou generáciou operných hviezd“,
a v budúcom roku ju aká už jubilejný
20. roník. Tentoraz nie na námestí moderného centra hlavného mesta, ale v elegantnom prostredí historického nádvoria
nedávno rekonštruovaného Bratislavského hradu vystúpili pod taktovkou novopeeného hudobného riaditea a šéfdirigenta
Michajlovského
v Petrohrade
MiODJF07-04.ai divadla
11
04.09.2012
12:55:23
chaila Tatarnikova a v sprievode festiva-

S. Yoncheva

dianti), doplnili ho ukážky Massenetovho
Werthera i Lehárovej Giuditty a oproti
tlaenej verzii prešiel drobnými úpravami
(a bez komentárov) aj priamo „v procese“.
Tak napríklad pôvodne zamýšanú áriu
Depuis le jour z opery Louise Gustava
Charpentiera nahradila síce utešená, no
opoúvanejšia O mio babbino caro z Pucciniho jednoaktovky Gianni Schicchi a tenormi obúbovanú piese Ernesta de Curtisa
Non ti scordar di me ešte žiadanejšia O sole
mio... Odhliadnuc od tejto poznámky mladí umelci v každom prípade preukázali,
že prestížne ocenenia nezískali náhodou.

v duetách – od šarmantne hravého Donizettiho Caro elisir, sei mio až k úbostným
spevom Gildy a Vojvodu i Mimì a Rodolfa
z 1. dejstiev Verdiho Rigoletta a Pucciniho Bohéma. Michail Tatarnikov sa zasa
prejavil ako dirigent rešpektujúci spevákov
a v tom duchu viedol aj spoahlivo, i ke nie
výnimone hrajúci festivalový orchester.
Záver vydareného veera bol korunovaný
prídavkami v podobe Lehárových Lippen
schweigen a rozšafného prípitku Libiamo
ne’ lieti calici z Traviaty G. Verdiho.
Eva PLANKOVÁ

2012

1HA0NT.A1RE0N.A
Bratislava

9

DISKUSIA

Rozhovory
o hudobnej interpretácii na eduMEMA 2012
Aj tentokrát sa na Stredoeurópskej hudobnej akadémii, ktorá sa v máji uskutonila v Poprade, Košiciach a Bratislave
stretli významní zahraniní a slovenskí interpreti, aby diskutovali o rozliných interpretaných prístupoch a poetikách. Okrúhly stôl moderoval Adrian Rajter.
fotografie: archív eduMEMA
Adrian Rajter (AR): asy sa za posledné dekády zmenili. Preto by sme
možno mohli zaa skúmaním súasného
významu pojmov „modernisti“ a „barokisti“...
Milan Turkovi (MT): Myslím si, že „modernisti“ ani „barokisti“ neexistujú. Možno to bude provokatívne, ale hudobníkov
nie je možné takto rozdeova. Myslím si,
že hudobníci majú na hudbu a svoju innos omnoho komplexnejší pohad. Ak sa
však v našej diskusii pýtame: „Existuje výmena myšlienok medzi obomi tábormi?“ a
„ o sa môžu barokisti naui od hráov na
moderných nástrojoch?“, povedal by som,
že „barokisti“ sa od „modernistov“ nemusia ni ui, pretože presne vedia, o robia.
Luciano Contini (LC): Netreba hovori
o „barokistoch“ a „modernistoch“. Ovea dôležitejší je jazyk. Ak chcete hra Vivaldiho alebo Bacha, musíte si uvedomi,
že táto hudba hovorí iným jazykom ako
Bruckner i Brahms. Rovnaké alebo podobné znenie neznamená nevyhnutne
rovnaký alebo podobný význam. Napríklad „burro“ znamená v talianine maslo,
v španieline somár. V hudbe je to podobné. Barokoví skladatelia využívali v kompozícii isté štruktúry. To, i ich rozpoznáte, nie je otázkou toho, i ste „barokista“,
alebo „modernista“. Ak ich nezaregistrujete, ujde vám pointa, nerozpoznáte, o
skladate napísal.
MT: Naším problémom je možno aj to, že
v princípe používame rovnaký druh notá-
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cie pre Bacha i Stockhausena, s výnimkou
špeciálnych znakov.
Alexej ubimov (A): To nie je celkom
pravda. Znaky sú rovnaké, ale ich význam
je iný.
MT: To mám na mysli. Noty sú rovnaké,
no polová nota u Bacha je úplne iná ako
u Mahlera...
A: ...a úplne iný význam a hodnotu má
v renesannej hudbe. V tejto chvíli sa dotýkame úrovne notácie. Existuje však aj úrove štýlu a štylistických vzahov, úrove
porozumenia pre hudbu ako vedu a rozpoznanie toho, o sa nachádza za vedeckými aspektmi.
MT: Pri skúškach s orchestrami asto riešime problém, ako interpretova polovú
notu na konci skladby. Orchestre ju obyajne hrajú v celom trvaní. Zvyknem vysvetova, že vo Vivaldiho asoch sa takáto
nota nehrala v trvaní zapísanej hodnoty,
že ide iba o ortogra u. Sláik bol kratší,
nota sa tiež hrala kratšie. Oponenti tvrdia,
že dnes máme dlhšie sláiky. Myslím si, že
Vivaldi komponoval pre spôsob hry a nástroje zaužívané poas jeho života.
A: To je pravda. Musíme sa naui rozumie jazyku, ktorý je pre nás iastone
stratený. Dnes rekonštruujeme hudobné
jazyky rôznych období, vrátane raného
romantizmu. Tieto rekonštrukcie sa obas
mýlia, niekedy sú správne, z asu na as sú

prameom inšpirácie, no môžu by aj absolútne presné, pretože mnohé informácie
sú jednoznane zaznamenané v traktátoch a knihách.
Miloš Valent (MV): Paradoxne, „barokisti“ sú poda ma asto modernejší než
„modernisti“. Používajú totiž úplne nové
nástroje, zvuk i estetiku. Naproti tomu,
v dnešných „moderných“ symfonických
orchestroch prevažuje využívanie prostriedkov romantizmu.
AR: Ak to chápem správne, by „barokistom“ – akokovek rozporuplný sa
tento pojem môže javi – predpokladá
znalos viacerých hudobných jazykov.
Takýmito znalos ami disponuje Alexej
ubimov, žiak Henricha Nejgauza, ktorého korene siahajú až do romantizmu,
k Saint-Saënsovi, priom je súasne
umelcom hrajúcim na dobových nástrojoch. Maestro ubimov, uvažovali ste
niekedy nad tým tak, že v hudbe hovoríte
mnohými jazykmi?
A: Áno. S Dmitrijom Berlinským sme
práve porovnávali naše postoje. Pochádza z prostredia zvrchovaného inštrumentálneho majstrovstva, úvaha o prijatí
í neprijatí historických interpretaných
prístupov je preto pre neho otázkou dosiahnutia majstrovstva v tej i onej oblasti.
Pre ma je to skutone hovorenie rôznymi jazykmi, ale súasne aj lozo a, pohyb
v toku hudobných dejín. Dejiny hudby nikdy neboli prerušené. Delíme ich síce na renesanciu, barok, klasicizmus, raný roman-

tizmus – je to však neprerušený proces.
Ak chceme by zapojení do každej asti
tohto procesu, musíme vedie, o v aktuálnych historických kontextoch chýbalo,
o ešte nebolo objavené, o bolo objavené neskôr, o bolo už zabudnuté. V takom
prípade, ak prídeme k istému bodu v dejinách, porozumieme, akú historickú pamä
a aký štýl mali súasníci tej epochy. Ak sú
„modernisti“ otvorení, tak ako moji kolegovia v Moskve a iných miestach, v prvom
rade akceptujú existenciu rôznych jazykov
a štýlov a uia sa týmto jazykom porozumie nie „z bodu nula“, ale z pohadu predchádzajúcej epochy. Zdôrazujem, že nie
z pohadu nasledujúcej, ale predchádzajúcej epochy. Pamätám si vývoj interpretaného umenia od 50. rokov a tento proces naozaj výrazne ovplyvnili „barokisti“.
Dôležité je tiež štúdium alších jazykov,
ich porovnávanie, hadanie porozumenia,
v om sa odlišujú a ako navzájom súvisia.
Rozhodujúce ale je, i sa cítime dostatone slobodní, aby sme vyjadrili hudbu štýlovými prostriedkami napríklad z rokov
1750–1760 alebo z ias Beethovenovho
života. Ak hudbe porozumieme, zistíme,
že k vekým interpretáciám nepotrebujeme moderné nástroje, pretože tie jazyk
(štýl) skresujú. Súasne sme však moderní udia, nie je možné, aby sme boli úplne
izolovaní od skúseností: rádia, cédéiek,
štúdiových nahrávok, koncertného života
v moderných sálach. Inštinktívne adaptujeme získané historické znalosti pre potreby prítomnosti. Toto však dokážeme iba
za predpokladu, ak dobre rozumieme prí9 | 2012
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slušnému jazyku. Miešaním rôznych jazykov bez porozumenia nie je možné docieli
modernú interpretáciu.
AR: V prvom rade teda musíme rozpozna , že v historickej hudbe existujú
rôzne jazyky. Nie každý má vôu a schopnos hovori viacerými jazykmi, ui sa
ich. Je legitímne hra hudbu z roku 1750
iba z nôt, bez porozumenia a znalosti
syntaxe príslušného jazyka?
LC: Nie. Je to to isté, ako keby som teraz
zaal hovori po taliansky – bolo by to legitímne? Mnohí by mi nerozumeli.
AR: Teraz však hovoríte po anglicky
s ahkým talianskym prízvukom...
LC: Verím, že hovorím dostatone dobre,
aby mi každý rozumel. S akým prízvukom
hovoríte po anglicky, to je ako vaša osobná
umelecká sloboda, musí to však by anglitina. Ak nerozumiete jazyku hudby, nemali
by ste ju hra. Nie je moderný a barokový
spôsob hry, iba správny a nesprávny. Podobne ako existuje správny a nesprávny
spôsob vyjadrovania sa v anglitine. Ak
použijem nesprávny výraz, nie je to ani moderné ani barokové, ale chybné. Ak vyjdem
na pódium a poviem: „Som Luciano Contini a hrám hudbu,“ môžem robi, o chcem.
Ale ak poviem, že hrám Bacha, nemôžem
hra, o sa mi zachce. Ak by v Louvri zavesili
Warholovu seriogra u Mona Lisa a tvrdili
by, že je to dielo Leonarda da Vinciho, bol
by to veký omyl. Podobne ako v prípade
Busoniho Ciaccony – nikto nepovie, že hrá
Bacha, pretože to je viac Busoni.

AR: Zmyslom tohto projektu je práve konfrontácia odlišných pohadov,
ktoré sme mohli vera sledova pri interpretácii Bachovej 1. husovej sonáty. Tri
asti zazneli na barokovom, tri na modernom nástroji. Aké reakcie vo vás táto
konfrontácia vzbudila?
Dmitrij Berlinskij (DB): Nepái sa mi slovo konfrontácia. Mám veký rešpekt pred
kolegami, ktorí trávia život vedeckým štúdiom. Jeho výsledky by si mali všetci osvoji. Nie som expertom, ale tým, ako interpretovali hudbu na verajšom koncerte,
sa cítim by naozaj inšpirovaný. Kvalita ich
hry a prostriedky, ktorými svoju interpretáciu docielili, boli fascinujúce. Som však
trochu zmätený, ako sa hovorí o správnom
a nesprávnom spôsobe interpretácie. Myslím, že nikto nemá oprávnenie poveda, o
je správne a nesprávne, pretože všetci sme
interpreti. Je to to isté ako ítanie knihy.
Niektorí rozumejú po taliansky, iní hovoria po nemecky i francúzsky. Porozumenie jazyka nedáva právomoc prehlási, že
rozumieme obsahu napísaného. Je tam
omnoho viac h bky, množstvo vrstiev. Väšinu života trávime hadaním spôsobu interpretácie, ktorý je presvedivý v prvom
rade pre nás, následne sa o usilujeme
podeli s publikom. Je to celoživotná práca. Samozrejme, naša interpretácia môže
vzbudi aj nesúhlas. Veké literárne, dramatické diela echova, Tolstého sú asto
inscenované vemi odlišne, neraz provokatívne. Pre ma ako hudobníka – interpreta je pri poúvaní hudby dôležité, aby som
bol nielen uchvátený autoritou hrajúceho
hudobníka, ale aj jeho odovzdanosou a jedineným porozumením hudby a nájdením
fungujúceho spôsobu interpretácie diela. Toto je pre ma rozhodujúce. Niekedy
poujem interpretáciu romantickej hudby,
ktorá je pekná, ale nie presvedivá. Aj baroková skladba môže zaznie štýlovo, no
bez energie. Hra správnym štýlom nemusí
nevyhnutne odhali h bku interpretovaného diela, to má vždy viaceré vrstvy významov. Práve v tom spoíva naša životná úloha, a v takomto dialógu sa môžeme spolone nieo naui, o sa stane prínosom pre
budúcnos hudobnej interpretácie.
MV: Možno by som mal oponova, ale
súhlasím s Dmitrijom. Nazdávam sa, že
špikové moderné interpretané umenie sa pohybuje na najvyššej úrovni
kvality a estetiky zvuku. Hudba je abstraktná. Máme noty, berieme do rúk
tie isté nástroje. Ako barokoví hudobníci študujeme, uvažujeme, môžeme sa
nazdáva, že ideme správnym smerom.
Potom ale môže dôjs k tomu, o hovorí Dmitrij o vrstvách diela a interpretácie. Interpretácia môže by štýlovo korektná a súasne znie nudne. Vrstva
emócií, ktorá je v hudbe vždy, musí by
prítomná aj v historicky korektnej interpretácii.
Samozrejme, moderný huslista nemôže
hra napríklad Cimovu sonátu s celou d žkou moderného sláika, pretože gramatika hudby raného baroka je iná. Moderný
hudobník sa však môže inšpirova barokovým sláikom a priblíži sa k štýlu a k porozumeniu, ako by tá hudba mala znie.

A: V aktuálnom momente histórie máme
možnos diskutova o rôznych jazykoch,
štýloch, o našich názoroch a prístupoch
k hudbe. Rád by som upozornil na – z môjho pohadu – protikladné interpretácie
Bachovej hudby z 30. rokov minulého storoia, zdokumentované na nahrávkach
Komorného orchestra Adolfa Buscha a na
nahrávkach pod vedením dirigenta Wilhelma Mengelberga. Busch interpretoval
zápis vemi prísne, snažil sa o odklon od
romantických interpretácií, Mengelberg
naopak používal glissandá, portamentá a zostal verný romantickému spôsobu
hry – je to však omnoho presvedivejšie.
Interpretácia dosahuje najvyšší stupe
presvedivosti, ak sa v nej spája poznanie
pravidiel s majstrovstvom a bohatstvom
osobnosti interpreta.
MT: Pripomenuli ste mi Rudolfa Serkina,
ktorý bol tak sugestívnym umelcom, že pri
poúvaní jeho nahrávok Bachových skladieb sa javí nástroj, ktorý používal, ako
úplne nepodstatný. Je to však výnimoný
prípad. o je autentická interpretácia?
Myslím, že neexistuje, nemáme telefónne
ísla na pána Bacha a jeho priateov. Môžeme sa však – a urite by sme mali! – obráti k dobovým prameom. Vemi asto
študentom zdôrazujem, že kým nebudú
pozna Husovú školu Leopolda Mozarta,
traktáty Quantza a Matthesona, nemôžu
poveda, že vedia, ako majú hudbu tých
ias interpretova. Toto historické poznanie je prístupné vo verejných knižniciach
a je potrebné po om siaha. Je to omnoho
dôležitejšie ako otázka, do akej miery sme
autentickí pri vobe nástroja. Svojím pohadom sa usilujem zblíži svety modernej
a historicky pouenej interpretácie.
A: Pred tridsiatimi rokmi by to bola iba
teoretická otázka. K traktátom Quantza a Mozarta prevládal postoj: „Študenti,
preítajte si to a zabudnite na to.“ Dnes je
situácia iná. Študenti chápu, že tieto knihy
sú dôležité pre praktické použitie. Nejde
o výmenu nástroja za dobový. Ke ítate
spomínané knihy, môžete si položi otázku, i dokážete využi v nich postulované
pravidlá na modernom nástroji. Ak áno,
vedie to k historicky pouenej interpretácii na moderných nástrojoch.
AR: Takže poda vás je historicky
pouená interpretácia možná aj na moderných nástrojoch?
DB: Áno, iste...
MT: Možno som sa nevyjadril celkom jasne. Nemal som na mysli iba ítanie kníh.
Uvediem vemi praktický príklad. Mnohí
nevedia, ako u Mozarta správne hra prírazy, appogiatúry, zádrže. V spomínaných
knihách je možné nájs, ako ich realizovali
v 18. storoí. udia sa asto pýtajú, odkia
poznáme interpretané konvencie z Mozartových ias, pritom máme spomínané
zdroje...
AR: Sergio, ty máš isté pochybnosti...
Sergio Azzolini (SA): Áno, pretože mám
asto príležitos hra tú istú skladbu na
modernom a vzápätí na barokovom ná-

stroji. Niekedy je to vemi ažké. Barokisti sa pýtajú: „Sergio, preo hráš tak nahlas?“, a o mesiac modernisti: „Sergio, preo hráš tak ticho?“ (všeobecný smiech) o
je teda dôležité? Dynamika? Farba zvuku?
Spôsob hry? Moja odpove je: nie. Nie je to
nástroj, dynamika, zvuk, ale v prvom rade
prianie komunikova prostredníctvom
nástroja. Niekedy to znamená, že chcem
hra nahlas, inokedy zmiešaným zvukom.
A o tom je fagot. Fagotisti hovoria: „Rád by
som, ale nedá sa...“ Ale taký je charakter
fagotu. Vráme sa k otázke: Je možné hra
Vivaldiho koncert na modernom nástroji?
Áno, je to možné. Je to na barokovom nástroji lepšie? Ide o vemi delikátnu otázku.
Na modernom nástroji hráte blízko historicky korektného ladenia, pretože v prostredí, v ktorom Vivaldi pôsobil, nebolo
ladenie a=415 Hz, ale vyššie. S moderným nástrojom sme teda vemi blízko historickému zvuku, pretože ladenie je zvuk.
S barokovým nástrojom s vemi nízkym ladením sme aleko od Benátok, pretože farba a ladenie sú vždy vo vzájomnom vzahu.
Na druhej strane, barokový fagot má tri
klapky, moderný dvadsadva. Mnohé tóny,
ktoré na modernom nástroji zahráte s použitím klapiek, je na barokovom potrebné
vytvori pomocou vlastného tela. Telo však
funguje úplne inak, a to dodáva interpretácii špeciálny efekt. Je to pomerne zložitá
problematika. Ak sa ma ešte raz spýtate,
i je možné hra barokovú hudbu na modernom nástroji, poviem: nie. Pretože ke
hrám na barokovom nástroji, hoci eventuálne v nesprávnom ladení, a následne tú
istú skladbu na modernom fagote, s vemi
správnym benátskym ladením – pokia ide
o Vivaldiho hudbu) – chýbajú mi krehkos,
nestabilný pocit zo starého nástroja. S moderným fagotom som si istý, som stabilný,
som dobrý. Na pódiu s barokovým nástrojom sa cítim krehký, nestabilný, ako diea,
a spytujem sa, i dokážem hra. Rád by
som, ale nedokážem, súasne sa však snažím zo všetkých síl. Tak sa cítili aj fagotisti
v 18. storoí. A tak to nakoniec nie je vec
farby zvuku, troch, štyroch, alebo dvadsiatich dvoch klapiek, správneho alebo nesprávneho ladenia, ale fyzický pocit z môjho tela a z nástroja. Vzah barokového hudobníka k svojmu nástroju – rovnako, ako
pre fagot to platí pre barokové husle, embalo, kladivkový klavír alebo iný nástroj – je
menej stabilný. Táto nestabilnos vyžaduje
odlišný prístup...
A: ...možno by bolo lepšie hovori skôr
o nerovnomernosti, ako o nestabilnosti...
SA: ...o nerovnomernosti, ale aj o krehkosti. Mám rád toto slovo (tal. fragile),
pretože patrí medzi hudobné afekty. Je to
súasou mojej vízie. asto hrám barokovú hudbu i na modernom nástroji, ale vždy
mi nieo chýba. Nerovnakos, nestabilnos, krehkos pre ma totiž vytvárajú istú
poetickos zvuku.
MV: Vea sa diskutuje o tom, o sa bude
dia v starej hudbe. asto hráme tie isté
diela podobným spôsobom. Na druhej
strane, moderné orchestre sú pripravené hra barokový a klasicistický reper-
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toár bez vibrata, primeranou technikou
a správnym štýlom. Produkcie pod vedením Daniela Hardinga sa vyznaujú týmto prístupom. Na moderných nástrojoch
sa dá vea dosiahnu, niektoré veci však
možné nie sú. Nedávno som poul Mozartovu operu pod Hardingovým vedením. Hrái na sláikových nástrojoch boli
fantastickí, na najvyššej úrovni orchestrálneho umenia. Dychové nástroje však
neboli také presvedivé. Charakteristika
zvuku dobových dychových nástrojov sa
od zvuku moderných nástrojov znane
odlišuje, moderné dychy sa so sláikmi
nemiešajú dobre.
SA: Nástroje väšinou delíme na barokové a moderné. Ide o veké nedorozumenie. Ke Harnoncourt pred takmer 60

rokmi zakladal Concentus Musicus Wien,
bol pionierom historicky pouenej interpretácie na dobových nástrojoch. Zdôrazujem, že zaali s dobovými nástrojmi, nie s replikami! Používali originálny
hoboj asi z roku 1720. Hudobníci sa na
týchto nástrojoch uili hra ako autodidakti, poda osobných svedectiev sa nechali vies nástrojmi samotnými, ktoré im
ukazovali aj to, ako treba hra hudbu pre
ne skomponovanú, ako kombinova zvuk
hoboja s husami a podobne. Nemáme
nahrávku z Händlových ias, ale máme
nástroje z jeho ias. Nástroj je mojím uiteom, ktorý mi pomáha porozumie hudbe, ktorú hrám. V súasnosti je vea špecialistov, z ktorých však mnohí nie sú špecialistami v hre na dobových nástrojoch,
ale na ich kópiách. Na CD býva napísané:
„Nahrávka bolo realizovaná na dobových nástrojoch.“, a potom sa v booklete
doítate, že auta bola vyrobená roku
2007 Rudolfom Tutzom poda originálu
J. Dennera. Preferujem hru na dobových
nástrojoch. Na kópiách nehrám rád, ale
nemám na výber. Preo nehrám rád na

12

kópiách a musím, preo hrám rád na origináloch a asto nemôžem? Po prvé, kópia býva zvonku viac-menej baroková,
zvnútra viac-menej moderná. Po druhé:
mám 15 dobových nástrojov, na šiestich
sa dá hra, ani jeden z nich však nie je v ladení a=415 Hz. Musím používa kópie,
pretože väšinou hráme práve v spomínanom ladení. Ke hrám na originálnom
nástroji, zvuk je úžasný, ale trošku nestabilný. Kópia je stabilnejšia, aj ke nie
v takej miere ako moderný nástroj. Je to
zložité. Ke si položím otázku, i chcem
originálny zvuk, alebo robi hudbu, odpove je jasná, chcem robi hudbu. Usilujem sa hra s citlivosou. Zvuk je enormne
dôležitým elementom hudby. Usilujem sa
preto hra na nástroji, ktorý podporuje
hudbu. Nekladiem si otázku autentickos-

ozvunice. Zabudnite na to. Špecialisti,
ktorí stavajú kópie nástrojov, sú šastní,
ak majú možnos študova historické nástroje zvnútra.

Klavíry v múzeách stratili zvuk a dnešní
stavitelia vedia o dobovom spôsobe ich
konštruovania vemi málo. A stále presne
nevieme, ako na nich hra.

DB: Prepáte, že prerušujem, ale v prípade sláikových nástrojov, aj ke máte k dispozícii všetky detailné informácie, nevyrobíte identický nástroj, môžete sa k nemu
iba priblíži.
PN: Ale musíte sa usilova by dobrým
žiakom. Nemáte na výber, nemôžete sa
uspokoji iba s povrchnými informáciami.
Všetko závisí od úrovne znalostí stavitea.
Stavitelia musia ma možnos študova
originálne nástroje a dúfam, že spolonos to bude tolerova, pokým sa nieo
nauia. Jedinou cestou je produktívnos.

AR: Jarolím, registruješ z pozície
koncertného majstra Slovenskej lharmónie zmeny v interpretanej praxi hudby 18. a 19. storoia? Ak existujú, ako sa
prejavujú?
Jarolím Ružika (JR): Pre ma je táto
debata vemi zaujímavá. Nepovažujem
sa za špecialistu na barokovú interpretáciu. V mnohých aspektoch absolútne súhlasím s pánom Berlinským, ale aj
s mnohými inými. Z mojej skúsenosti je
jednoznane najdôležitejšie, aby sa interpret dokázal inšpirova skladbou,
ktorú chce interpretova. V tomto je in-

ti. Preo hráme na dobových nástrojoch?
Nerobíme to kvôli tomu, aby sme ukázali, že sme schopní hra bez klapiek alebo
na revových strunách. Robíme to kvôli
zvuku.

Pozrite sa na neuveritenú úrove remeselného majstrovstva viedenských a francúzskych klavírov – všetci títo stavitelia
budovali svoje nástroje bez rannej kávy,
svetla a elektrického prúdu. A Anton Walter poas prvých desiatich rokov vo Viedni postavil 385 klavírov! S mojím tímom
nedokážem urobi ani polovicu, a pritom
pracujeme 50 hodín týždenne! A máme
elektrinu, kávu, poítae.
Pri tejto práci nie je možné robi iba pohodlné rozhodnutia. Ak mám možnos
otvori a preskúma jeho klavír z obdobia
okolo roku 1790, premeriam každý detail, každý centimeter a kopírujem to úplne
presne, ni nemením. Napriek tomu, každá kópia Waltera znie odlišne. Väšinou
máme k dispozícii iba fragmentárne návody a asto musíme pracova ako detektívi.
V knihe Antona Rubinštejna Hudba a jej
majstri je zaznamenaný rozhovor s istou
urodzenou dámou. Tá Rubinštejnovi vravela, že Mozart by urite rád poul svoju
hudbu na modernom klavíri. Nástroje však
vždy súviseli s asom, v ktorom vznikali
a tie, ktoré máme dnes, sú úplne odlišné.

terpretácia vždy jedinená. Nemyslím si,
že pokia hrá huslista na modernom nástroji, musí absolútne rešpektova všetky
tradície a dogmy barokovej hudby. Je na
om, o je pre neho dôležitejšie a ím sa
nechal viac inšpirova, i miestom a historickými súvislosami vzniku diela alebo
svojím naturelom, tým, kde sa narodil,
kde študoval, na om vyrástol ako umelec. Pre ma osobne je baroková hudba
výzvou a inšpiráciou v mnohých aspektoch a mojou snahou a túžbou je túto inšpiráciu pretransformova do moderného spôsobu hrania i už v symfonickom
alebo komornom orchestri. Samozrejme,
nie všetko je možné. Je to vec vývoja. Nedávno bolo ešte nepredstavitené, aby sa
na dobových nástrojoch hrali napríklad
Brahmsove symfónie. Predpokladám,
že aj moderné orchestre – jednak generanou výmenou, ale aj pod vplyvom
vekých osobností – sa menia. Interpretácia sa mení kontinuálne.
Považujem sa za vemi otvoreného loveka a všetko, o ma inšpiruje, sa usilujem
pretransformova pre poslucháa.

A: Jedinenému zvuku! Každý historický nástroj je jedinený. Dnes je asto
k dispozícii viacero exemplárov kópií jedného nástroja. Tie sa od svojich predlôh
líšia: sú menej krehké, vyrovnanejšie. Historické nástroje sú však jedinené a uia
nás interpretova hudbu jedineným spôsobom.
SA: Paul, mám pre teba vemi dôležitú
otázku: do akej miery sú tvoje nástroje autentické?
Paul McNulty (PN): Závisí to od disponibilnosti dát. Musím ma možnos autentické nástroje otvori a študova. Nemôžem zhotovi kópiu nástroja, ak nemám
kompletné informácie o jeho ozvunici.
Skúste postavi kópiu Stradivariho huslí
bez detailnej znalosti o tvare a hrúbky ich
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AR: V orchestroch, v ktorých pracujete, registrujete v ostatných 15 rokoch
zmeny v interpretanom štýle napríklad
Beethovenových symfónií?
JR: Vea sa zmenilo v interpretácii Beethovena i Mozarta. Práca s vibratom, s tónom
sa mení a prispôsobuje sa vízii barokovej
istoty zvuku. To sa týka aj frázovania.
Nadviažem na spôsob hrania polových
nôt, o ktorom hovoril Milan Turkovi. Považujem za absolútne neprípustné, aby
sa hrali ako pred desiatimi i pätnástimi
rokmi. Je potrebné rešpektova – tak ako
to robia barokoví hudobníci – prirodzené odchádzanie zvuku, neusilova sa za
každú cenu drža tón do poslednej chvíle
predpísanej notovej hodnoty a inšpirova
sa spevom. Je nesmierne dôležité, aby sa
kládol dôraz na charakter hudby, na to,
odkia pochádza. Hra všetko rovnako,
rovnakým štýlom nemá žiadny zmysel, nie
je to inšpiratívne ani zaujímavé.
MT: Rád by som pripojil nieo k vášmu zaujímavému komentáru. Vieme, že vo Viedni
sa zaiatkom 20. storoia používali ešte
revové struny a viedenské orchestre hrali bez vibrata. Aj Husový koncert Albana
Berga hrali na revových strunách. Prevláda názor, že v Schönbergových asoch sa
používalo vea vibrata, ale nie je to tak. alším aspektom sú dychové nástroje... Staré
a nové nástroje, kópie a originály som striedal niekoko desiatok rokov, tak ako Sergio
som sa pohyboval v rôznych svetoch. Rád
by som rozpovedal nieo vemi príznané

pre môj hudobný život. Po tom, o som nahral Mozartov Fagotový koncert tri razy na
modernom nástroji, som sa dostal príležitos toto dielo nahra a uvies aj na koncerte v Musikvereine, na pôvodnom nástroji
postavenom okolo roku 1800, iba niekoko
rokov po vzniku diela. Objavil som pasáž,
ktorá zásadným spôsobom zmenila moje
interpretácie tohto diela na modernom nástroji. V rozvedení 2. asti sólový part skáe hore-dole v celom rozsahu klasicistického fagotu. Na modernom fagote je to bez
problémov, na dobovom to bol boj o život.
Prišiel som na to, že Mozart to musel chápa ako vemi dramatické miesto.
SA: Hudba musí by vždy na prvom mieste. Originálny nástroj – nie kópia! – je jedinou osobou (ak by som ho bral ako udskú
bytos), ktorá žila v 18. storoí. Ak sa opýtam nástroja, i mi môže poveda, vysvetli, ako to bolo, povie mi to. Tiež som hral
Mozartov koncert na originálnom nástroji,
mal som rovnaký pocit. Viete, o som urobil potom? Šiel som k staviteovi nástrojov
a povedal: „Musíme sa spolu porozpráva.“
Spýtal som sa: „Preo vyrábaš kópie tak, že
meníš originál?“ Odpovedal, aby som vraj
nemusel príliš bojova. Ja však bojujem rád.
Súbil mi, že mi môže vyrobi nástroj rovnaký ako originál. Aby som poítal s tým, že
budem musie zápasi. Bez boja však nemôžem estne pristúpi k hudbe. Bojujem
s ahkosou, pretože tento boj mám rád.
Inak by som ani nehral na historických nástrojoch. Stavite následne prerobil všetky

moje kópie nástrojov, barokové i klasicistické, a bol to neuveritený rozdiel v porovnaní
s kópiami, ktoré sa bežne vyrábajú pre tých,
ktorí neradi bojujú.
AR: Paul, vyrábate nástroje tak, aby
nebolo potrebné na nich zápasi ?
PN: Robi nástroj ahšie hrateným nie
je pre ma otázkou. Hadám spôsob, aby
tento vemi komplexný a nepoddajný nástroj fungoval. Úrove možnosti voby je
prakticky nulová. Nástroj bude rozpráva
a znie iba za predpokladu, že zvládnete
všetky remeselné aspekty.
Najvýznamnejší nositelia viedenskej tradície
(Graf, Walter, Stein) boli pôvodne výrobcami organov. Uvažovali primárne v kategóriách ladenia kvínt a oktáv. Ak sa pozrieme
v priereze na takú iastkovú vec, akou je násadka, v ktorej drží kladivko, zistíme, že má
istý rozmer. Tento rozmer však nebol kontrolovatený mikrometrom, ale ladením! Bolo to
absolútne presné a jedinené. Na výsledok
mali vplyv aj iné faktory: elasticita nosia kladivka, vibrácie, ktoré ním po údere o strunu
prechádzajú. Haydn, Mozart, Beethoven sa
nesažovali na svoje nástroje...
AR: Beethoven sa nes ažoval na
svoje nástroje?
PN: Beethoven nemal veké šastie so svojimi klavírmi, ale vo všeobecnosti s nástrojmi a ich kvalitou vládla spokojnos.
Boli mnohí dobrí stavitelia, ktorí prosperovali, mali dlhoronú prax a boli plodní.
Neexperimentovali, mali pre svoje remes-

lo hlboké porozumenie a delili sa o, navzájom sa od seba uili. Ešte raz chcem
zdôrazni, že ak chýbajú spomínané faktory, ak nemáte hmotu a elastickos kladivkového mechanizmu v správnom pomere,
strácate zvuk.
AR: Historické klavíry z 18. a raného 19. storoia sa však od moderných
klavírov zásadne odlišujú. Je historicky
pouená interpretácia repertoáru klasicizmu možná na modernom klavíri?
PN: Ak máte jasnú predstavu o zvuku, môžete sa o to pokúsi. Poznám interpretov,
ktorí hrajú na historických i moderných
nástrojoch. Títo hudobníci vedia prenies
svoju skúsenos z historického nástroja na
moderný. Ale nemôžete si s technikou získanou na modernom Steinwayi sadnú ku
kladivkovému klavíru, pretože oakávaný
zvuk sa nedostaví. Sú za tým roky práce na
technike, pozícii rúk, postavení svalstva
a podobne.
AR: Dôležitý je tiež už Sergiom spomínaný aspekt zápasu. Beethoven napríklad išiel v oblasti rozsahu a dynamiky na
hranu možností nástrojov, bojoval o viac
zvuku. Tento zápas musí by v interpretácii citený...
PN: Áno, práca s limitom je dôležitou súasou poetiky interpretácie...
Pripravil Adrian RAJTER
Informácie o umelcoch, ktorí sa zúastnili diskusie možno nájs na www.edumema.eu.

V. roþník hudobného festivalu
Realizované s nanþnou podporou
Ministerstva kultúry
Slovenskej Republiky

Piatok

28. 9. - 1900 h Kongresová sála, Levoþa ELDAR NEBOLSIN (klavír) (Rusko)

Sobota

29. 9. - 1500 h KastieĐ Péchy, Hermanovce HAYDNOVO BARYTÓNOVÉ TRIO BUDAPEŠġ (H)
- 1900 h Divadlo, Levoþa STAMICOVO KVARTETO (ýR) / JOZEF LUPTÁK (violonþelo) (SR)

NedeĐa

30. 9. - 1500 h Kongresová sála, Levoþa JEVGENIJ KOSTRICKIJ (husle) / JEKATERINA KULIKOVA (klavír) (Ukrajina)
- 1900 h Kongresová sála, Levoþa STAMICOVO KVARTETO / ELDAR NEBOLSIN (klavír)

Pondelok 1. 10. - 1500 h Kongresová sála, Levoþa JONATHAN a IRENA POWELL (klavírne duo) (GB/P) - voĐný vstup
- 1900 h Kongresová sála, Levoþa IGOR KARŠKO (husle) - JOZEF LUPTÁK (violonþelo) - NORA SKUTA (klavír) (SR)
Utorok

2. 10. - 1500 h Kongresová sála, Levoþa JONATHAN POWELL (klavír) (GB) - voĐný vstup
- 1900 h Kongresová sála, Levoþa TOMASZ KAMIENIAK (klavír) (P) - ‚NOC V OPERE‘ - voĐný vstup

Streda

3. 10. - 1900 h Kongresová sála, Levoþa ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE (SR), dirigent ZBYNċK MÜLLER (ýR)
/ ELDAR NEBOLSIN (klavír) (Rusko)
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FESTIVAL KOMORNEJ HUDBY | CHAMBER MUSIC FESTIVAL
17 – 23 SEPTEMBER 2012 | BRATISLAVA
DÓM SV. MARTINA | KLARISKY | DESIGN FACTORY

05 | 09

19:00

SOMETHING for john cage

VENI ensemble  studEND.doc  daniel MATEJ

vernisáž milana ADAMČIAKA s koncertom
umelecký vedúci

17 | 09

20:00

the HILLIARD ENSEMBLE

19 | 09

19:00

OTVÁRACÍ KONCERT  albrecht  hindemith

20 | 09

21 | 09

22 | 09

muriel CANTOREGGI ﹙fr﹚ husle
QUASARS ENSEMBLE  ivan BUFFA

21:00

igor KARŠKO ﹙sk-ch﹚

17:30

ROZHOVORY O HUDBE

husle

18:30

nora SKUTA ﹙sk﹚

klavír

20:00

jozef LUPTÁK

﹙sk﹚

21:00

ronald ŠEBESTA

18:00

ROZHOVORY O HUDBE

dirigent

ch. poppen MORIMUR

 jozef LUPTÁK

J. CAGE  SONÁTY A INTERLÚDIÁ

violonelo
﹙sk﹚

 CELLO SOLO

BLOCH  GUBAJDULINA  GODÁR  HINDEMITH

klarinet

20:30

yuval GOTLIBOVICH

17:00

ROZHOVORY O HUDBE

husle
﹙il﹚

 CLASSIC MALTS

STRAVINSKIJ  SCELSI  SCIARRINO  STOCKHAUSEN  REICH

 CON ARCO
YSAŸE  RAVEL  REGER

viola

 DR. CALIGARI

KURTÁG  LIGETI  ARAD  GOTLIBOVICH

juraj FÁNDLY & silvester LAVRÍK
DÚVERNÁ ZMLÚVA iže hadanie politickej vôle...

19:30

boris LENKO

21:00

SILENZIO  gubajdulina  beethoven

﹙sk﹚

akordeón

 HOMO HARMONICUS
J. S. BACH  SCARLATTI  LIGETI  LENKO  ZORN

viola

LIVING ROOM MUSIC | koncert pre deti  tomáš BOROŠ

záverený koncert kultúrneho
20:00

spev

 CAGE FULL OF MUSIC

benjamin SCHMID ﹙at﹚

15:30

 eva ŠUŠKOVÁ

BLOCH  J. S. BACH  BLACHER  SCHNITTKE  TELEMANN

milan PAĽA husle  marián SVETLÍK husle  peter VRBINČÍK
jozef LUPTÁK violonelo  boris LENKO akordeón

23 | 09

violonelo

 ODPOVEDE BEZ OTÁZOK

19:00

18:00

﹙uk﹚

leta a hradných slávností bratislava 2012

ZELENÁ POŠTA  HAMMEL  VARGA
FREŠO  GRIGLÁK  VALIHORA  PRELOŽNÍK

vstupenky
eventim.sk
14
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foto: archív BChZ

Viva la
musica!
Rozhovor s Magdalénou Rovákovou
k 30. výroiu založenia Bratislavského
chlapenského zboru

Posluchái celého sveta tlieskajú mnohorozmernému dielu dirigentky a chlapcov z Bratislavy, ktorého prvé výhonky sa
zaali skromne formova pred tridsiatimi rokmi v skúšobniach Slovenskej lharmónie. Mal som to šastie a es, že som
sa na tomto procese ako chlapec aj „zmutovaný” mladík aktívne zúastnil. Stáli sme na svetových koncertných pódiách
fascinovaní mohutným orchestrálnym zvukom, hrali a spievali sme „naozajstnú operu”, v období totality sme cestovali na
Západ. To sú však len sprievodné benety, ktoré neprekrývajú podstatu hodnotnej umeleckej výchovy a udského formovania nových a nových generácií dospievajúcich chlapcov v skvelom kolektíve. Pri príležitosti 30. výroia Bratislavského
chlapenského zboru som požiadal o rozhovor jeho zakladateku, dirigentku a manažérku Magdalénu Rovákovú.
Pripravil Pavol ŠUŠKA
Ako ste prišli na myšlienku založi a vies chlapenský zbor, o sa napokon stalo vaším životným
poslaním?
Po skonení VŠMU v odbore zborové dirigovanie u prof. Petra Hradila som pokraovala
v štúdiu ako doktorandka (vtedajšia umelecká ašpirantúra). Mojím školiteom bol prof.
Juraj Haluzický, s ktorým sme hadali nielen
originálnu, ale aj „užitonú“ tému pre moje
štúdium. Ociálne to spoiatku bola stáž pri
Slovenskom lharmonickom zbore, ktorému
šéfoval Lubomír Mátl a neskôr Pavol Baxa.
Pri uvádzaní kantátového a oratoriálneho repertoáru, kde bol asto part pre chlapenský
zbor, boli chlapenské hlasy nahrádzané dievenskými. Založenie Chlapenského lharmonického zboru teda vyvolala absencia takéhoto
vokálneho telesa v Bratislave, ale aj na Slovensku. Slovenská lharmónia a jej vtedajší riadite Ladislav Mokrý vytvorili pre naše aktivity
priestor. Takáto nároná práca by však nebola
možná bez mojich predchádzajúcich skúseností. Poas štúdií som asistovala v mnohých
speváckych zboroch (Bratislavský detský zbor,
Zornika, Bratislavský akademický zbor, Lúnica, neskôr SUK), takže som sa postupne
uila takmer od všetkých zbormajstrov, ktorí
vtedy v Bratislave pôsobili. Idea chlapenského zboru však bola vekou neznámou, a teda aj
vekou výzvou.
Preo je poda vás chlapenský hlas v priebehu
hudobných dejín taký cenený? ím je špecický?
Veké množstvo hudobnej literatúry bolo komponované špeciálne pre chlapenské, resp.
chlapenské a mužské hlasy: od stredoveku,
najstarších zachovaných hudobných pamiatok

cez renesannú polyfóniu, najmä motetá, alej
barokové i klasicistické diela, oratóriá, kantáty, omše. Romantizmus chlapenským zborom
vemi neprial, ale napriek tomu, že nevznikali
rozsiahle skladby, kde by chlapenské hlasy dominovali, boli využívané ako nádherný farebný
kontrast ku klasickému miešanému zboru vo
vekých vokálno-symfonických dielach. Farba,
ktorou dobre vedený chlapenský zbor disponuje, je nezamenitená a neporovnatená s farbou iných hlasových zoskupení. Má nosnos,
krištáový jas, ahkos, vrúcnos. Tým, že nemá
prirodzené vibrato, pôsobí až nadpozemsky
isto. V jednej z kritík na náš výkon v Rekviem
Andrewa Lloyda Webbera prirovnal recenzent
hlas nášho sólistu k laserovému lúu, o sa mi
videlo v tomto prípade vemi výstižné.
V zbore získavajú chlapci hlbší vz ah k hudbe, mnohých to privedie k profesionálnej hudobnej
dráhe, iní si zakladajú kapely i z lásky k spevu pokraujú vo vysokoškolských speváckych zboroch.
Po Nežnej revolúcii sa BChZ pretransformoval na
teleso súkromnej ZUŠ. Aký záber hudobného vzdelania u vás chlapci môžu získa ?
Náš špeciálny uebný plán je samozrejme zameraný na zborový spev. Je to hlavný predmet,
ktorý u nás chlapci študujú. Povinne navštevujú hodiny sólového spevu, kde je každý speváik pod kontrolou hlasového pedagóga. Kvalitný tím pedagógov je teda nesmierne dôležitý.
V súasnosti mi s vokálnou výchovou chlapcov
pomáhajú Miriam Garajová, hosujúca sólistka Opery SND, a Monika Maglayová s Alenou
Pradlovskou, obe lenky Slovenského lharmonického zboru. Nie je to však iba hlasová
výchova, ale aj štúdium repertoáru, s ktorým

zaíname už v prípravnom oddelení. Hudobnú teóriu kombinujeme s dejinami hudby. Náš
repertoár je taký široký, že chlapci sa v praxi
stretnú s hudbou všetkých štýlových období
od gregoriánskeho chorálu až po kompozície
21. storoia. Obligátnym predmetom je hra
na klavíri, ktorú majú chlapci jeden raz v týždni. Na koncertoch spolupracujeme potom
s klaviristkou Danou Hajóssyovou, ktorá je pre
zbor tak isto vekou umeleckou oporou. Vrátane koncertnej innosti a úinkovania v operách
sa teda mnohí stretávajú s hudbou vlastne každý de.
Bohatá innos zboru je pre chlapcov neraz asovo vemi nároná, je to viac ako len navštevovanie záujmového krúžku, je to vedenie k uritému životnému štýlu a zameraniu. Neuvažovali ste o tom,
že by sa zbor alebo aspo jeho as transformovala
na „profesionálny“ internátny model, aký poznáme
napríklad zo zboru Wiener Sängerknaben?
Internátna škola je ekonomicky vemi nároná, nenašli by sme u nás na to podmienky. Aj
mnohé zahraniné internátne chlapenské
školy (vrátane Sängerknaben) sa venujú rôznym alším innostiam, aby získali nanné
prostriedky a mohli realizova svoje umelecké
zámery. Okrem toho skutonos, že chlapci vo
veku 8 – 14 rokov bývajú so svojimi rodinami,
považujem za prirodzenejšie riešenie.
Skúste opísa typický prol speváika chlapenského zboru, jeho talentových predpokladov
a charakterových vlastností. ím sa líši „váš“ chlapec od iných, „bežných“ chlapcov, ktorých spievanie v zbore nezaujíma, dokonca sa im v období dospievania zdá by „trápne“?
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náš bývalý zborista dohodol vemi dobré podmienky. Podobne aj na Taiwane, kde študuje jeden z našich dlhoroných spevákov, sme vaka nemu získali viaceré koncertné príležitosti.
Som rada, že sa chlapci ku mne stále hlásia
a tým potvrdzujú, že aj po skonení aktívneho
lenstva v zbore sú stále súasou BChZ. Ja si
prácou v zbore dobíjam energiu a vždy sa teším na nových speváikov, ktorých každorone
prijímame. Ako veký problém
však vnímam, že sa v priebehu
„Spomínam si, že som v tomto zbore po prvýkrát
stároí vek mutácie chlapcov
vstúpil na javisko SND. Divadlo zapôsobilo na
neustále znižuje a my máme
ma magicky, a to mi zostalo na celý život. Keby
oraz menej asu na štúdium
som mal synov, chodili by tiež do chlapenského
náronej zborovej literatúry.
zboru, ak by mali, pravda, talent a chu.”
V období vzniku vokálnej poMichal Lehotský
lyfónie mutovali chlapci vo
hosujúci sólista Opery SND
veku 16 – 17 rokov, nezriedka ešte v osemnástich rokoch
spieval chlapec sopránový part (a to nemám
výuba baví, chodia k nám radi. asto napriek
na mysli kastrátov). Dnes sa hlas obvykle mení
neporozumeniu v škole i medzi kamarátmi.
z chlapenského na mužský okolo trinásteho
V zbore si obvykle nájdu svoj okruh blízkych
a asto tak vznikajú dlhodobé priatestvá.
Náš speváik sa od iných chlapcov líši aj nelíši.
Snažíme sa, aby sa ím skôr nauil disciplíne
nielen osobnej, ale aj umeleckej, aby od poiatku pracoval nielen hrdielkom a hlasivkami, ale
aj uškami. Usilujeme sa, aby si zárove cibril
hlások, sluch, pamä, a uil sa o najdlhšie
udrža koncentráciu. Do našej zborovej rodiny
prijímame chlapcov, ktorí majú základné hudobné predpoklady a chu spieva. Keže ich

Urite sa môžete pochváli známymi menami
hudobníkov i spevákov, ktorí za tie roky vyrástli
v BChZ...
V BChZ vyrástlo vea hodnotných osobností.
V profesionálnej sfére sa uplatnil napríklad Michal Lehotský, hosujúci sólista Opery SND,
naši odchovanci spievajú v Slovenskom lharmonickom zbore, v zbore Opery SND, vo Viedenskej štátnej opere. V Schole Pragensis som
nedávno „objavila“ jedného zo zakladajúcich
lenov BChZ. Zaínali u nás úspešní dirigenti ako Peter Valentovi, ktorý teraz pôsobí vo
Viedni, Marián Lejava, ktorý je zárove skladateom a špecializuje sa na súasnú hudbu.
Teším sa, že medzi odchovancami je aj môj syn
a asistent Gabriel, ktorý už má za sebou úspešný dirigentský debut so Štátnou lharmóniou
Košice. V populárnej hudbe sa uplatnil Miloš
Staník (Bratislava Hot Serenaders), Martin
Hudec a Janko Gajdoš (muzikálové produkcie)
alebo Peter Kollár (piesový textár a zárove
len SFZ). Medzi veké nádeje operného a koncertného spevu patrí Tomáš Šelc, ktorý bol naším detským sólistom. Ty ako hudobník a publicista si tiež v detstve skúsil, ako chutí v našom
zbore sólistický chlebík a spomínam si, že osobitne v Mozartovej Skúške na koncert si bol mimoriadne úspešný.
Ako bývalý len zboru môžem potvrdi , že ste
vždy dokázali v oiach nás chlapcov vzbudzova
prirodzenú autoritu a zárove poskytova láskavú
oporu, boli ste našou druhou mamou, „tetou Magdou“. Kde naberáte toko pozitívnej energie, ktorú
dokážete roky neúnavne rozdáva ?
Nechcem, aby to znelo ako klišé, ale svoju prácu mám vemi rada a venujem jej všetok svoj
as. Každý chlapec, ktorý do zboru príde, sa
stáva mojím dieaom nielen na obdobie, kedy
v zbore spieva, ale s mnohými zostanem naalej v kontakte. Na našich zahraniných cestách
nám bývalí speváci vemi asto pomáhajú. Tak
sme mohli navštívi napríklad San Francisco. Bolo to aj vaka tomu, že nám na mieste
16

Tento rok oslavuje zbor 30. výroie svojho založenia, o je naozaj úctyhodný výsledok práce vás
a chlapcov, ktorých sa v zbore za tie roky vystriedalo vyše 1 000. o všetko ste pripravili v súvislosti
s oslavami výroia?
Každý rok máme množstvo zaujímavých umeleckých príležitostí. Výroie sa snažíme nieím ozvláštni, s pomocou istej televízie sme
napríklad zrealizovali prvý slovenský zborový
„ ashmob“, ktorý je dostupný aj na internete (blesková akcia, kedy sa na jednom mieste stretne viac udí, urobia nieo bizarné, absurdné alebo vtipné a potom sa bez alších
komentárov rozídu, pozn. red.). Bolo to vemi
zábavné pre úinkujúcich aj pre náhodné publikum v jednom zo známych nákupných centier
v Bratislave. Zo závažnejších aktivít sme pripravili jubilejný slávnostný koncert s názvom
„Viva la musica“, kde nám k narodeninám zablahoželali riadite SF Marián Lapšanský, šéf
Opery SND Peter Dvorský, šéfdirigent SF Emmanuel Villaume, riadite Lúnice Marián Tur-

V Dóme sv. Martina v Bratislave foto: archív BChZ

roku, stáva sa však, že fyzicky zdatnejší chlapci mutujú ako 12 roní, výnimone aj 11 roní.
Preto hadáme s mojím tímom stále nové spôsoby výuby, aby sme pracovný proces maximálne urýchlili bez ujmy na kvalite.
Znaka Bratislavský chlapenský zbor sa automaticky spája s vaším menom. Každý však raz
musíme odís . Kto po vás prevezme vedenie telesa
a bude garantom jeho budúcnosti?
Vemi sa teším, že môj syn Gabriel, ktorý roky
v telese spieval, sa po skonení štúdií na JAMU
v Brne rozhodol rozdeli svoj as medzi náš
zbor a prácu s orchestrami. V súasnosti pokrauje na JAMU v doktorandskom štúdiu
a spolupracuje s viacerými slovenskými i eskými orchestrami. Zárove vedie skúšky v našom telese a postupne sa stáva kvalitnou oporou a mojou pravou rukou. Dcéra Ivana študuje hudobný manažment v Brne a pomáha mi
zasa dobrými nápadmi i v komunikácii vaka
svojej dokonalej anglitine. Takže sme nieo
ako malý rodinný podnik.

ner a mnohé alšie osobnosti slovenskej hudobnej kultúry. Teraz sa pripravujeme na chrámový koncert, ktorý odznie v rámci Bratislavských hudobných slávností a spolu so zborom
sa na om ako sólisti predstavia odchovanci telesa. Sprevádza nás bude orchester Solamente naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom. Mnohé z pripravovaných diel odznejú
v Bratislave po prvýkrát, vo svetovej premiére
uvedieme skladbu slovenského autora uboša
Bernátha O mitissima.
Aký vz ah majú chlapci k tak špecickým a rozdielnym štýlovým obdobiam, ako je na jednej strane stará hudba interpretovaná na historických nástrojoch, respektíve ich kópiách, a na druhej strane
mnohotvárna hudba 20. storoia i súasná hudba
písaná žijúcimi skladatemi?
Deti sú v tomto smere skutoná tabula rasa
a nemajú voi žiadnemu štýlovému obdobiu
predsudky. Je to práca pre nás, kolektív pedagógov, aby sme cez naše nadšenie otvorili
chlapcom všetky trináste komnaty a presved9 | 2012
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ili ich, že práve študovaná skladba je nádherná a jedinená. Viacerí slovenskí skladatelia
nám venovali svoje diela, ktoré sme uviedli potom v premiére (E. Sucho, I. Zeljenka, I. Hrušovský, P. Martinek, . Bernáth, M. Kroupa,
J. Tandler a alší).

Zbor pravidelne spolupracuje pri uvádzaní
oratórií, kantát i symfónií v špikových domácich
i zahraniných umeleckých produkciách, spolupracujete s dirigentmi, sólistami, orchestrami, dokonca i skladatemi svetového mena. Mohli by ste nám
priblíži najzávažnejšie produkcie, ktoré ste mali
možnos doteraz realizova ?
Boli ich desiatky v spolupráci s dirigentmi
Ondrejom Lenárdom, Talianom Riccardom
Mutim i Fabiom Luisim, inšpirujúcim Bertrandom de Billym, Emmanuelom Villaumom, unikátnym Jeffreym Tateom, Andrewom Parrotom a alšími. Boli to diela ako Honeggerova Jana z Arku i Vianoné oratórium,
Brittenove Vojnové rekviem, Mahlerova Tretia
symfónia, ale najmä nároná Ôsma symfónia
–„Symfónia tisícov“, Stravinského Žalmová
symfónia, Pendereckého Credo pod taktovkou
skladatea i Bernsteinova Omša. Diela zneli v skvelých sálach – u nás v Redute, vo viedenskom Konzerthause, v pražskom Rudolne, v zámorí v George Weston Hall v Toronte

v Theater an der Wien i vo viedenskom Konzerthause. S akými odozvami sa tu stretávate?
S Viedenskou štátnou operou sme spolupracovali v niekokých tituloch a bolo to úžasné
obdobie. Striedali sme sa s Wiener Sängerknaben. Zažili sme obrovské ovácie – ve sme
úinkovali so svetoznámymi dirigentmi na ele s Riccardom Mutim
a sólistami ako napríklad Samuel
Ramey i El na Garana. Bola som
vemi pyšná, ke po premiére Boitovho Mestofela hovorila domáca kritika o „fenomenálnom chlapenskom zbore z Bratislavy“. Pred
asom si však Štátna opera založila
detskú zborovú školu a naša spolupráca sa bohužia skonila. Do
Theater an der Wien sme urobili konkurz na úinkovanie v opere
Werther. V tom ase sme spievali
Werthera aj v Opere SND a bolo vemi zaujímavé porovnáva prácu režisérov, dirigentov aj sólistov. Hosovanie v Konzerthause je vždy vekým sviatkom. Opakovane
sme tu úinkovali v Mahlerových symfóniách
i Ravelovej jednoaktovke Diea a ary. Je to
vždy práca so špikovými dirigentmi a stretnutie so strhujúcimi výkonmi všetkých úinkujúcich v nesmierne tvorivej atmosfére.

Dlhodobo spolupracujete s Operou SND. Prvým titulom bol v roku 1986 Wozzeck od Albana
Berga, odvážny poin vtedajšej opernej dramaturgie. Ako len skupiny chlapcov si spomínam, že
napriek „nemelodickému“ dodekafonickému partu,
pri ktorom ste udávaním oporných tónov zboku javiska zachraovali intonáciu, bolo pre nás úinkovanie obrovským zážitkom a rozšírením obzoru. Úinkujú aj dnes chlapci s obubou v operných predstaveniach? Odráža sa to i na ich alšom smerovaní?
Úinkovanie v operách je medzi chlapcami
vemi obúbené. Samozrejme, rôzne opery
kladú na speváikov vemi odlišné nároky –
od pomerne jednoduchého partu miništrantov v Toske, ktorý sa chlapci nauia za niekoko skúšok, až po
„Magdaléna Rováková vytvorila niekokoúlohu troch chlapcov v arovnej
rozmerné dielo. Tá mnohorozmernos spoaute, kedy štúdium trvá miniíva v objavovaní sveta hudby, speváckej
málne šes mesiacov. A to musí
techniky, žánrovej mnohotvárnosti repertoma adept na takúto úlohu už
áru, vzácnych priatestiev, z ktorých mnohé
nejaký rôik vokálnej prípravy
pretrvávajú až do dnešných dní, v objavovaní
za sebou. Vekým prínosom pre
sveta ako takého.”
zbor je práca hlasových pedagoPeter Kollár
giiek, v tejto „opernej“ súvispiesový textár a len SFZ
losti najmä s Mimi Garajovou,
ktorá vo svojich študijných rokoch spievala úlohu prvého chlapca v Opere
i Carnegie Hall v New Yorku. Unikátne bolo
SND. Navyše úinkovanie v opere vyžaduje aj
naštudovanie oratória Terezín od skladateky
pohyb na scéne, vnímanie dirigenta „v jame“
Ruth Fazalovej, ktoré malo svetovú premiéa spoluprácu s ostatnými úinkujúcimi. Pre
ru v Toronte a reprízy v Európe, Izraeli a USA
chlapcov je to veká výzva a na každú novú
(dirigent Kirk Trevor). A to nehovorím o opeprodukciu sa vemi tešia. Ostatnou rolou boli
rách, v ktorých sme úinkovali po boku skvekoledníci v Cikkerovej opere Mr. Scrooge, kde
lých spevákov a pod taktovkami mnohých alje part detí pomerne nároný. o sa týka vplyších dirigentov.
vu na alšie smerovanie, v ase, ke chlapci
úinkujú v predstaveniach, sa takmer každý
asto chodievate úinkova do Viedne. Takz nich chce sta operným spevákom. Niektomer desa rokov ste spolupracovali s Viedenskou
rým tá túžba vydrží a pokraujú v štúdiu speštátnou operou, iste boli zaujímavé aj angažmány

vu na konzervatóriu, z väšiny sa stanú nadšení amatérski speváci a astí návštevníci opier
a koncertov.
Aké najbližšie umelecké plány vás akajú?
Pred nami je spomínaný koncert na BHS, koncertná cesta do Švédska, so Slovenskou lharmóniou uvedieme Berliozovo Te Deum i Kytice Bohuslava Martin . Z Rakúska máme ponuku spolupráce v Orffovom diele Carmina burana, aká nás koncertovanie vo Viedni a budú to
i koncerty po Slovensku, kedy využijeme grant
Ministerstva kultúry SR a vycestujeme do oblastí, kde nemajú posluchái možnos asto
navštevova koncerty. Tam budeme prezentova najmä náš chrámový program. Poas celej
umeleckej sezóny nás aká paleta operných veerov s nádhernými dielami ako Bohéma, Tosca, Turandot, Carmen, arovná auta...
BChZ sa môže pochváli aj prvenstvami na
medzinárodných sú ažiach (Moskva, Des Moines
– USA). Okrem toho vás však isto potešili aj slová
uznania od významných osobností…
Po nedávnom uvedení Stravinského Persefony Emmanuel Villaume, šéfdirigent Slovenskej
lharmónie, poznamenal: „Úplne ma ohromila úrove Bratislavského chlapenského zboru
poas nášho nedávneho koncertu... Všetko, o
som poul, bolo úžasné. istota vokálnej techniky, krása hlasov, dokonalá výslovnos (dielo bolo
uvádzané vo francúzštine, pozn. red.). Frázovanie bolo úplne prirodzené a exibilné. Celý as
pôsobili kompaktne a boli prirodzene uvonení. Bolo v tom všetko: precíznos, muzikálnos,
veký šarm a skutone výnimoná pôsobivos.
A rados zo spoloného zdieania hudby.“

BRATISLAVSKÝ CHLAPENSKÝ ZBOR
Prvý chlapenský zbor na Slovensku pôsobí
na umeleckej scéne od roku 1982. Jeho
zakladatekou, dirigentkou a manažérkou
je Magdaléna Rováková. Zbor pôvodne
interpretoval detské party v oratóriách a kantátach, ktoré uvádzala Slovenská lharmónia,
a postupne si budoval vlastný repertoár.
V roku 1988 sa osamostatnil a na podnet
dirigentky sa vrátili do jeho radov i chlapci po
mutácii. Dnes je teleso súasou Súkromnej
ZUŠ-BChZ, ktorú navštevuje v priemere
80 chlapcov vo veku 7—28 rokov, priom
koncertná zložka zboru má 45 lenov. Teleso
disponuje širokým repertoárom sakrálnej
a svetskej hudby. V jeho podaní možno pou
gregoriánske chorály, renesannú hudbu,
koncertné omše, štylizácie udových piesní, ale
aj súasnú tvorbu. BChZ spolupracuje s vynikajúcimi domácimi i zahraninými sólistami
a dirigentmi vo vokálno-symfonických dielach
a operách. Koncertuje po celom Slovensku,
tlieskali mu posluchái Európy, USA, Kanady,
Ruska, Japonska, Taiwanu, Izraela, Cypru.
Na svojom konte má sedem CD, vianoný
DVD- lm, poetné spolupráce s televíznymi
a lmovými spolonosami.
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Dva dni

v Darmstadte
Pripravil Robert KOLÁ
„Ste tu príliš krátko na to, aby ste sa mohli sažova, drahý priateu. Ja som tu už od nedele.“
„Áno? A aké tabletky užívate? Na upokojenie
alebo na povzbudenie?“ Aj takýto dialóg som
zachytil v prestávke medzi dvoma skladbami
poas vystúpenia nášho Quasars Ensemble na
koncerte v priestoroch darmstadtskej oranžérie. Niežeby naši hudobníci hrali zle – práve
naopak, hanbu si v susedstve ostatných súborov urite neurobili –, no absolvova o len zopár dní z dvojtýždového maratónu prednášok, seminárov, workshopov a každý veer koncert minimálne dvoch súborov si žiada znanú
mentálnu výdrž, a tiež hlad po novej hudobnej skúsenosti. Ve práve na jeho uspokojenie
(hoci v pozadí stáli aj iné dôvody) boli dnes už
legendárne Medzinárodné prázdninové kurzy
pre novú hudbu roku 1946 založené. Možno
už nemajú taký zásadný dopad na smerovanie
hudobného vývoja, ani punc spoloensky dráždivej provokatívnosti, no aj dnes staí niekoko
dní na to, aby lovek naerpal podnety, ktoré
dokážu prekvapi, inšpirova, ale aj vyslovene
otrávi...

Z Osla do Istanbulu
K mojim prvým hudobným zážitkom po príchode do Darmstadtu v utorok 24. júla patril popoludajší koncert nórskeho súboru Oslo Sinfonietta. Sympatické je, že Nóri hrali výhradne
diela vlastných autorov a ponúkli tak vítanú
príležitos zoznámi sa s tým, o sa v súasnosti deje na poli hudby v tejto zaujímavej krajine.
Severské a pobaltské štáty a iastone Británia
už dávnejšie stratili charakter periférie a zdá sa,
že rozhodujúce podnety pre alší vývoj európskej hudby vychádzajú (a ešte budú výchádza)
práve odtia, hoci to môže by klamlivé zdanie.
Zaujalo ma dielo mladého skladatea Ørjana
18

rozpätie – zvládnu cestu vlakom z Osla do IsMatreho Hoffentlich mussten Sie an der Grentanbulu za nieo vyše 35 minút je iste hudbou
ze nicht lange warten pre barytón a komorný
vemi vzdialenej budúcnosti, no zárove je tensúbor vytvorené na objednávku Oslo Sinfoto as, do ktorého sa dokáže vtesna napríklad
nietty. Poal ho ako pomyselnú cestu rýchlištvorasová symfónia, na takéto rondo trochu
kom smerujúcu z Osla do Istanbulu a zárove
z prítomnosti do minulosti, ktorú reprezentovali citáty (textové
aj hudobné) z Monteverdiho Orfea. Záhony ažoletov, glissánd,
najrozmanitejších perkusívnych
efektov sláikových aj dychových
nástrojov, imitácie obsedantného
rytmu idúceho vlaku sa striedali
s embalovými arpeggiami obalenými decentným ansámblovým
znením v monteverdiovských kadenciách. To všetko bolo použité
Oslo Sinfonietta a barytonista H. F. Melien
s vkusom a neobyajne efektnou,
foto: © IMD, Daniel Pufe
vyslovene virtuóznou kompozinou technikou. Matremu sa vemi elegantne podarilo vysporiada s prežitým
pridlhý. Matre pritom zaleka nebol jediným
klišé – siahaním po citátoch a parafrázach hudskladateom, u ktorého som tento problém poby predchádzajúcich epoch – bez toho, aby ho
as darmstadtských koncertov pocioval. Aj naktokovek mohol obvini z plytkého eklekticizpriek trochu predimenzovanej d žke však bolo
mu. Na moju otázku, i citáty z Monteverdiho
vemi príjemné sledova výkon hudobníkov
v Darmstadte nemohli pôsobi tak trochu ako
z krajiny, ktorá je v podporovaní kultúrnej sféry
provokácia, skladate odpovedal záporne; texty
kdesi „inde“ ako tá naša... Myslím, že by nebosi vyberal spontánne, na základe vonej súvislo zlou vobou pozva tento súbor na niektorý
losti s hlavnou myšlienkou diela, ktorou je idea
z festivalov súasnej hudby u nás.
putovania. Preto sa sem dostali úryvky banálnych dialógov v anglitine a nemine týkajúce
Hranice únosnosti
sa akania na hraniciach i vysvetujúce cestu
Utorkový veer patril alšiemu koncertu zo séna urité miesto, asové údaje príchodov vlaku
rie boost!, ktorá poskytuje prezentané moždo jednotlivých staníc v nórine, a taktiež Strignosti tak súborom, ako aj mladým skladateom
giove talianske verše, ktoré spieva Orfeus pred– úastníkom kurzov. Americký Ensemble Dal
tým, než sa vydáva do podsvetia... Táto sple
Niente získal štipendium darmstadtských kurjazykov a hudobných štýlov však pôsobila ako
zov roku 2010 a po dvoch rokoch sa sem vrátil
ucelená koncepcia, takmer ako akési veké ronv rozšírenom obsadení. Ešte pred ním však dodo. Ak mu bolo o vyíta, tak je to jeho asové
stal priestor dissonArt ensemble z Grécka.
9 | 2012
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Tento koncert som vnímal ako obzvláš problematický vzhadom na výber programu a z neho
vyplývajúce nároky na posluchásku koncentráciu. Každý z hosujúcich ansámblov mal za
úlohu naštudova aspo dve skladby poslucháov (prípadne aj niektorého z lektorov) kurzov
a popritom mal možnos uvies aj osi z vlastného repertoáru. Väšina kompozícií mladých,
ktoré zazneli v podaní oboch súborov, pôsobili pomerne málo rôznorodo, akoby vyšli z pera
jedného i dvoch autorov vychádzajúcich z tej
istej školy. Samozrejme, v Darmstadte sa preferuje uritá štýlová orientácia, no až takýto stupe uniformity bol nepríjemným prekvapením.
Najvýraznejšou spolonou rtou predvedených
diel bolo siahanie po (niekedy možno extrémne)
rozšírených technikách hry – napr. v úvodnej
skladbe Air Pressure mladej izraelskej autorky
Sivan Cohenovej-Eliasovej, prípadne závere-

odlišovalo od všetkého ostatného. Tento vytúžený kontrast však prišiel až ako predposledné
íslo posluchásky vyerpávajúceho koncertu.
Jeden z mojich susedov pri odchode poznamenal s úsmevom prezrádzajúcim iróniu a zárove úavu: „Príšerné. Cítim sa ako po prebudení
zo zlého sna. Toko zlých skladieb... Ferneyhough
bol samozrejme vynikajúci...“

Domáci verzus hostia
Omnoho dynamickejšie pôsobil koncert v nasledujúci veer. Nástup „domáceho“ ansámblu
MAM.manufaktur für aktuelle musik z nealekého Frankfurtu bol doslova akný. Hudobníci ešte ani neboli usadení na stolikách, ke zaali po sebe „šteka“ útržkovité frázy Esquisses
itineraires Hansa-Joachima Hesposa. Všetko
v tomto diele – výrazná pódiová akcia s rýchlymi presunmi hráov, zaujatie rôznych, niekedy

mal pocit, že ide už o trocha trápne opakovanie
známeho vtipu a zbytoné naahovanie asu.
Raz darmo, reakcie publika z dôb premiéry
Svätenia jari sú dávno pre; dnes prevláda posvätná úcta k umeleckému výkonu, nech je jeho
predmetom okovek...
Po prestávke zaujali miesto na pódiu hostia zo
Slovenska. Quasars Ensemble pôsobil oproti nemeckému súboru vemi kontrastne svojou serióznosou a ahko konzervatívnou vizážou – ladenie priamo na pódiu (jav u predchádzajúcich súborov nevídaný) a taktovka v ruke
umeleckého vedúceho Ivana Buffu vzbudili
u publika komentáre typu „so much nineteenth-century-like...“ Kuviie hlasy však stíchli, len
o v prítmí tlmene, do alova osvetlenej sály
zazneli tóny Reejos del silencio španielskeho
skladatea Olivera Rappoporta. Napriek názvu
nešlo o tichú hudbu; naopak, na sonoristiku

Quasars Ensemble
foto: © IMD, Daniel Pufe

A. Gál a M. Mosorjak
foto: © IMD, Daniel Pufe

nej Music for the Hedgehog in the Fog Ameriana
Pabla China. To samo osebe samozrejme nijako
neprekáža; hranice možno posúva aj v tomto
smere, problém bol však v tom, že aj ke skladate na zaiatku predostrel nejaký zaujímavý nápad, po troch-štyroch minútach poúvania bolo
takmer vždy jasné, že alší zaujímavý nápad už
nepríde. Ak sa to udialo v skladbe trvajúcej okolo 7 minút, vnímanie ešte dokázalo vzdorova,
pri d žke presahujúcej 15 minút však posluchá
rezignuje a netrpezlivo oakáva koniec...
Nebolo ažké postrehnú rozdiel medzi skladbami mladých a už etablovaných autorov. Poetikou, ale najmä vyváženosou pomeru množstva
odovzdanej hudobnej informácie a reálneho asového rozpätia skladby sa z homogénnej masy
vydeovali diela Tristana Muraila, Salvatoreho
Sciarrina a Briana Ferneyhougha. Murailove
Treize couleurs du soleil couchant z roku 1978
síce v kontexte ostatných diel na programe
gréckeho súboru pôsobili trochu „staromódne“, no boli by arokrásne, keby ich nepredchádzali dlhé a pre ma pomerne beztvaré Efuences Dimitria Papageorgioua... Ferneyhoughovo
dielo La chute d'Icare s virtuóznym partom sólového klarinetu v podaní Ernesta Molinariho
vyznelo najpresvedivejšie – sná aj vaka skladateovej osobnej prítomnosti na kurzoch, no
myslím, že hlavne vaka tomu, že sa markantne

dos krkolomných pozícií pri hre, virtuózne sólové vstupy – malo miestami charakter kaskadérskeho výkonu, niekedy takmer na hranici
grotesky. Podobne extrémny nádych mali Limites Eduarda Moguillanského. Sólista Paul
Hübner, virtuózne ovládajúci lesný roh aj trúbku, mal za úlohu hra na dvoch trúbkach súasne. Na jednej tvoril tóny, kým druhá zosilovala rezonanciu pier, no bez ohadu na to, i bol
použitý správny hmat pre daný tón. Výsledkom
boli neraz pomerne drsné zvieracie zvuky, ktoré
nepríliš dlhú skladbu zaujímavo dynamizovali. Myslím však, že súbor znane „doplatil“ na
záverené íslo, Kammersymphonie Petra Ablingera. Okrem názvu si z legendárneho Schönbergovho diela požiala aj jeho kvartový motív.
Ablingerovým cieom však nebolo sklada hold
Schönbergovi, ani ho zosmiešova, ale pohráva sa so samotným fenoménom koncertného zážitku ako (nielen) spoloenského rituálu.
Väšina materiálu sa skúšala prima vista priamo na pódiu. Dirigentka hudobníkov zastavovala, vydávala slovné pokyny hráom a pod.
Ukonenie bolo ponechané na poslucháov (tí
mohli bu vsta a odís zo sály, alebo zaa tlieska) a udialo sa dávno po uplynutí asového
rozpätia uvedeného v programovom bulletine.
Nemám ni proti tomu, ak sa skladate pohrá
s publikom aj takýmto spôsobom, tu som však

orientované štruktúry vyzneli neraz pomerne
dôrazne, boli však predeované vhodne naasovanými pauzami. Autor neváhal siahnu ani po
melodických a harmonických prvkoch, aj ke
vždy „odcudzených“ použitím mikrointervalov
i rozšírených techník hry. Súasou jeho zámeru bolo aj zvláštne osvetlenie, o predvedeniu
tejto inteligentne napísanej skladby so skvele
rozvrhnutými asovými proporciami dodávalo
svojskú atmosféru.
Assonance VI Michaela Jarrella charakterom
vemi vhodne nadväzovala na predchádzajúce
dielo. Skladba patrí do repertoáru Quasars už
dlhšiu dobu. Bola preto interpretane bezproblémovým putovaním od poiatoného „vykomponovaného chaosu“ k závereným zmierlivým
výdychom. Znanú dávku trápenia (súboru aj
poslucháom) priniesli Stücke Charakter jedného z lektorov kurzov Hansa Thomallu. Detailne prepracovaná partitúra dávajúca zvláštny
význam každému zvuku aj každému momentu
ticha zaberala as, do ktorého by sa vošli obe
predchádzajúce skladby, a obsah, ktorý chcela
sprostredkova, bol pre poslucháske vnímanie v tejto fáze koncertu privekým sústom. Isté
odahenie priniesla celkom na záver Dementia
Praecox amerického poslucháa kurzov Christophera Moora. Prekrývanie viacerých rytmických pásiem, ale aj špecická zvukovos do19
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siahnutá použitím netradiných objektov boli
príjemným osviežením. Pripomínam, že dielo
zaznie v slovenskej premiére 4. 10. v rámci festivalu Quasars Ensemble & Košice.
V porovnaní s nemeckým súborom bol výkon
našich hudobníkov omnoho menej „exhibiný“, no možno o to hlbší. V každom prípade
bol vysoko profesionálnou ukážkou nášho in-

terpretaného umenia a jednoznane sa na
om pozitívne odzrkadlila intenzívna dvojtýždová prípravná práca, ktorú súbor podstúpil
na kurzoch.
Aktuálny roník darmstadtských kurzov sa niesol v znamení pripomínania si storonice Johna
Cagea. V ase môjho pobytu mali zaznie Cageove kvartetá, no predstavenie bolo na poslednú

chvíu zrušené, takže som zachytil iba osobné
spomínanie muzikológa Hermanna Danusera na priekopnícke uvádzanie diel tohto autora
v Nemecku. Celkovo však bolo perfektnej organizácii všetkých podujatí sotva o vyíta. Niekokolenný organizaný tím z Internationales
Musikinstitut Darmstadt pracoval s nemeckou
presnosou a efektivitou.

výzvu zasla kompozície pre dané obsadenie
okamžite zareagovalo asi dvesto skladateov,
priom náš súbor patril medzi tie, ktoré dostali
najviac partitúr; približne dvakrát toko ako ostatní. Dostali sme okolo 65 skladieb. Dva dni mi
trvalo len zbežne prejs partitúry a vylúi najprv
tie najslabšie, potom poda uritých kritérií alšie. Bola to nároná úloha, pretože nakoniec ostalo okolo 20 vynikajúcich skladieb a z nich bolo
treba vybra dve na koncert. Rozhodoval som
sa aj poda toho, aby v nich mohlo úinkova o
najviac hráov zo súboru, a tiež poda trvania,
keže na vystúpenie sme mali vyhradených 45
minút. Tak sme nakoniec dospeli k Amerianovi Moorovi a Španielovi Rappoportovi, ktorých
diela sme hrali na koncerte, a niekokých alších
sme skúšali na nácvikoch.
Výber skladieb rezidentov kurzov bol ponechaný isto na nás, zvyšok bol výsledkom dialógu
s organizátormi. Nieo sme si „vydupali“ my –
Jarrellovu skladbu, ktorú máme dlhšie v repertoári – a nieo sme museli prija od nich. Mám
na mysli skladbu Hansa Thomallu, jedného
z docentov kurzov, ktorú nám zaslali asi mesiac
pred podujatím, a svoju úlohu tu zohrala tiež jej
mimoriadna náronos, d žka, ale aj to, že ju stále prepracovával.

U nás prevládajú skôr dva extrémy – skladate
si bu myslí, že vytvoril geniálne dielo, ktoré
sa musí zahra do bodky tak, ako je napísané,
alebo naopak, necháva interpretom úplnú vonos, hoci nemožno paušalizova.
So skladatemi a s ansámblovým kouom sme
skladby takpovediac rozobrali do posledného
závitu, až som pár dní pred koncertom musel
jednoducho poveda „Stop, teraz robíme denitívnu koncepciu na koncert, už žiadne zmeny.“ Tu už nešlo o to, že sa hrá súasná hudba,
ale o to, ako na o najprofesionálnejšej úrovni zvládnu interpretáciu bez ohadu na štýl –
podobne ako pri kurzoch starej hudby i napríklad interpretaných kurzoch zameraných
povedzme výhradne na Chopina.

Rozhovor

Ivan Bu a:
Bol to pre nás
stret dvoch svetov...
Kedy a na základe oho sa rozhodlo, že Quasars Ensemble bude jedným zo sídelných súborov
darmstadtských kurzov?
Bol to nápad Viery Janárekovej, ktorá bola
v Darmstadte niekokokrát ako skladateka.
Sám som sa tým vemi nezaoberal, no moja
manželka Diana objavila na internete výzvu
z ich strany. Nešlo o žiadnu záväznú prihlášku, stailo posla audionahrávky z koncertov. To sa udialo približne pred rokom.
Poslali sme nahrávky a priznám sa, že medziasom som na celú záležitos úplne zabudol. Po polroku prišiel hromadný mail so zoznamom vybratých súborov, medzi ktorými
sme boli jediní z východnej Európy – okrem
nás to boli Nemci, Ameriania a Gréci – a je
to logické, pretože založi a udržiava takýto
súbor je v našich podmienkach extrémne nároné...
o nasledovalo potom?
Pol roka dopredu sme vedeli, že tam pôjdeme, a následne bolo všetko organizované
s povestnou nemeckou presnosou a dôslednosou: zaali sme dolaova, o budeme robi, ako to budeme robi, ujasovali sme si
s organizátormi, o chceme a o nechceme
a o chcú od nás oni. Ide nielen o hudobný
festival, ale predovšetkým o kurzy, to znamená, že sa na nich jedni od druhých nieo uia.
Ako súbor sme mali hlavného „koua“ ansámblovej hry, fantastického trubkára z Ensemble Modern, ktorý sa tejto innosti venuje na najvyššej možnej úrovni. Venoval sa
nám 5 – 6 hodín denne. S ním – trubkárom
– sme napríklad riešili problematiku hry ažoletov na strunách klavíra, ale aj iné otázky.
i išlo o prácu s hrámi na dychových, sláikových alebo hráom na bicích nástrojoch,
vždy bol dokonale zorientovaný v danej oblasti. Popritom mali individuálne kurzy nástrojovej hry aj jednotliví lenovia súboru.
Od nás sa zasa uili mladí skladatelia na „reading sessions“, kde sme skúšali ich skladby.
Na koncerte ste predviedli štyri skladby. Ako
prebiehal výber programu?
Potom, o bolo vybraných pä súborov, na
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Ako dlho trval skúšobný proces a s akými zvláštnos ami, problémami i špeciálnymi požiadavkami
skladateov ste sa stretli?
Do Darmstadtu sme prišli už pripravení; dva až
tri mesiace pred kurzami sme mali hotový výber
a zaali sme s naštudovaním, na mieste sme riešili najmä technické detaily. K Thomallovej partitúre sme sa dostali až tam a práve jej sme venovali najviac asu a úsilia. Z hadiska požiadaviek bola najextrémnejšia. Z vekej asti využíva
hru na strunách klavíra, kde napríklad požaduje
konkrétne ažolety – povedzme septimový, ktorý nemožno zahra ako terciový od iného tónu,
pretože znie o trochu nižšie. Mal som fyzický
problém zahra ho na Steinwayi, pretože ide
o obrovský nástroj a na Slovensku som to jednoducho nemal kde cvii. Okrem toho všetko
sa hralo s použitím tretieho pedála. U nás nájdete len zopár nástrojov s fungujúcim tretím pedálom, a to väšinou len v koncertných sálach,
kam vás ani nepustia cvii...
Samotní skladatelia sa pri skúšaní správali vemi
profesionálne. Ovládali každý detail svojej skladby a ke zachytili, že osi nefunguje, okamžite
chápali, kde je problém. Bolo cíti, že majú skúsenosti s komunikáciou s hrámi a dokážu nájs
zlatú strednú cestu medzi presadením vlastných
požiadaviek a tým, o hudobník dokáže zahra.

Kam posunula súbor skúsenos z Darmstadtu po umeleckej stránke?
Bol to doslova stret dvoch svetov. Odís zo Slovenska do Darmstadtu znamenalo akési „prefackanie“ v pozitívnom zmysle. Bola to naša
prvá skúsenos nácviku ansámblovej hry pod
vedením loveka, ktorý sa tomu venuje vekú as svojho profesionálneho života. Nie
je to to, o ste sa nauili v škole; na to musíte
okamžite zabudnú... Viete, že niektoré veci
robíte dobre, no je skvelé, ak vám to niekto
pracujúci na takejto úrovni aj potvrdí. Na niektoré veci by ste možno prišli o desa, možno
pätnás rokov, a tu sa ich dozvedáte hne. Napríklad, ako o najrýchlejšie a najefektívnejšie
naštudováva partitúry a ako promptne vyrieši vznikajúce problémy. Spomínal som už,
že hrái mali možnos konzultova problémy
týkajúce sa ich nástrojov s najlepšími odborníkmi – napríklad hobojistka sa takmer denne
stretávala s lovekom, ktorý vydal knihu o špeciálnych technikách hry na hoboji a vysvetoval jej, ako napríklad pristupova k hre multifónov, o môže dosta zo svojho nástroja a o
už nie. Každý z nás mal možnos pýta sa, ujasova si problémy. Absolvoval som súkromné
hodiny dirigovania, nehovoriac už o tom, že
sme mali k dispozícii aj manažérsky kurz...
Dva týždne sme žili v prostredí, kde lovek
nemá za chrbtom tú iróniu, ktorú cíti u nás
v prístupe k súasnej hudbe. Výsledky sme videli už po niekokých doch a najmä po koncerte som si uvedomil ten obrovský posun.
Získali sme ohromné kvantum poznatkov,
ktoré sa budú ešte dlho vstrebáva a kultivova, aby sme ako súbor išli kvalitatívne ešte
vyššie.
Pripravil Robert KOLÁ
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Salzburg s pôvodnou Ariadnou na Naxe
Jednou z dramaturgických priorít nového intendanta Salzburského festivalu Alexandra
Pereiru (bývalého mimoriadne úspešného šéfa
zürišskej opery) bolo pri príležitosti stého výroia neúspešného prvého uvedenia Ariadny na
Naxe Richarda Straussa vráti na javisko pôvodnú verziu tohto diela. Tento poin vnímal
nielen ako poctu dielu, ktoré v prepracovanej
podobe z roku 1916 patrí dodnes k najhranejším titulom skladatea, ale rovnako chcel vzda
hold „rodiom“ salzburského festivalu, ktorí
boli zárove tvorcami prvej verzie Ariadny: okrem Straussa režisérovi Maxovi
Reinhardtovi a libretistovi Hugovi von
Hofmannsthalovi.
Nová salzburská inscenácia je koprodukciou s Viedenskou štátnou operou a pochádza z režisérskej dielne Svena-Erica
Bechtolfa a scénograckého tandemu
Rolfa a Marianny Glittenbergovcov.
Hoci je vnímaná ako vzkriesenie originálu, nie je to celkom tak. Režisér si prisvojil licenciu prida do pôvodnej podoby,
spoívajúcej v Hofmannsthalovej úprave
Molièrovho Meštiaka šachticom, novú
dejovú rovinu. Tou je vzah Hofmannsthala k erstvo ovdovenej grófke Ottonie prebiehajúci paralelne s dejom základného plánu a ústiaci napokon do záverenej pointy opery. V prvej, 90-minútovej prevažne inoherno-tanenej asti
rozdelenej do dvoch obrazov, vystupuje
medzi siedmimi inohernými postavami
aj sám libretista s grófkou Ottonie. Mihnú sa tu už aj protagonisti samotnej opery, väšie vokálne vstupy majú Najada,
Dryada a Echo, Skladate je však v tejto
verzii rýdzo inohernou rolou.
Sven-Eric Bechtolf mal síce svoju koncepciu dopodrobna rozpracovanú a zdôvodnenú, no v Meštiakovi šachticom (názov prvej
polovice) nezvládol celkom asové proporcie.
Napriek silnému hereckému obsadeniu pôsobila zd havo a rozvláne. Po výtvarnej stránke
sa inscenácia vyhýbala samoúelným experimentom, re ektovala viac-menej dobu vzniku
diela a do nej boli zakomponované molièrovské postavy v historických kostýmoch. Samotné vedenie Bechtolfovej réžie bolo zamerané
na kresbu charakterov, zavše si pomohlo konvennými barlikami, no hlavnú tému viedlo
striktne a zrozumitene. Nakoniec v lenitom
„Gesamtkunstwerku“ všetko do seba zapadlo
a inscenácia uspela u publika i kritiky.
Poa komplexne túto verziu opery nie je jednoduché ani po hudobnej stránke. S Viedenskými lharmonikmi sa partitúry ujal Daniel
Harding, vypracoval ju korektne a výrazovo
diferencovane, no azda dáka „pridaná hodnota“ i uidum osobnosti predsa mohli ešte
väšmi znásobi úinok veera. V titulnej postave sa predstavila osvedená straussovská
sopranistka Emily Magee, ktorá so svojím obsažným dramatickým materiálom dokáže mo-

delova oblúky, farbi tón, dynamiku i výraz.
Prvý Bacchus v kariére Jonasa Kaufmanna
bol oakávaný so zvýšeným napätím (umelec
mal nedávno krátku zdravotnú pauzu), no nikoho nenechal na pochybách, že vládne pevným, farebným tenorom s jasnými výškami,
barytonálnymi h bkami a citom pre obsah textu. Krkolomnú Zerbinettu s ešte rozsiahlejšou scénou Großmächtige Prinzessin stvárnila
rumunská sopranistka Elena Mosuc. Nie je
to žiaden ahký, subretný materiál, no pritom

Ariadne auf Naxos, Marie-Claude Chappuis (Dryada/Pastier),
Regina Fritsch (Ottonie/Dorine), Eleonora Buratto (Echo/
Speváka), Eva Liebau (Najada/Pastierka) foto: R. Walz

má obrovský rozsah a dostatok pružnosti na
vyspievanie koloratúrnych kaskád. V ranovanosti výrazu azda nedosahuje jedinenos
Edity Gruberovej, je to však výborná a divákmi vysoko cenená Zerbinetta. Keže Skladate
je rolou inohernou, z vokálnych už ostáva len
kvarteto komediantov a dámske mýtické trio.
Všetci sa zhostili svojich úloh spoahlivo.
Druhým z navštívených predstavení bola opera
mladosti, „serenáda“ Il re pastore od Wolfganga Amadea Mozarta. Na libreto Pietra Metastasia vznikla na objednávku za šes týždov,
priom v tom ase už mal 19-roný Mozart na
svojom konte desiatku javiskových prác. Témou Kráa pastierov je epizóda zo života Alexandra Vekého (Macedónskeho), no o dirigenta Williama Christieho upútalo najväšmi, bola sviežos hudobnej invencie, inštrumentaná vynaliezavos a vokálna virtuozita.
Produkcia pricestovala do Salzburgu z Zürichu, nebola však uvedená kompletne, dvojica
predstavení mala len polokoncertnú podobu.
Pätica sólistov vystupovala v kostýmoch Luigiho Peregu (režisérom zürišskej inscenácie bol

Grischa Asagaroff), no svoje výstupy a vzahy
rozohrávali s plným herecko-výrazovým nasadením v priestore okolo orchestra. Na pódium
zasadol súbor Orchestra La Scintilla, ktorý
pozostáva z hráov Zürišskej opery. Pod vedením Williama Christieho hrajúceho súasne na
embale sa dostalo Mozartovi bohatej škály delikátnych odtieov. Orchester hral perlivo, zápalisto, dynamicky diferencovane a v tempách
kontrastne. Bolo to slohovo nesmierne isté
predvedenie.
Sólistické obsadenie bolo totožné s zürišským,
a tak sa na salzburské dosky vrátil v úlohe Alessandra aj Rolando Villazón. Tenorista našiel
v Mozartovi svoju „postkrízovú“ lásku a skutone si s ním po štýlovej stránke porozumel.
Tmavý fundament jeho hlasu je príažlivým farebným prostriedkom, ktorý vie vaka fungujúcej dychovej technike ozdobi náronými koloratúrami. Z trojice koloratúrnych sopránov
zožala právom najväší úspech eška Martina
Janková (Aminta), okrúhly, plasticky, citovo
podfarbený hlas s nežnými pianami a výborne
zvládnutými ozdobami. V nohavicovom kostýme Pastiera, preobleeného dedia trónu, vytvorila herecky milú kreáciu. Talianska sopranistka Eva Mei (Elisa) nevynikla síce farbou
hlasu, no bola po technickej a štýlovej stránke
platnou oporou obsadenia. O nieo tmavší hlas
Sandry Trattniggovej sa spoahlivo zhostil
partu Tamiry a druhú tenorovú rolu Agenoreho zvládol jasným kovovým hlasom Benjamin
Bernheim.
Hoci prvý augustový veer v Salzburgu patril
predovšetkým spoloensky i mediálne preferovanej premiére Pucciniho Bohémy s Annou Netrebko (stihol som by aspo svedkom ošiau
pred festivalovým domom), ani v pokojnejšej
atmosfére a v nie celkom zaplnenom hadisku
Haus für Mozart neprišlo publikum o zážitok
zodpovedajúci vysokým kritériám znaky Salzburger Festspiele.
Pavel UNGER
Richard Strauss : Ariadne auf Naxos/dirigent: Daniel Harding/réžia: Sven-Eric Bechtolf/scéna: Rolf Glittenberg/kostýmy: Marianne Glittenberg/Emily Magee (Ariadne),
Jonas Kaufmann (Bacchus), Elena Mosuc
(Zerbinetta), Gabriel Bermúdez (Harlekin),
Viedenskí lharmonici/navštívené predstavenie 31. 7., Haus für Mozart

Wofgang Amadeus Mozart: Il re pastore/
dirigent: William Christie/kostýmy: Luigi Perega/ Rolando Villazón (Alessandro),
Martina Janková (Aminta), Eva Mei (Elisa),
Sandra Trattnigg (Tamire), Benjamin Bernheim (Agenore), Orchester La Scintilla Opery v Zürichu/navštívené predstavenie 1. 8.,
Haus für Mozart
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The International Organ festival of Ivan S okol
Medzinárodný organový festival sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky

KOŠICE
20.. september 2012/Dom umenia o 19:00
ŠfK, dirigent: Kai BUMANN (Nemecko)
organ: Jan KALFUS (Česká republika)
A. Dvořák: Othello, predohra op. 93
J. K. Vaňhal: Koncert pre organ a orchester C dur
B. Britten: Štyri interlúdiá z opery Peter Grimes
G. F. Händel: Koncert pre organ a orchester č. 1 g mol, op. 4

25. september 2012/Seminárny kostol sv. A. Paduánskeho o 19:00
Neithard BETHKE (Nemecko)
Händel  J. S. Bach  Haydn  Grešák  Bethke  Guilmant
Koncert s finančnou podporou Goetheho inštitútu Bratislava

30. september 2012/Kostol sv. košických mučeníkov o 19:00
Peter SOCHUĽÁK (Slovensko)
Pachelbel  J. S. Bach  C. P. E. Bach  Grešák  Liszt

Koncert v spolupráci s Farnosťou sv. košických mučeníkov v Košiciach-Nad Jazerom

ROŽŇAVA
23.. september 2012/Katedrála Nanebovzatia Panny Márie o 18:00
Jan KALFUS (Česká republika)
Koncert v spolupráci s OZ GOTIKA, Rožňava

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
27. september 2012/Evanjelický kostol o 18:00
27.
Neithard BETHKE (Nemecko)
Koncert s finančnou podporou Goetheho inštitútu Bratislava
Koncert v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom, Spišská Nová Ves

POPRAD
2. október
ber 2012/Konkatedrála Sedemb. Panny Márie o 18:00
Peter SOCHUĽÁK (Slovensko)
Koncert v spolupráci s Mestom Poprad

PREDAJ VSTUPENIEK NA KONCERTY V KOŠICIACH: od 20. 8. 2012 v pokladnici ŠfK – Dom umenia (tel.: 055/622 07 63),
MIC OD Dargov Košice – Hlavná 2, Návštevnícke centrum Košice - Hlavná 59 a na mieste koncertu hodinu pred začiatkom podujatia.
ZMENA PROGRAMU A ÚČINKUJÚCICH VYHRADENÁ. Program festivalu a bližšie informácie o predaji vstupeniek nájdete na www.sfk.sk
Reklamný partner:

Mediálni partneri:

www.kedykam.sk

kiná tv divadlá
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Osobnos v zrkadle historických kontextov

Anna Poláková
Hoci bola Anna Poláková sólistkou Opery
SND iba tri sezóny, v histórii našej reprezentanej scény zanechala nezmazatenú stopu. Vo vizuálnej aj sluchovej pamäti sa mi
vybavuje predstavenie Verdiho Maškarného
bálu. Vemi plasticky, hoci odvtedy o nevidie uplynie polstoroie. V Málkovom hudobnom naštudovaní a v Gyermekovej inscenácii
adaptujúcej tak trochu v našich parametroch
scénický princíp „nového Bayreuthu“ dosiahol vtedajší sólistický ansámbel azda vrchol
svojich možností a vysoko prerástol úrove
eskoslovenského operného kontextu. Dvaja
skvelí Riccardovia – majster vysokých tónov
Jirka Zahradníek a majster belcantovej frázy
a južanskej farebnosti Imrich Jakubek, dramatický a expresiou strhujúci Renato Bohuša
Hanáka, nohavikový Oscar v infantilnejšej
polohe Betky Svobodovej, v sýtejších farbách
u Anky Martvoovej, Oga Hanáková ako arodejnica Ulrika – ím viac naberala na kilogramoch, tým bola uhranivejšia v miere vokálneho sexepílu. A ke Samuel a Tom
(Juraj Hrubant s Ondrejom Malachovským)
spustili to svoje zlovestné „hroznú pomstu ti
my prisaháme“, v skvelej akustike historickej

foto: archív SND

budovy (ešte pred rekonštrukciou!) mal posluchá dojem, že pouje celý zbor hlbokých
mužských hlasov. Prvá dáma slovenskej opery Margita esányiová, operná tragédka par
excellence v postave Amelie a veda nej v alternácii mladistvejšia, dievenskejšia, mäkšia, zranitenejšia Anka Poláková. Prvá Ame-

lia dominujúca v hektike scén
pod polnonou šibenicou, druhá
dojímajúca predovšetkým v zúfalom a prosebnom monológu slávneho Morro, ma prima in grazia.
Len tri sezóny, a predsa zostala
Anna Poláková výrazne zapísaná
v spomienkach pamätníka. Zaslúžili sa o to farebné parametre
jej univerzálneho sopránu, interpretaný náboj, schopnos vyvola ilúziu dramatickej postavy, javiskový zjav vysokej, štíhlej ženy
s tvárou orámovanou výraznými
lícnymi kosami?
V našej rodine sa tradovalo, že
Vlasta Balážová, dcéra nášho rodinného priatea, a jej kamarátka Anka Poláková, obe rodáky
zo severozáhoráckeho Kovalova, prišli na prijímacie skúšky
na bratislavské konzervatórium v krojoch. i
to zodpovedá skutonosti, neviem, ale v roku
1949 Poláková konzervatórium absolvovala
a prijala angažmán v košickej opere. Raz-dva
sa stala jednou z vedúcich sólistických osobností a v polovici pädesiatych rokov spolu s tenoristom Jakubekom
a basistom Zelenayom hviezdou
opery vo východoslovenskej metropole. Z tejto trojice sa do Slovenského národného divadla dostala
ako posledná. Prvý prišiel Zelenay,
potom po niekokoronom brnianskom intermezze Jakubek a na jese 1962 Poláková. V Bratislave
sme ju, pravda, už poznali vaka rozhlasu a niekokým pohostinským veerom. Vedenie opery
videlo v jej angažovaní možnos
získa alternantku k dive Margite
esányiovej, a tiež rozšíri potenciál v oblasti lyrického a mladodramatického sopránu, kde bola vtedy
výraznejšou osobnosou iba drobuká, a tým aj trochu typologicky limitovaná Anna Martvoová.
Poláková predstavovala totiž typ
univerzálneho sopránu schopného
zvláda nároky lyrických, pohyblivých partií, ale aj expresívnejších
sopránových partov. V troch bratislavských sezónach naplnila oakávania vo vrchovatej miere: svojimi premiérovými postavami, ale
aj úlohami, ktoré prevzala v bežiacom repertoári. Po dlhých rokoch sa u nás opä objavila Verdiho Violetta ako dramatická hrdinka,
ktorá nekoní v exponovaných kaskádach nále prvého dejstva Traviaty, ale vývoj postavy plasticky, stále naberajúc na tragických rtách, vedie až do smutného konca. K Verdiho

Ako Amélia v Maškarnom bále
foto: archív SND

hrdinke sa priradila Pucciniho Mimi v Bohéme a Bizetova Micaëla v Carmen. Pred talianskym zájazdom (1964) sa Poláková dokonca
objavila v úlohe Mileny v Suchoovom Svätoplukovi.
Prvou bratislavskou premiérovou postavou
Anny Polákovej bola v novembri 1962 Jaroslavna v naštudovaní Borodinovho Kniežaa
Igora (v alternácii s Máriou Hubovou). V prvej
sezóne prišli však ešte alšie tri premiérové
príležitosti: Antónia v Hájkovej inscenácii
Hoffmannových poviedok, Alžbeta Durínska
v Tannhäuserovi nemeckého režiséra Klausa Kahla, a napokon v závere sezóny Leonora
v skvelom Trubadúrovi, prvej z vekých bratislavských verdioviek šesdesiatych rokov.
Ani druhá sezóna v SND nebola chudobnejšia. Pribudli dve premiéry – na jese Agata
vo Weberovom arostrelcovi, na jar už spomínaná Amelia v Maškarnom bále. V sezóne
1964/65 sa vrátila spolu s Jakubekom a Zelenayom k Verdiho Sile osudu (všetci traja boli
protagonistami košického naštudovania už
v roku 1957). Leonoru di Vargas považujem
za najväšiu z Polákovej verdiovských kreácií. Modlitba so zborom mníchov (La Vergine
degli angeli) plná vrúcnej prosby, ale aj vnútorného napätia z osudového rozhodnutia
bola vrcholom jej kreácie. Po troch sezónach
mala Poláková už svoje publikum a operná verejnos akceptovala jej nenahraditené miesto
v súbore. S napätím sme oakávali comeback
v alšej z prolových postáv košických rokov
– v Janákovej Jenfe. Zostalo však už len pri
želaní, rovnako ako v prípade Polákovej predpokladanej Liù v inscenácii Pucciniho Turandot. Poláková odišla zo slovenského operného
javiska ako štyridsatrironá. Zanechala však
na om pea silnej umeleckej osobnosti.
Jaroslav BLAHO
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Zámocké hry zvolenské 2012
Operná as
Tohto roku sa na Zvolenskom zámku konal už po 39. raz jediný slovenský letný operný festival pod holým nebom, ktorý je už tradine súasou divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské. Jeho dramaturgická skladba pokraovala v línii posledných rokov, návštevníkom ponúkol festival premiéru novej
inscenácie domovského súboru Štátnej opery v Banskej Bystrici – tentoraz bola titulom Fedora Umberta Giordana, vystúpenie hosujúceho operného súboru, po minuloronej Krakowskej opere to bolo
Divadlo F. X. Šaldu z Liberca s predstavením Pucciniho Edgara, koncertné premiérové uvedenie málo
známeho belcantového diela Beatrice di Tenda od Vincenza Belliniho, koncert mladých adeptov operného spevu, ešte jednu domácu, nedávno premiérovanú produkciu, predstavenie Mozartovej opery
Così fan tutte a na záver predstavenie banskobystrickej inscenácie Verdiho Simona Boccanegru v medzinárodnom speváckom obsadení.

Festivalová premiéra
Giordanovej Fedory
Prinajmenšom posledných dvadsa rokov sa
ako dramaturgicky najambicióznejší slovenský operný dom kontinuálne proluje banskobystrická Štátna opera. Po prvouvedeniach raných verdioviek a predverdiovského bel canta
prišli v ostatnom ase na rad obchádzané tituly
talianskeho verizmu. K Leoncavallovým Cigánom a Mascagniho Silvanovi najnovšie pribudla
Fedora Umberta Giordana (premiéra 24. 6.).
Giordano svoju druhú najznámejšiu operu dokonil len pár mesiacov po triumfálnom úspechu Andreu Chéniera. Ako predloha mu poslúžila rovnomenná divadelná hra Victoriena
Sardoua, ktorej neapolské predstavenie v titulnej úlohe s famóznou Sarah Bernhardtovou ho kedysi oarilo. Príbeh obsahuje všetky
ingrediencie potrebné pre plnokrvnú veristickú drámu: vyhrotené vášne (nenávis, pomsta,
láska), kontrastné prostredie dejstiev (Rusko,
Paríž, Savojské Alpy) i výraznú zápletku spejúcu k tragickému rozuzleniu. Ruská šachtiná
Fedora sa pomstí za smr snúbenca Vladimíra.
Kým zistí, že jeho vražda nebola politickým inom, ale zúfalým skutkom podvádzaného manžela Lorisa Ipanova, ktorému Vladimír zviedol
manželku, Fedora pošle do záhuby celú Ipanovovu rodinu. Osudový vzah, o medziasom
vzb kol medzi ou a Ipanovom, sa koní tragicky: Fedora neznesie výitky svedomia umocnené Lorisovým hnevom a otrávi sa.
Na rozdiel od esenciálneho verizmu príbehu je
hudba Fedory v porovnaní s inými titulmi skladateov Mladej talianskej školy o do sýtosti inštrumentácie i hustoty strhujúcich kantilénových ísiel striedmejšia. Dirigent Marián Vach jej nepridával na expresívnosti, v pomerne introvertnom
duchu sa sústredil na zretené exponovanie pestrého motivického pradiva a kresbu atmosféry.
Banská Bystrica si k Fedore, rovnako ako Košice k nedávnej Jej pastorkyni, pozvala skúseného
eského režiséra Michaela Taranta. Obe inscenácie nesú zretené rty jeho rukopisu postaveného na javiskovom realizme, ktorého iluzívnos
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rozrušuje mimovokálnymi (pantomimickými,
tanenými) ilustráciami. Kým však Jej pastorkya, kde sa popri ústrednej realistickej línii prepletá aj baladický tón, s istými výhradami takéto
ozvláštnenie zniesla, vo veristickej Fedore pôsobili podobné vsuvky neadekvátne. Naturalisticky uchopený dej sústavne narúšajú zjavenia zo
záhrobia (Fedorin skrvavený snúbenec Vladimír) a baletné vsuvky naivisticky ilustrujúce text
spievanej árie (nevera Lorisovej ženy Vandy i

kej premiéry Cristiny Baggiovej a Miroslava
Dvorského. Obaja vytvorili krásne kreácie, síce
nie prenikavo veristické, ale emocionálne sýte.
Hosujúca talianska sopranistka Cristina Baggio bola elegantnou aristokratkou, nežne zamilovanou dievinou i nešastnou obeou svojho
omylu. Vokálne vyznela kompaktnejšie a vyrovnanejšie než v bratislavskej Manon Lescaut, ktorú spievala týžde pred zvolenskou premiérou.
Miroslav Dvorský sa predstavil v dávnejšie ne-

M. Dvorský a C. Baggio
foto: J. Lomnický

promenáda spútaných väzov ako podkreslenie
textu o uväznenom Lorisovom bratovi). Škoda,
že sa režisér radšej nesústredil na dôslednejšie
vypracovanie mizanscén, ako to urobil v spomínanej košickej Jej pastorkyni. Vo Fedore je hereckej drobnokresby poskromne. Prvé dejstvo (bujará spolonos v paláci grófa Vladimíra so starooperným afektom reagujúca na jeho zranenie
a následný skon) vyznieva chaoticky a pohybovo
predimenzovane, záverená scéna Fedorinho
umierania zasa režijne nezvládnuto a zmätone.
Najplastickejšími tak ostali scény Fedory a Lorisa (druhé dejstvo a úvod tretieho), predovšetkým zásluhou ústredných predstaviteov zámoc-

poutej forme, hlasovo svieži, bezproblémový aj
vo vysokej polohe, výrazovo autentický. Výbornú
ústrednú dvojicu adekvátne doplnili typovo priliehaví domáci sólisti – barytonista Zoltán Vongrey (dobrácky „vrták“ De Siriex), sopranistka Katarína Perencseiová (roztopašná Oga),
Ivan Zvarík (brutálny komisár Gretch).
V nasledujúcej sezóne sa Fedora stáva súasou repertoáru banskobystrickej Štátnej opery.
Predpokladám, že diváci si k obsahovo sýtemu
príbehu s príažlivou hudbou, inscenovanému
na úbivej scéne (škoda farebne preexponovanej svetelnej réžie) s krásnymi kostýmami
vzah nájdu. V kontexte súasných inscena9 | 2012
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ných trendov, ku ktorým banskobystrická opera prispela nejedným pozoruhodným inom
(v uplynulej sezóne najmä skvostný Coriolanus), však Fedora znamená krok vzad.
Michaela MOJŽIŠOVÁ

Beatrice di Tenda premiérovo
na Slovensku
Pokia dramaturgia opernej asti Zámockých
hier zvolenských zotrvá pri úmysle prekvapi
na prahu každého leta novou slovenskou premiérou belcantovej opery v koncertnej verzii, jej
zdroje sú priam nevyerpatené. Neplatí to však
už o jednotlivých autoroch. Kruh objavovania
raného Verdiho sa pomaly uzatvára, z tvorby
Vincenza Belliniho by teoreticky ešte mohli prís
do úvahy Pirát alebo Cudzinka. Ostáva možnos
erpa z hlbokej studnice vážnych opier Gaetana Donizettiho, z ktorých sa vo svete pravidelnejšie stretávame s Mariou Stuardou a sporadicky (vaka festivalu v Bergame) s Gemmou
di Vergy, Belisariom, Mariou di Rudenz i Vojvodom z Alby. Hodenú rukavicu stále ponúka
Gioacchino Rossini, ktorého vokálno-technická
náronos je však ešte o stupe vyššia. Aktuálny
by z oblasti opera seria mohol azda by Tancredi,
prípadne jedna z verzií Mojžiša.
Ostatným „úlovkom“ do zbierky slovenských
premiér na Zvolenskom zámku sa stala predposledná opera Vincenza Belliniho Beatrice di Tenda. Dielo, ktoré sa nezrodilo v optimálnej atmosfére a viedlo dokonca k rozchodu skladatea so
svojím osvedeným libretistom Felicem Romanim. K termínu premiéry roku 1833 chýbala záverená scéna, ktorú museli nahradi nálovou
áriou z Bianky a Fernanda, o v tom ase zasa
nebolo až takou zvláštnosou. Úspech sa však nedostavil. Nepomohla ani slávna Giuditta Pasta,
ktorú publikum prehlušovalo výkrikmi „Norma,
Norma!“. Skladatea asko, hoci nebolo pre
niím novým, stále prenasledovalo. Veril, že tak,
ako svojho asu pri prvom uvedení prepadli Zaira (ujala sa v prepracovanej verzii ako I Capuleti e
i Montecchi) i Norma, podarí sa aj Beatrice vráti do života. iastone sa mu túžba splnila, dielo
sa hrávalo po Taliansku i v zahranií a až neskôr
upadlo na istý as do zabudnutia. Novodobá renesancia predverdiovskej tragickej opery vzala
pod krídla aj túto operu, zao vaí primadonám
ako Joan Sutherland, Leyla Gencer, Lucia Aliberti, Mariella Devia i Edita Gruberová.
Zvolenské naštudovanie Beatrice di Tenda (29. 6.)
bolo teda odvážnym dramaturgickým krokom
aj z dôvodu neahkého hadania protagonistov.
V nedávnej minulosti a ani v najbližšej budúcnosti sa nenachádza v hracom pláne divadiel. Pritom
je to partitúra, ktorá môže v mnohom konkurova
aj dvom vrcholným javiskovým opusom, Norme
a Puritánom, zo záverenej, mimoriadne krátkej
životnej púte geniálneho Sicílana. Istotu, že festivalová produkcia dostane pevné hudobné kontúry, mali Zámocké hry zvolenské v šéfdirigentovi
banskobystrickej Štátnej opery Mariánovi Vachovi, ktorý stojí za celou sériou doterajších koncertných naštudovaní rarít. Opä to bol on, kto dal

jednotlivým íslam, ale najmä ahu oboch dejstiev
presvedivú výrazovú krivku, dokázal z rôznych
konín sveta zbehnutý ansámbel sólistov naladi na jednotnú strunu a v neposlednom rade povzbudi kolektívne telesá k zanietenému prejavu.
Orchestrálny part vonkoncom nie je jednoduchý
a transparentnos belliniovskej faktúry dokáže
nemilosrdne (zvláš, ak je orchester priamo na
oiach publika) poukáza na každú nepresnos.
Mimoriadne vekú plochu v tejto opere zaberajú
zbory, a tak málo poetné teleso, pripravené zbormajsterkou Ivetou Popoviovou, muselo siahnu
na dno rezerv, aby svoj zástoj legitimovalo.
Titulnú postavu stvárnila vlaajšia predstaviteka Paoliny z Donizettiho Poliuta, mladá talianska sopranistka Clara Polito. Je vyškolená
pre daný sloh, vokálnou estetikou sa stotožuje s princípmi bel canta, tvorí plynulé frázy, je
pružná v koloratúrach. o jej však chýba, popri
chladnejšom timbri, je výrazová angažovanos,
vnímanie situácií a partnerov. Bolo to akademické, menej emotívne bel canto. Druhou najväšou rolou je Filippo Maria Visconti, v ktorej
sa do Zvolena po šiestich rokoch od hosovania
vo Verdiho Alzire vrátil barytonista Sergio Bologna. Aj on však ostal osi dlžný po výrazovej
stránke a osobitosou timbru. Voi jeho legatovej
kultúre nemožno ni namieta, no len vyspieva
noty a necíti za nimi živú postavu, to ani v predverdiovskej literatúre nestaí. Dvaja festivaloví
nováikovia pochádzali z mladej speváckej generácie. V Írsku narodená a v Mníchovskej štátnej opere etablovaná mezzosopranistka Tara
Erraught (v budúcej sezóne ju aká Rossiniho
Rosina a premiérová Cenerentola aj vo Viedenskej štátnej opere) vykreslila portrét Agnesy del
Maino plastickejšie, záber jej dynamiky a výrazu
bol širší. Sporným však ostáva jej mezzosopránové zaradenie, keže farbou hlasu a rozsahom
ide skôr o soprán. Pre danú rolu to nebolo prekážkou, jej tessitura je vysoká (na nahrávke ju po
boku Sutherlandovej interpretuje Kabaiwanska)
a Erraughtovej sedela. Uruguajský tenorista Leonardo Ferrando nezaal príliš impozantne.
Jeho tenoru spoiatku chýbal kovovejší timbre,
no postupne sa pokúšal presvedi, že disponuje aj potrebnými výškami, aj plastickosou fráz.
Dve epizódy (Anichino a Rizzardo) pripadli spoahlivému domácemu Petrovi Schneiderovi.
V kontexte sedemroného koncertného uvádzania belcantových diel na ZHZ a vysoko nastavenej latke kritérií patrí Beatrice di Tenda
z hadiska kvality obsadenia skôr do priemeru.
Skutonos, že dielo vôbec na Slovensku zaznelo, si však zaslúžila väšiu pozornos, než jej
slovenské publikum (zjavne posilnené o zahraniných divákov), a najmä naša odborná obec
venovali.
Pavel UNGER

Hosujúci súbor, mlados na zámku
a nále festivalu
Je známe, že Puccini sa k svojim partitúram
asto vracal. Prvá štvordejstvová verzia Edgara
je z roku 1889, no už o tri roky ju majster pre-

pracoval na trojdejstvovú, v 1901 zasa namiesto
štvrtého preškrtal druhé dejstvo a v 1905 ustálil
verziu, ktorá sa sporadicky hráva dodnes. V samotnom Taliansku sa napríklad dielo medzi
rokmi 1905 až 1944 vôbec nehralo. Zaiatkom
nášho storoia sa v pozostalosti dirigenta Carla
Feliceho Cilaria našiel klavírny výah pôvodnej
verzie, z ktorého na podnet skladatea Marca
Tutina vznikla rekonštrukcia pôvodnej verzie
uvedená následne v roku 2008 v Turíne a o dva
roky neskôr i v Bologni. Hosujúci súbor na
tohtoroných Zámockých hrách zvolenských,
Divadlo F. X. Šaldu z Liberca, si našastie vybral mierne skrátenú trojdejstvovú verziu, ktorá je menej rozvlána. Škoda bola azda len chýbajúceho duetu, ktorý neskôr Puccini v mierne
pozmenenej podobe použil v 3. dejstve Tosky
(Amaro sol per te).
To, o sa v roku 1832 zdalo príažlivé, totiž Mussetova novela aša a pery, do konca
19. storoia vyprchalo, a navyše i Fontanovo
libreto nepridalo dielu novú kvalitu. Príbeh je
zmätoný, motivácia postáv nejasná a doba
a miesto, kde sa dielo odohráva (okolo roku
1302 vo Flámsku), tak vzdialené, že ani majster
koloritu Puccini si s ním vemi neporadil. Jeho
rukopis je v diele ešte málo vykryštalizovaný,
na vyvolanie dramatického úinku potrebuje
vea hluku, hoci zárodky jeho sugestívnej melodiky sú v om už zjavné (ansámbel z 1. dejstva
D'un vecchio che prega, obe árie Fidelie rozvedené v intermezzách alebo duet Edgara a Tigrany v 2. dejstve, i ironický tercet Bella signora il
pianto sciupa gli occhi).
Scénické riešenie v inscenácii Divadla F. X. Šaldu
je jednoduché a isté. Tmavý zadný horizont i boné paravány, z ktorých vpravo vystupuje gotická
brána do kostola v 1. a do sídla nerestí v 2. dejstve,
vytvárajú príznanú atmosféru. Do temna sú ladené aj kostýmy s výnimkou idylickej scény nedenej omše v 1. dejstve (vidieania celí v bielom)
a postavy Tigrany, ktorá ako diabolská zvodkya
nemohla by inak ako v ervenom. Orchester viedol temperamentný Martin Doubravský zohadujúci aj istú trivialitu partitúry (s ostrou dychovou sekciou v záveroch hudobných ísel). Spevácke obsadenie bolo nevyrovnané. Od vynikajúcej Kateiny Jalovcovej v úlohe Tigrany, priom
ju treba okrem hlasových kvalít pochváli aj za to,
že negatívnu charakteristiku postavy nepreháala do groteskných polôh, cez prijatenú Líviu Obruníkovú Vénosovú v úlohe Fidelie, zvládajúcou vysokú polohu za cenu menej príažlivej farby
hlasu, až po Mexiana Rafaela Alvareza, ktorého pekný, pre túto úlohu až príliš lyrický tenor nemohol vyváži veké problémy vo vysokej polohe.
Stretnutie s touto Pucciniho zabúdanou operou
bolo však v každom prípade zaujímavé.
Koncert „Mlados na zámku“ sa uskutonil ako
vždy v preplnenej Kráovskej sieni a tentoraz patril trom nádejam domáceho vokálneho umenia:
konzervatoristke Alene Kropákovej, študentovi VŠMU ubomírovi Popikovi, ktorý má za
sebou už i prvé profesionálne skúsenosti, a absolventke tej istej školy Mariane Hochelovej. V dramaturgii vystúpenia posledne menovanej mali
podstatné miesto ísla z Mozartových „nemeckých“ opier, o vyhovovalo speváke, ktorá v ári25
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sopranistkou predviedla populárny duet z Delibesovej Lakmé (poslednú slohu podobne ako nedávno Netrebko s Garanovou „za scénou“). Barytonista ubomír Popik šiel v intenciách módneho trendu, ktorý pred plným hlasom a kantilénou
uprednostuje výrazovú stránku spevu. Lepšie
sa mu darilo v dvoch áriách Donizettiho (Belcore
a Malatesta), podstatne menej ako Grófovi z Figarovej svadby (ária Hai già vinta la
causa bola pre neho príliš nízko položená) a ako Posovi z Dona Carlosa, kde znelé výšky pôsobili odtrhnuto od ostatného interpretaného
kontextu. Výbornou partnerkou
mladým vokalistom bola klaviristka
Xénia Maskalíková.
Tak ako vlani nebol na festivale vrcholom záverený Nabucco, ale
koncertný Donizettiho Poliuto, aj
v tomto roníku zaostal úrovou
Simone Boccanegra za Belliniho
Beatrice di Tenda. Staršia inscenácia Štátnej opery v Banskej Bystrici má síce vyhovujúce scénické
G. Puccini: Edgar foto: I. Bíreš
riešenie a dobrú réžiu, no s hudobným naštudovaním Igora Bullu je
to už horšie: skôr sa uspokojilo so sprevádzaním
istú intonáciu. Mladá Alena Kropáková v árii
sólistov než s vlastným vkladom pri tlmoení boMozartovej Dorabelly Smanie implacabili naznahatstva Verdiho partitúry, ktorému chýbalo preila, že Mozart zrejme nebude jej doménou. Jej
dovšetkým napätie. A napokon, ani privea hostí
krásny mezzosoprán sa však zaskvel v árii Saintnezaruuje vždy kvalitu. Z pätice zahraniných
-Saënsovej Dalily, no utoval som, že namiesto
spevákov spieval v postave Paola Bulhar Krum
populárnej Mon cœur s’ouvre à ta voix si radšej
Galabov. Jeho výkon bol vemi opatrný a spevák
nevybrala inú z árií tejto postavy, kde by jej temný
sa viac uvonil až v 2. dejstve. Omylom bol však
hlas v nízkej polohe ešte viac vynikol. Seguidillu
interpret Fiesca Poliak Daniel Borowski. Už pri
Carmen zaspievala so šarmom, ale nie celkom
Albrechtina inzercia A5_jesen_2012.ai 1 27. 8. 2012 14:17:45
prvom tóne Fiescovej árie mi napadlo Cellettiho
uvonene a v poslednom
ísle programu spolu so

ách Constanze Martern aller Arten a Kráovnej
noci Der Hölle Rache demonštrovala, že je nie len
koloratúrou, ktorá bezváhovým tónom vyukáva
ozdoby, ale aj v trojiarkovej oktáve vie da svojmu tónu lesk, guatos a dynamickú diferencovanos. Interpretka to prehnala iba v árii Offenbachovej Olympie, kde sa zbytone snažila dosta
do extrémnych výšok, priom neustrážila celkom
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tvrdenie o slovanských basistoch, ktorí „majú
hlas za troch spevákov, ale nie sú belcantistami“.
Spevák mal problémy azda so všetkým – s výškami, h bkami, plynulosou i istotou vokálnej
línie. Predstavite Simona z Azerbajdžanu Evez
Abdulla zaujal kovovou vysokou polohou, ktorá
bola najdramatickejšia spomedzi hlavného tria
protagonistov. Jeho vokálny štýl však nemal autentickos talianskych interpretov. Tenorista Mario Malagnini zvládol part Adorna rutinne a bez
problémov, a hoci osobitne nenadchol, jeho výkon bol porovnatený napríklad s Adornom Stefana Secca, ktorý cestuje s touto úlohou po významnejších európskych javiskách než Malagnini. Osobne pokladám za najlepší výkon predstavenia Ameliu Chiary Taigiovej, hoci pred tromi
rokmi vo Verdiho Zbojníkoch sa mi páila viac.
Možno celkovému dojmu poškodilo, že v prvej
árii Come in quest'ora bruna nezaprela isté problémy s výškami a spievala ju trochu ažkopádne.
Vysoký register nikdy nebol najsilnejšou stránkou speváky, no podobne ako Renata Scotto
v americkej fáze svojej kariéry, vie toto manko
vemi šikovne zakry. Jej frázovanie je vzorové,
neštylizuje sa násilne do polohy dramatického
sopránu, vie svoj part dynamicky diferencova,
takže ju môžeme skutone považova za komplexnú vokálno-dramatickú interpretku.
Každý roník Zámockých hier zvolenských
je iný. Posledné boli vydarené, ten tohtoroný možno trochu menej. Ale vaka atmosfére,
dobrému poasiu i pestrému repertoáru, a samozrejme i vaka niektorým speváckym výkonom, sa oplatilo prís.
Vladimír BLAHO
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12. – 16. október 2012 / Festival klasickej hudby

Koná sa pod záštitou mesta Košice a s ﬁnančnou
podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
Košice 2013 a mesta Košice.

HOMMAGE À ALEXANDER ALBRECHT AVANTQUARDE
12. 10. 2012 / 19:30 / Kostol Najsvätejšej Trojice
– Premonštráti, Hlavná 67
Alexander Albrecht / Ivan Buﬀa / Piesne
Alexander Albrecht / Sonatína pre 11 nástrojov
Paul Hindemith / Kammermusik Nr. 3
Eva Šušková, spev / Jozef Lupták, violončelo /
Quasars Ensemble / Ivan Buﬀa, dirigent

14. 10. 2012 / 19.00 / Veľká sála Domu umenia, Moyzesova 66
Jozef Podprocký / Laudatórium
– Hudobná legenda s passacagliou pre organ, op. 58
Juraj Vajo / Premenenie Pána (premiéra)
Ivan Buﬀa / Organismo
Christopher Trebue Moore / Dementia Praecox (slovenská premiéra)
Roman Berger / Korczak in memoriam
Eva Šušková, spev / Marek Štrbák, organ /
Quasars Ensemble / Ivan Buﬀa, dirigent

SECRET VOICE HOMMAGE À ILJA ZELJENKA
13. 10. 2012 / 19:30 / Kaplnka sv. Michala, Hlavná ul.
Hildegard von Bingen / O Virtus Sapientiae
Jevgenij Iršai / Lacrimosa
Mauricio Kagel / Der Turm zu Babel
Giacinto Scelsi / HÔ I.
Luciano Berio / Sequenza III
Ivan Buﬀa / The Four Agreements
Eva Šušková, spev

15. 10. 2012 / 19:00 / Múzeum Vojtecha Löﬄera, Alžbetina 20
Ilja Zeljenka / Galgenlieder
Maurice Ravel / Trois poèmes de Stéphane Mallarmé
Igor Stravinsky / Three Songs from William Shakespeare
Igor Stravinsky / Trois poésies de la lyrique japonaise
Igor Stravinsky / Pribautki
Eva Šušková, spev /
Quasars Ensemble / Ivan Buﬀa, dirigent

100 ROKOV PO PIERROTOVI

ZÁVEREČNÝ KONCERT

16. 10. 2012 / 19.00 / Múzeum Vojtecha Löﬄera, Alžbetina 20
Arnold Schönberg / Pierrot lunaire
Eva Šušková, spev / Quasars Ensemble / Ivan Buﬀa, dirigent

Predpredaj vstupeniek www.ticketportal.sk alebo hodinu pred koncertom na mieste jeho konania. Vstupné na koncert 6 €, permanentka
na všetky koncerty 20 €. Študenti, dôchodcovia a ZŤP vstupné 2 €. Zmena interpretov a programu vyhradená / www.quasarsensemble.sk
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Rozhovor
foto: P. Španko

motnom vzdelávacom systéme. Nechcem však
kritizova; mala som tu šastie na dobrých pedagógov, no prišla som do bodu, kedy som musela
odís, aby som sa mohla alej rozvíja a nap a
svoje sny.

udmila
Štefániková:
Nemusíme všetci chcie to isté...
Po rokoch štúdia v Paríži a po absolvovaní prestížnej Berklee
College of Music sa predviedla aj na Slovensku – ako líderka
vlastného kvarteta a s erstvo vydaným debutovým albumom
so siedmimi autorskými kompozíciami. Jazzová vibrafonistka,
speváka, skladateka a aranžérka udmila Štefániková.
Pripravil Robert KOLÁ

Zo ZUŠ Hálkova na Berklee...
Ako sa bratislavské dieva, ktoré chodí na
ZUŠ-ke na klavír a spev, dostane do Paríža, potom
do Bostonu a stane sa jazzovou vibrafonistkou?
Na klavír som chodila od šiestich rokov na
ZUŠ na Hálkovej, zaala som spieva v Bratislavskom detskom zbore a na tej istej ZUŠ som
neskôr zaala chodi aj na bicie. Po skonení
strednej školy, bilingválnej sekcie francúzskeho
gymnázia na Metodovej, som prešla na vysokú
školu a zárove s tým konene aj na konzervatórium. Po troch rokoch na vysokej a štyroch na
konzervatóriu som odišla do Paríža a odtia do
Ameriky.
Na poiatku tvojej hudobníckej dráhy stála klasická hudba. o a neskôr presvedilo, aby si sa zamerala práve na jazz?
Sloboda. Jazz je jednoducho „hudbou momentu“, ktorá sa tvorí na mieste a je výsledkom spolupráce niekokých hudobníkov za uritých
podmienok. Tento výsledok je vždy iný, a práve
to ma na jazze zaujalo. Uvedomovala som si, že
v klasike sa musím naui nejaké veci, potom
ich presne odinterpretova a zasa sa ui nieo nové – je to akoby zaarovaný kruh, a to mi
nepripadalo až také kreatívne. Potom mi ktosi na konzervatóriu dal CD Steps Ahead Mika
Mainieriho, a to rozhodlo, že sa chcem venova
výlune vibrafónu. Na Slovensku nebola mož28

nos študova ho – na konzervatóriu sme vtedy
nemali funkný nástroj – a nikto mi nevedel vysvetli základy techniky i frázovania, tak som
si našla školu v Paríži.
Ako si zvládla prijímaky, ke si na Slovensku
mala s vibrafónom len minimálne skúsenosti?
Nebolo to až také zložité, pretože som mala za
sebou štúdium bicích nástrojov a perkusií na
Konzervatóriu v Bratislave. Navyše, táto škola, American School of Modern Music, bola súkromná (hoci nie taká drahá ako Berklee), takže bolo ahké sa tam dosta a ostala som tam tri
roky. Popri tom som sa ešte vzdelávala na parížskom štátnom konzervatóriu, kde som mala
individuálne hodiny hry na vibrafóne. V Paríži
som si aj kúpila svoj prvý vibrafón.
Keby si mala porovna prístup pedagógov
v Paríži a Bratislave, v om sa odlišoval najviac?
Otvorenosou. U nás musíš ís poda nejakých
pravidiel aj ke nemajú zmysel, sú zastarané, nemajú žiadnu perspektívu do budúcnosti
a ni sa nemení. Tam sa udia navzájom inšpirujú a sú otvorení novým veciam...
Znamená to, že si tam skúšala zabdnu aj do
iných žánrov?
Tým som sa venovala už na Slovensku – hrala som
napríklad na bicích v rockovej kapele... Problém
nebol v žánroch, ale v prístupe k vzdelávaniu, v sa-

Ako si zvládala štúdium v Paríži po existennej
stránke?
Podarilo sa mi získa štipendiá a popritom som robila „práciky“ ako servírka, prekladateka, obas
som strážila deti a podobne. iastone som si zarábala hraním, no v Paríži som nemala ešte takéto ambície, lebo som mala pocit, že to ešte „nie je
ono“. Hrávala som s kamarátmi, na rôznych festivaloch a v kluboch, no chýbal mi pocit vyzretosti.
Potom si odišla priamo do Ameriky? Ako si sa dostala na Berklee?
Škola v Paríži bola vtedy pobokou Berklee,
preto som si ju aj vybrala. Uili na nej americkí hudobníci a ich prístup sa dos odlišoval od
európskeho. Vyuovanie bolo vonejšie a akoby
„šité na mieru“. Aj ke sa v triede nachádzalo
viac udí, poznali nás a približne vedeli, kam
sa chceme ubera a podporovali nás v tom, vedeli sa prispôsobi individuálnemu tempu študenta. To je vemi dôležité, pretože nemusíme
všetci chcie to isté. Tu sa konali aj prijímaky
na Berklee, ktorými som prešla a získala som
štipendium na štúdium v Amerike. Povedala
som si, že to aspo na chvíu skúsim. Po dvoch
rokoch som absolvovala školu a dostala roné
postgraduálne pracovné vízum. Ameriania ho
udeujú cudzincom, aby sa mohli uplatni v odbore, ktorý tam vyštudovali. Vtedy som zaala pracova ako hudobník z povolania – hrala
som v orchestroch, v muzikáloch, pre svojich
profesorov som robila transkripcie a aranžmány skladieb, istý as som aj uila, skrátka, živila
som sa predovšetkým hudbou.
Ako vyzerá bežný de na Berklee?
Nespíš. (Smiech.) Študuješ, snažíš sa zvládnu
všetky domáce úlohy, cviíš od rána do veera,
hráš s rôznymi kapelami, si súasou rôznych
projektov a snažíš sa drža krok so školou, aj o
sa týka kreditových povinností. Rok je rozdelený
na trimestre – jarný, ten je najdlhší, letný, najkratší, a zimný. Za každý z nich musíš nazbiera
minimálne 12 alebo 13 kreditov, priom každý
z nich stojí okolo 1200 dolárov. Za hru v ansámbli je jeden kredit, za individuálnu hodinu alebo
hodiny kompozície i aranžovania sú povedzme
dva kredity a podobne. Rozvrh je zostavený individuálne, poda zamerania štúdia.
Spomínala si aranžovanie. Znalosti z tejto oblasti si
nadobudla v USA alebo si si nieo priniesla už z Európy?
O aranžovaní som sa vea nauila v Paríži,
u klaviristu Stephena Browmana. Za devä
mesiacov som sa uho nauila asi 70 percent
z toho, o o aranžovaní viem.
Písala si aj pre big band?
Zatia nie. Bigbandové aranžovanie som neštudovala, venovala som sa písaniu pre „lar9 | 2012
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ge ensemble“, to znamená súbor so šiestimi
dychovými nástrojmi.
Kedy si mala prvú vlastnú kapelu a kedy si zostavila formáciu, s ktorou hráš teraz?
Prvú kapelu som mala ešte v Paríži a so svojou súasnou skupinou hrávam asi rok. Sú to spolužiaci
z Berklee a vybrala som si ich na základe toho, ako
hrali, ale aj poda ich osobností. Pre ma je vemi

...lovek po piatich minútach
spoloného hrania vie, i si
s dotyným „sadne” alebo nie.
dôležité, akého loveka si vezmem do kapely, aby
to fungovalo aj po udskej stránke, aby sa nikto
nesprával namyslene alebo arogantne. Myslím,
že sa to potom odzrkaduje aj v spolonej hre. Takisto záleží na spolonom muzikantskom smerovaní. S gitaristom Alexom Baboianom sa poznám
už dlho, hrávali sme spolu v big bande, s bubeníkom Tomom Wandellom sme hrali na niekokých
koncertoch, napríklad v klube Wally's, najstaršom jazzovom klube v Bostone, kde hrával Charlie Parker. V jazzovej komunite každý každého pozná a lovek po piatich minútach spoloného hrania vie, i si s dotyným „sadne“ alebo nie.
S kapelou hrávaš popri menej známych štandardoch aj svoje kompozície a aranžmány. Podarilo
sa ti už nájs vlastný hlas, nieo, o ti dovouje poveda „toto som ja“?
V každej mojej kompozícii je kúsok zo ma,
pou v nej môj individuálny hlas, ale prechádzam neustálym hudobným vývinom – tak ako
mnohí skladatelia prechádzajú z jedného tvorivého obdobia do druhého – a myslím si, že
to, o hrám teraz, je odzrkadlením jednej etapy môjho života. A po nej príde alšia. Už mám
pripravené nápady na druhé CD. Moje prvé
CD je odrazom asu stráveného na Berklee, no
dnes sa už na mnohé veci dívam inak.

Be Beautiful
Prezra nieo o svojom debutovom albume Be
Beautiful. Ako si dávala dokopy materiál, udí a nanné prostriedky potrebné na jeho vydanie?
Obsahuje sedem skladieb – všetky sú moje
autorské kompozície – pre 16-lenný kolektív, v ktorom hrám aj spievam, iže ide akoby o 17-lenný orchester. Kompozície vznikli
v priebehu jedného roka, od leta 2010 do jari
2011, hráov som našla väšinou medzi kamarátmi a známymi, s ktorými som hrávala v Rainbow Big Bande. Vedie ho legendárny trombonista Phil Wilson, vemi známy aj ako aranžér,
a každý v om chce hra, podobne ako v Rainbow All Stars alebo v orchestri Grega Hopkinsa, pretože majú úžasný repertoár. Ja sama som
u nich naerpala mnoho skúseností. Všetky
skladby boli aranžované pre Rainbow All Stars
Phila Wilsona, a preto som mu album aj venovala. Nechcela som, aby skonili „v šuplíku“
a mala som pocit, že ak ich nenahrám teraz, tak

sa k podobnému projektu už nedostanem. Mali
sme dve skúšky a dva dni sme strávili v štúdiu
– ale išlo o naozaj skúsených hráov a väšina
z nich tieto skladby skúšala aj na hodinách ansámblovej hry, takže tento krátky as bol úplne
dostaujúci. o sa týka rozpotu, chlapci nahrávali zadarmo, zaplatila som len za štúdio, zvukárov a mixáž, priom štúdio fungovalo ako nezisková organizácia založená krátko predtým,
iže jeho cena bola vemi symbolická. Neboli to
štúdiá samotnej Berklee, pretože v nich možno
nahráva len školské projekty. Celkové náklady
však neboli vemi vysoké a s nanciami mi pomohol aj môj otec, za o mu vemi akujem.
Medzi interpretmi na albume je aj raper...
Slovenský raper Pejro Káresky. Nahovoril slovenské texty, ktoré sám napísal, a vo Farewell
Lullaby, štvrtej skladbe albumu, som nahovorila text mojej mamy. Ak spievam, tak bez textu,
iba na vokály alebo slabiky; nie som textár a nepúšam sa do vecí, ktoré neovládam.
Možno teda hovori o „postmodernej“ fúzii
rôznych žánrov?
Áno. Phil Wilson, ktorému som album venovala
a ktorého som požiadala o sprievodný text, píše,
že je to zmes všetkej hudby, ktorá ma ovplyvnila za
29 rokov života pred jeho vydaním. Je tam folklór,
africká hudba, klasická hudba, rhythm and blues,
free jazz, ale to všetko má základnú jazzovú líniu.

Vibrafonisti
Ktorí vibrafonisti – okrem Mika Mainieriho –
a ovplyvnili najviac?
Steps Ahead Mika Mainieriho ma inšpirovali na
zaiatku. Mainieri je invenný hrá so skvelým
melodickým cítením. Okrem mojich profesorov
na Berklee Eda Saindona a Davea Samuelsa to bol
súasný newyorský vibrafonista Joe Locke a tiež
Steve Nelson z kvinteta Davea Hollanda. Mainieri a Nelson boli na zaiatku, potom som poúvala všetko možné – od Lionela Hamptona, ktorý
mal skvelú techniku, cez Milta Jacksona a Victora
Feldmana po Bobbyho Hutchersona, ktorý je na
môj vkus už príliš uletený. Vynikajúci vibrafonisti
sú aj v Paríži, napríklad Franck Tortiller. Nespomenula som Garyho Burtona, aj ke patril k prvým, ktorých som poúvala. Je priekopníkom vibrafónovej techniky, vymyslel nový spôsob držania
paliiek a je skrátka fantastický, no hudobne nie je
pre ma až takým výrazným vzorom. Pái sa mi,
ke hrá v duete s Makotom Ozonom alebo Chickom Coreom, mám pred ním veký rešpekt, a vždy,
ke môžem, idem sa pozrie na jeho koncert.
Na Slovensko si prišla po dlhom ase. Plánuješ
sa sem vraca astejšie?
Dúfam, že áno. Nielen za rodinou, ale aj za koncertnými príležitosami. A v neposlednom rade
aj kvôli dobrému jedlu – v porovnaní s Amerikou.
(Smiech.) Musela som prís domov. Poznám udí,
ktorí žijú v Amerike 20-30 rokov a stále si nezvykli.

MalletKAT
Hráš na elektronickom nástroji MalletKAT.
ím a oslovil – okrem toho, že je praktickejší na
prenos ako tradiný vibrafón?
Oslovil ma tým, že má k dispozícii vea zvukov,
podobne ako keyboard, a pritom sa na om používa rovnaká technika hry ako na vibrafóne.
Získala som ho priamo od výrobcu za nižšiu
cenu v rámci sponzorstva. V strednej Európe je
zatia pomerne málo rozšírený, no v Amerike sa
používa hojnejšie. Ke som úinkovala v muzikáloch, využila som napríklad vynikajúci zvuk
tympanov, marimby, woodblocku a rôzne iné
perkusívne zvuky. Pri sólach som niekedy použila aj zvuk akustickej gitary, ktorý je úžasný.
Na koncerte v Hlave XXII som siahla aj po zvuku elektrickej gitary a pomocou pedálov som sa
ho snažila „ohýba“.
V niektorých skladbách súasne s hrou na vibrafóne (alebo MalletKATe) aj spievaš. Ako zvládaš
koordináciu týchto dvoch inností?
Je to nároné na techniku, pretože sa musím
poúva nielen ako spevák, ale aj ako inštrumentalista. Aby lovek dosiahol koordináciu,
musí by mimoriadne sústredený, najmä ak
spieva texty. astokrát nepoujem dobre vlastný hlas, o je trošku nepríjemné a hlavne nepraktické. Mikrofón musí by umiestnený stabilne a ak sa náhodou posuniem o centimeter
veda, paliky zasiahnu iné tóny, ako by mali.
Nemôžem sa „hra“ s mikrofónom, ako to robia speváky, musím v rukách drža paliky.
Chvíu som používala headset, ale už ho nechcem, lebo je hrozný...

Cítiš teda potrebu vraca sa spä ... Je to aj tým,
že lovek akosi prirodzene túži po uznaní v krajine,
kde sa narodil?
O uznanie mi až tak nešlo. Robila som veci,
ktoré ma zaujímajú, a o nejaký marketing okolo vlastnej osoby som sa príliš nestarala. Viem,
že je to dôležité, a niektorí udia aj vedeli, že
som v Amerike, no pre väšinu akoby som práve „spadla z neba“. Som rada, ke sa uom
pái moja hudba a ke mi úprimne povedia, o
si o nej myslia. To je pre ma najväším uznaním. Urite som sem nešla preto, aby mi hovorili veci typu: „Áno, udmila, si úžasná…“

udmila ŠTEFÁNIKOVÁ (1982)
sa narodila v Bratislave. Ako 6-roná zaala hra na
klavíri a spieva.
Absolvovala Konzervatórium v Bratislave v odbore
hra na bicích nástrojoch. Od roku 2005 študovala
jazzový vibrafón, kompozíciu a aranžovanie (Stephen Browman) na American School of Modern
Music v Paríži a v štúdiu pokraovala na Berklee
School of Music (vibrafón u Eda Saindona a Davea Samuelsa, aranžovanie u Phila Wilsona), ktorú
absolvovala roku 2011. Vystupovala na koncertoch
a festivaloch v Paríži a v Bostone. Roku 2011 vydala vo vydavatestve Inner Circle Music saxofonistu
Grega Osbyho svoj debutový album Be Beautiful.
V súasnosti vedie jazzové kvarteto LSQ.
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Jazz a Európa XXVIII.
Slovensko: domáca scéna
po roku 1993
Pád „železnej opony” na sklonku 80. rokov bol pre
slovenskú – v tých asoch ešte eskoslovenskú – jazzovú
scénu prelomom zväša pozitívnym. Hudobné formácie
prestali fungova pod zastrešením ociálnych kultúrnych
centier, otvorením hraníc medzi Východom a Západom
nastalamožnos migrácie hudobníkov a slobodného
nadväzovania kontaktov, voný trh priniesol takmer
neobmedzenú dostupnos nahrávok, hudobnej literatúry
a inštruktážnych materiálov.

Peter MOTYKA

Konfrontácia so slobodou
Negatívnym aspektom boli odchody viacerých
význaných osobností, ktoré narušili generanú kontinuitu medzi skúsenejšou a novonastupujúcou generáciou hudobníkov. Porevoluný
boom rozšíril možnosti organizátorom a koncertným promotérom. Nové alternatívy pribudli fungujúcim festivalom, ktoré rozšírili spoluprácu s kultúrnymi inštitútmi, vevyslanectva-

R. Tariška foto: P. Španko

ných formách (propagácia, vydávanie CD, organizovanie jazzových workshopov) Slovenská jazzová spolonos, ktorú dlhorone vedie
spevák Peter Lipa. Na druhej strane sa koncom
90. rokov zaala prejavova stagnácia spôsobená ekonomickými faktormi. Dôsledkom opadnutia prvotného, asto nadšeneckého záujmu
bolo zredukovanie festivalov, jazzových klubov, ale aj väších ansámblov (zanikli Tanený

Bratislava Hot Serenaders foto: P. Španko

mi a sponzormi (menlivý záujem o podporu jazzu môžeme sledova na príklade najvýznamnejšieho domáceho festivalu Bratislavské jazzové
dni, v názve ktorého sa v 90. rokoch vystriedalo
viacero generálnych partnerov). Výraznejšia
podpora sponzorov sa však pozitívne odrazila
na programovej ponuke tohto festivalu, ktorý
v porevoluných rokoch na Slovensku predstavoval prominentné osobnosti jazzového diania (Wynton Marsalis, Joe Zawinul, Bob Berg,
Ray Brown, Johnny Grifn, Benny Golson
a i.). Platformou prezentácie mladých jazzmanov bol vznik súažných prehliadok a festivalov
v rozliných regiónoch Slovenska. Domáce jazzové dianie od 90. rokov podporovala v rozli30

orchester eskoslovenského rozhlasu, VV Systém, Big Band Radio Bratislava, Big Band VUS
Bratislava).
Nadšenie pomohlo aj vzniku orchestra Bratislava Hot Serenaders (BHS), ktorý od roku
1992 vedie charizmatický trubkár a aranžér Juraj Bartoš. Svojím zameraním, autentickou interpretáciou hudby 20. a 30. rokov minulého
storoia, patrí súbor k jedným z mála úzko vyprolovaných telies na slovenskej scéne. Nadšenci hot jazzu a sweet and dance music rekonštruujú archívne nahrávky a rearanžujú ich
v duchu dobového štýlu. Dôkazom ich autenticity a interpretanej presvedivosti bola trofej
Sidney d’Or z jazzového festivalu Saint Raphael

vo Francúzsku (1994), vynikajúce odozvy z festivalov vo Vekej Británii, Francúzsku i Maarsku a nadšené reakcie renomovaných špecialistov na hudbu daného obdobia.1 BHS patria na
domácej scéne k fenoménom, ich pravidelné
koncerty sa tešia neutíchajúcemu záujmu publika a albumy s dobovými šlágrami (najmä tie
v noblesnom podaní herca a speváka Milana
Lasicu) majú výrazný komerný úspech. Súbor sprítomuje domácemu publiku míniky
jazzovej histórie (album Take it Easy venovaný orchestru Duka Ellingtona), ako aj lokálny
dobový repertoár spôsobom, akým sa na Slovensku v medzivojnových rokoch nekultivoval.
BHS sú reminiscenným prototypom orchestra
dodatone zap ajúceho medzeru v histórii slovenskej populárnej hudby. Líder Juraj Bartoš,
v európskom kontexte najvýraznejší slovenský
jazzový hudobník, upozornil na seba v 80. rokoch, ke sa krátko po svojom nástupe na scénu stal prominentom domácej jazzovej komunity. Bol lenom Comba Petra Lipu, lídrom vlastných zoskupení, udomácnil sa v eských formáciách (Kvarteto Emila Viklického, Jazz Face
Štpána Markovia, Gustav Brom Big Band,
Veleband) a rovnako úspešne sa etabloval v zahranií (European Broadcasting Union Big
Band, Nouvelle Cuisine, Vienna Art Orchestra). lenom progresívneho Vienna Art Orchestra bol Bartoš až do ukonenia innosti súboru v roku 2010 a nahral s ním viacero albumov
(Third Dream, All that Strauss Vol. 2, 30 Years:
American Dreams, European Visionaries, Visionaries & Dreams). Bartošovými doménami už
dve desaroia ostávajú suverénna hráska istota a invennos predovšetkým v línii priamoiareho straight ahead jazzu. V poslednom období
sa najastejšie objavoval s bebopovým kvintetom Hot House (album Jazz na Hrad , Multisonic 2009), hosoval na nahrávkach i koncertoch (Matúš Jakabic CZ-SK Big Band, East
European Artsemble uboša Šrámeka a i.), ak9 | 2012
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tívnym bol aj v oblasti orchestrálnej i komornej
klasickej hudby. Bartoš ako univerzálny hudobník európskeho formátu predstavuje na domácej scéne renesannú osobnos s nesmierne širokým záberom pôsobnosti, jeho interpretaný
a ideový vklad bol mnohokrát dôležitým životodarným impulzom pre slovenský jazz.2

Import a export slovenského jazzu
Nepravidelný charakter prienikov domáceho
jazzu s okolitými krajinami a americkou scénou nadobudol v novom miléniu systematickejšie kontúry. Priekopníkom v tejto oblasti bol
bubeník a perkusionista Jozef „Dodo“ Šošoka (1943–2008), jeden z prvých slovenských
hudobníkov študujúcich na prestížnej americkej Berklee College of Music v Bostone, ktorý
v roku 1989 podnikol ako líder Boston Jazz Quartet sériu koncertov v USA a v Európe.3 Šošoka bol svojráznou postavou už len z dôvodu vývojových medzižánrových posunov – od rockandrollových koreov prešiel k hardbopovej až
freejazzovej expresii a svojimi experimentálnymi excesmi smeroval k worldmusic (impulzom
bolo turné s bigbítovými The Gentlemen po krajinách Blízkeho východu v roku 1973). Svoju rozrastajúcu sa zbierku etnických nástrojov
prezentoval na vystúpeniach znane extrovertným a výbušným spôsobom (nahrávka Drums
& Percussion Acoustic Music, Pavlík Records
2008). Práve pre nervnú a nepretržitú pulzáciu
býval Šošokov bubenícky vklad posudzovaný
znane kontroverzne a jeho projekty odrážali
rty osobnosti, ktorá nedokázala „ustriehnu“
proporcionalitu sólového exhibicionizmu. Ne-

Triu síce dominujú husle Stanislava Palúcha,
no popri kontrabase Róberta Ragana je „najcudzorodejším“ elementom cimbal Moldavana Marcela Comendanta. Hudba zoskupenia,
patriaca svojou atypickou zvukovosou na pomedzie swingovej tradície, slovenského folklóru i tradinej moldavskej hudby, sa môže javi
ako idealizovaná reminiscencia gypsy jazzu,
ktorého kultivovanú podobu ponúkali cigánske
kapely v bratislavských podnikoch v prvých desaroiach 20. storoia. Kým eponymný debut
PaCoRa Trio (Hevhetia 2004) prekvapil okrem
swingujúcich štylizácií udových tém aj pretavením jazzových štandardov, na albume Fugit
Hora (Spectrum 2012) akcentuje trio svoju zalenenos v stredoeurópskom priestore.4 Stanislav Palúch, podobne ako viacerí jazzmani nového milénia, sa stáva modelom umelca s obdivuhodným nadžánrovým rozptylom – pôsobil
v rôznorodých jazzových projektoch, v ansámbloch klasickej hudby, bluegrassových kapelách,

Práve toto zoskupenie prinieslo prvý prolový
album slovenského klavírneho tria (Soul Station, Allegro/Hevhetia 2003), ako aj nahrávku,
ktorá výraznejšie zarezonovala mimo domácej
scény (NBS Trio Plays Komeda, BCD Records
2010).5 Výrazovo i esteticky odlišným typom
klavírneho tria je prešovské AMC Trio, ktorého
lenovia pravidelne prizývajú k spolupráci osobnosti svetovej scény. Na svojich nahrávkach
i v rámci koncertných turné predkladajú hudobníci (od svojho vzniku v roku 1993 v nemennom
obsadení: Peter Adamkovi – klavír, Martin
Marinák – kontrabas, Stanislav Cvanciger –
bicie nástroje) osobitú víziu folklórom i populárnou hudbou ovplyvnených spevných tém, ktorá
vaka konceptu s prestížnymi hosami (americký trubkár Randy Brecker, švédsky gitarista Ulf
Wakenius) posúva výkon i celkové vyznenie kapely dopredu. Ako hosujúci len nahral Wakenius s AMC Triom dvojicu albumov s autorským
materiálom (Soul of the Mountain, Hevhetia

Nothing But Swing Trio foto: P. Španko

PaCoRa Trio foto: P. Španko

AMC Trio foto: P. Španko

možno mu však uprie zásluhy inného a úspešného organizátora, ktorý dokázal priláka na
Slovensko osobnosti európskeho významu (Biréli Lagrène, Kenny Wheeler, Hans Koller, Aladár Pege, Charlie Mariano, Harry Sokal a i.).
V rámci svojho zoskupenia Slovak Jazz Trio
uviedol na scénu viacero pozoruhodných hudobníkov rómskeho pôvodu (klaviristi Ondrej
Kraják, Tomáš Gajlík, kontrabasista Tomáš
„Gaštan“ Baroš), ktorí sa vykryštalizovali ako
strategické osobnosti alšieho vývoja.
Pokia za kritérium „exportnosti“ považujeme
osobité, v istom zmysle špecicky slovenské
znaky, PaCoRa Trio vybouje z bežných jazzových zoskupení už nástrojovým obsadením.

crossoverových súboroch (medzinárodné úspechy zaznamenalo štylizované tango tria Triango s klaviristom Petrom Breinerom a akordeonistom Borisom Lenkom). Na domácej scéne
vzbudila pozornos symbióza európskej tradície
a amerického swingového dedistva nahrávky
Stano Palúch & Nothing But Swing Trio (Hevhetia 2004) s rovnomenným klavírnym triom. Pozoruhodne impulzívnym spôsobom hry a nasadením prekvapuje klavirista Klaudius Ková,
spolu s kontrabasistom Róbertom Raganom
a bubeníkom Petrom Solárikom v roku 1998
zostavili trio Nothing But Swing zamerané na
repertoár straightahead jazzu v línii formácií
Buda Powella, Oscara Petersona a Billa Evansa.

2008 a Waiting for a Wolf, Hevhetia 2011, v štádiu príprav je nahrávka s Randym Breckerom)
a spoloné hranie popisuje ako „jednoliaty skupinový celok“.6 Obe spomenuté triá prekvapujú
oproti mnohým príležitostným a krátkodobým
projektom vysokým stupom empatie jednotlivých lenov. Práve zoskupenia fungujúce dlhšiu
dobu v rovnakom personálnom obsadení sú na
slovenskej scéne zriedkavé.
Zo slovenských hudobníkov dlhodobo pôsobia v zahranií predstavitelia ranej generácie – trubkár Laco Déczi pravidelne vystupuje
v amerických kluboch a každorone vydáva albumy, ktoré predstavuje na turné v echách i na
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Slovensku, klavirista Viktor Zappner je v alekej Tasmánii aktívny nielen ako líder vlastného
tria, ale aj ako dlhoroný prezident tasmánskej
Jazz Action Society a organizátor medzinárodného Devonport Jazz Festivalu, kontrabasista
Gustáv Riška býval popri univerzitnej innosti
hudobne aktívny len sporadicky, podobne ako
jedna z prvých slovenských jazzových vokalistiek Zuzka Lonská, žijúca vo Švédsku. Aktívnymi sú i Jan Jankeje, kontrabasista a majite
nemeckého vydavatestva JazzPoint Records
alebo v Spojených štátoch pôsobiaci klavirista, skladate a dirigent Peter Breiner, ktorý sa
jazzu v posledných desaroiach už nevenuje. V USA sa presadila aj mladá vibrafonistka
udmila Štefániková, absolventka parížskej
American School of Modern Music a bostonskej
Berklee College of Music. Pre ansámbel svojich spolužiakov v Bostone zaranžovala vlastné
kompozície a jej debut Be Beautiful (Inner Circle
Music 2012) vyšiel pod patronátom saxofonistu

AsGuests foto: P. Španko

znávacím znamením hudby AsGuests je dôraz
na metrorytmickú zložku a zvukové hadastvo,
kapela spolupracuje s mnohými hudobníkmi
i orchestrami (Kenny Wheeler, European Colour Jazz Orchestra, New European Jazz Collective a i.). V nealekej Viedni pôsobí huslista Roman Jánoška, laureát viacerých súaží, ktorý
sa v rôznych klasických i jazzových projektoch
predstavil po boku osobností ako Roby Lakatos,
Bobby McFerrin, Michel Camilo alebo Joe Zawinul. Spolu s bratom, klaviristom Františkom
Jánoškom, vedie jazzové kvarteto No Limit, je
lenom tria Breins Café a Luis Bellano Project.7

Generácia 197X
Fenoménom súasnej slovenskej jazzovej scény sú hudobníci tzv. Generácie 197X. Jazzmani narodení v priebehu desaroia 1970–1979
sa napriek rozliným východiskám a smerovaniam prolujú ako skupina s viacerými spolonými znakmi: napriek výraznej inklinácii
k jazzovej tradícii a straightahead idiómom sa
usilujú o osobitos vlastného vyjadrovacieho jazyka, pôsobia v rozliných štýlovo rozmanitých
projektoch, na pôde ktorých sa úspešne kon-

nej akadémie Franza Liszta v Budapešti) alebo
Posko (Jazzové oddelenie Hudobnej akadémie
v Katoviciach). Hudobníci Generácie 197X
ostávali kontinuitne poas štúdií súasou slovenskej scény, s ktorou neprerušili kontakty,
popritom však absorbovali vplyvy nových uilíš a rozbehli medzinárodné spolupráce so svojimi spolužiakmi alebo pedagógmi (výsledkom
boli East European Artsemble klaviristu uboša Šrámka alebo Rainbow Project saxofonistu
Erika Rothensteina). Vaka Jazzovému oddeleniu na Konzervatóriu Jaroslava Ježka v Prahe
ostalo v echách pôsobi viacero slovenských
hudobníkov. Trubkár Oskar Török, kontrabasista Rastislav Uhrík a bubeník Daniel Šoltis
sformovali s eskými spolužiakmi pozoruhodné
zoskupenie Vertigo, na pražskej klubovej scéne
sa etablovali vokalistka Miriam Bayle a klavirista Matej Benko. Viacerí slovenskí jazzmani
pedagogicky pôsobia na Katedre jazzovej interpretácie Janákovej akadémie múzických umení v Brne (Rastislav Uhrík, Matej Benko, Klaudius Ková, Matúš Jakabic).9
Na svetovej scéne sa výraznejšie etabloval bubeník Martin Valihora, predovšetkým ako súas

R. Jánoška foto: P. Španko

M. Valihora foto: P. Španko

Grega Osbyho. V Holandsku pôsobiaci vibrafonista Miro Herák a klavirista Michal Vaouek sformovali kapelu AsGuests s netradine
zvukovo-farebnou kombináciou a získali s ou
viacero medzinárodných ocenení (Pim Jacobs
Prize, víazstvo na The Dutch Jazz Competition
v rámci North Sea Jazz Festival). Kapela koncertuje v Holandsku i v zahranií nielen v pôvodnom kvartetovom obsadení, ale aj ako septeto s trojicou hráov na sláikových nástrojoch
(kompozine i aranžérsky pozoruhodný album
Universal Mind vyšiel v roku 2011 v prestížnom
americkom vydavatestve Origin Records). Po32

frontujú s americkými i európskymi kolegami.
Napriek neexistujúcej forme akreditovaného
jazzového odboru na Slovensku (výnimkou sú
špecializované kurzy na niektorých konzervatóriách a ZUŠ) prešla väšina hudobníkov tejto generácie vzdelávacími inštitúciami, predovšetkým v zahranií.8 Bubeník Martin Valihora
a basgitarista Oskar Rózsa absolvovali Berklee College of Music v Bostone, väšina však
z existenných alebo osobných dôvodov využila
možnosti, ktoré ponúkali susedné krajiny – Rakúsko (Jazzové oddelenie Hudobnej univerzity
v Grazi), Maarsko (Jazzové oddelenie Hudob-

rytmického tandemu v triu živelnej japonskoamerickej klaviristky Hiromi, po boku ktorej
zotrval takmer sedem rokov. Porovnatené úspechy doteraz nedosiahol žiaden slovenský jazzový hudobník: trio (neskôr kvarteto) niekokokrát absolvovalo celosvetové turné a vydalo sériu úspešných albumov v americkom vydavatestve Telarc.10 Valihorova schopnos prispôsobi
sa spoluhráom bola základom intenzívnych
muzikantských stretnutí oscilujúcich medzi kánonicky presnými formovými štruktúrami a improvizovanou uvonenosou. Bubeník poas
svojich pravidelných úinkovaní na Slovensku
exceloval po boku vynikajúceho amerického
gitaristu „bensonovského strihu“ Rona Affa
(album Ron Aff Trio, Hevhetia 2005), smoothjazzovej legendy Leeho Ritenoura alebo svojou
impresionistickou zvukomalebnosou dofarboval priestor meditatívnejšieho zoskupenia Waking Vision, ktoré vytvoril s americkými spolužiakmi (v období 2001–2006 vydali v USA a na
Slovensku trojicu albumov). V posledných rokoch participuje na množstve domácich fusion
a funkových projektov (ACT Experience, Bass
Inferno, Oskar Rózsa Partnership Unlimited,
Punk Funk Project), dôsledkom oho je zákonité „rozmieanie“ jeho tvorivého potenciálu.
9 | 2012
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S výnimkou trubkára Juraja Bartoša nemala
slovenská scéna výraznejšiu osobnos medzi
„dychármi“ a tento nedostatok rovnocenných
komunikaných partnerov pociovali ako výrazný handicap najmä klaviristi v 70. a 80. rokoch (Gerhardt, Jonáš, Hajnal). Až na prelome
tisícroia si pozornos vydobyla dvojica mladých saxofonistov. Priamoiarejšiu mainstreamovú líniu razí tenorsaxofonista Milo Suchomel, zvukovo i výrazovo nadväzujúci na odkaz
Bennyho Golsona. S hardbopovým vzorom ho
spája stmelenos a sýta tónová robustnos, ako
aj schopnos napísa podmanivé baladické témy
nezastierajúce svoj melodicko-pesnikový naturel (naznauje to autorský materiál prolového
albumu I Always Tell You..., Hudobné centrum
2007). Pozoruhodnou skúsenosou bolo prizva-

. Šrámek foto: P. Španko

nie samotného Golsona ako špeciálneho hosa
Milo Suchomel Quartet na festivale Gypsy Jazz
Fest 2011, kde na spolonom koncerte zazneli okrem klasických aranžmánov Golsonových
skladieb aj Suchomelove témy. Univerzálnejším hráom je altsaxofonista Radovan Tariška, ktorý sa napriek mainstreamovým východiskám nevyhýba príležitostnej participácii na
progresívnejšie zameraných experimentoch
(slovensko-rakúska zostava Miki Skuta Club,
Sextet basgitaristu Oskara Rózsu). Ako saxofonista disponuje Tariška impozantnou technikou
a dravým hardbopovým nasadením, ktoré ho
už v jeho zaiatkoch priviedli k spolupráci s domácou špikou (ako dvadsajedenroný hrával
s bebopovým projektom Hot House trubkára Juraja Bartoša a bol lenom Gabo Jonáš Quartet).
Ako excelentného sólistu (a v zmysle „vytania
z davu“ aj zdravo agresívnu a extrovertnú osobnos) si Tarišku asto prizývajú mnohí domáci lídri – ako sólista CZ-SK Big Bandu Matúša
Jakabica sa dokázal presadi aj veda hosujúceho Harryho Sokala, postcoltraneovského génia svetového formátu. V poslednom období sa
Tariška sústreuje na vlastné koncepcie, v rámci ktorých aktualizuje a syntetizuje odkaz hardbopových pionierov. Projektom Folklore to Jazz,

reharmonizáciami a rytmickými premenami
udových melódií („inkovaním jazzu folklórnymi elementmi“) síce z daného rámca mierne
vybouje, avšak svoje idey intenzívne rozvíja na
pôde zoskupení Saxophone Summit a sexteta
so zahraninými sólistami – eským tenorsaxofonistom Ondejom Štverákom a americkým
trubkárom Ryanom Carniauxom.11 Z hadiska príznaného zalenenia sa k stredoeurópskym koreom sa javí závažnejším Tariškov
duet s klaviristom Ondrejom Krajákom. Ich
spoloná medzižánrová komunikácia (nahrávka Elements, Hudobné centrum 2006) s presahmi jazzu, bartókovských názvukov i folklóru prekvapuje nesmierne zrelým prístupom
demonštrujúcim technické a invenné danosti
oboch umelcov.12 Ondrej Kraják poas štúdia

Š. Bartuš – kontrabas, D. Novakov – bicie nástroje).14 Vrcholom Šrámekových skladateských, líderských i klaviristických ambícií je album Abstructures (Hudobné centrum 2008)
s intelektuálnejším prístupom k materiálu
poda vzoru jeho domáceho mentora, gitaristu
a aranžéra Matúša Jakabica. Estetika akustickej jazzovej moderny, neo hard bopu, kultivovanos a vyváženos Šrámekovho kompoziného prístupu, ako i jeho brilantná predstavivos
zvukových farieb (v línii projektov Gila Evansa)
prezrádzajú najvýraznejšiu skladateskú osobnos Generácie 197X s rozpoznateným spôsobom vedenia voicingov.
Nielen uboša Šrámeka, ale aj mnohých alších domácich hudobníkov svojím pedagogickým, hráskym, skladateským i aranžérskym
prístupom formoval gitarista Matúš Jakabic, laureát
kompoziného Ocenenia
Charlesa Mingusa z Berklee College of Music. Mentor Generácie 197X s bohatou aranžérskou skúsenosou (European Jazz Youth
Orchestra, Euro Jazz Big
Band, Budapest Jazz Orchestra) prevzal domácu
štafetu vekoformátových
zoskupení a od roku 2004
Matúš Jakabic CZ-SK Big band foto: P. Španko
vedie Matúš Jakabic CZSK Big Band, napriek spo-

na Jazzovej akadémii Ferenca Erkela
v Budapešti hrával so známymi osobnosami maarskej scény, získané štipendium na bostonskej Berklee College of Music zatia nevyužil. Tariška
držal patronát aj nad debutom The
First (Hudobné centrum 2010) bubeníka Dávida Hodeka, držitea ocenenia Talent roka 2009 v rámci rakúskej
Hans Koller Preis, ktorý mal v ase
nahrávania len 12 rokov. Okrem pozoruhodnej techniky prekvapuje Hodek strhujúcim drivom, komunikatívnosou a bezpenou orientáciou v rytmicky dôvtipných kompozíciách maarského klaviristu Pétera Sárika, ktorého prítomnos naznauje prieniky stredoeurópskych
jazzových scén.13

Pohad do budúcnosti
Ako nezvyajne vynaliezavý a novátorský typ
aranžéra i skladatea sa v rámci svojich zoskupení proluje klavirista uboš Šrámek, absolvent Jazzového oddelenia Hudobnej univerzity
v Grazi. Po svojom návrate v roku 2004 viedol
medzinárodnú formáciu Five Reasons s inštrumentáciou inšpirovanou zostavami Kennyho
Wheelera (klavírne trio s trúbkou a gitarou),
ktorú predstavil na nahrávke Correspondance (Hudobný fond 2005) s hosujúcimi balkánskymi spolužiakmi, a neskôr zoskupenie
East European Artsemble (K. Fekete-Kovács
– trúbka/krídlovka, K. Bacsó – altsaxofón,
R. Fraš – tenorsaxofón/altsaxofón, . Šrámek
– klavír, M. Jakabic – gitara/git. syntezátor,

M. Skuta foto: P. Španko

radickému úinkovaniu jednoliaty ansámbel
zložený z vynikajúcich eských a slovenských
hudobníkov viacerých generácií.15 Obe koncertné nahrávky orchestra vznikli v zahraninej produkcii (Matúš Jakabic CZ-SK Big Band
featuring Harry Sokal vaka spolupráci rakúskeho ORF a slovenského Hudobného centra,
druhý album je záznamom pražského koncertu v rámci cyklu Jazz na Hrad ). V Jakabicovej
práci s nástrojovými hlasmi a sekciami sa prelína hravá bezprostrednos s konštruktívnym
experimentátorstvom (absolvoval teoretickú
kybernetiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte). Medzinárodný rozmer mala už netradiná
zostava Jakabicovho tenteta zostavená po jeho
návrate zo štúdií v Bostone v polovici 90. rokov,
v rámci ktorej demonštroval nadobudnuté skúsenosti (ako hosa-trubkára prizval na nahrávku Matúš Jakabic Tentet featuring special guest
Greg Hopkins svojho pedagóga).
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svojom prejave postupne eliminoval prebytoné
vonkajšie (z jeho pohadu aj „cudzorodé“ jazzové)
vplyvy. Výsledkom boli svojrázne nekonvenné
pohady na domáci folklór v širších súvislostiach
(albumy SpaceBoys, Hevhetia 2005 a Sklony, Hevhetia 2008). Šeban bol dve desaroia „hnacím
motorom“ zoskupení Petra Lipu a ich nesmierne inšpiratívna spolupráca priblížila hudbu nášho najvšestrannejšieho vokalistu širšiemu publiku. Podobné medzigenerané strety bada na súasnej scéne skôr zriedkavo, aj ke saxofonistovi
Nikolajovi Nikitinovi sa úspešne darí fungova s
generane i personálne rôznorodým kvartetom
(album Personal Suite, Real Music House 2012).
Nikitin spolu s barytónsaxofonistom a pozoruhodným aranžérom Erikom Rothensteinom pripravuje v rámci domácej scény netradiný cyklus moderovaných konM. Bugala foto: P. Španko
certov Spoznaj jazz.
Prvou dámou slovenského jazzového vokálu je Lucia Lužinská,
formovaná umeleckým prostredím Jazzového oddelenia Hudobnej univerzity v Grazi. Nahrávkou (un)covered (Pavian Records
2008) prekvapila posunom od
tradiného mainstreamu k súasne znejúcim a zvukovo pestrejším
aranžmánom (autorom bol gita-

Pozoruhodný medzinárodný ansámbel zostavil
aj klavirista Miki Skuta (vl. m. Mikuláš Škuta),
oceovaný predovšetkým ako interpret klasickej
hudby. Svoje skladateské a aranžérske ambície
potvrdil najmä dvojicou, na domácej scéne paradoxne nedocenených projektov: nahrávkou Alice in Jazzland (Opus/Davay 1992) skupiny The
Quartet s Jurajom Bartošom a albumom Identity (DS Consult/Hevhetia 2002), v rámci ktorého
pretlmoil do jazzového idiómu archaické organálne techniky; sólistami okteta boli rakúski
(sopránsaxofonista Gerald Preinfalk, gitarista
Edi Köhldorfer) i slovenskí umelci (Juraj Bartoš,
Radovan Tariška). V medzinárodnej konfrontácii obstál Skuta už v porevolunom období (CD
Octet Ost II, Amadeo 1993 s Christianom Mu-

thspielom, Tomaszom Stakom, Vladimirom
Tarasovom a i.), v posledných rokoch sa v úlohe
jazzmana objavuje prevažne na zahraniných
pódiách po boku renomovaných huslistov Didiera Lockwooda, Benjamina Schmida, Marka
Feldmana, priaznivé ohlasy získali aj jeho experimentálnejšie improvizované dialógy s trombonistami Christianom Muthspielom alebo Bertlom Mütterom.
Medzinárodnú kariéru odštartovala v poslednom
období dvojica talentovaných gitaristov. Mainstreamovo orientovaný Michal Bugala navštevoval
jazzové oddelenie Hudobnej univerzity v Grazi
a už svoj debut 1st Touch (Hudobný fond 2010)
sa rozhodol nahra v New Yorku s vyhadávanými
hudobníkmi tamojšej scény (Seamus Blake, Danny Grissett, Vincente Archer, Kendrick Scott). Po
uvedení aktuálneho albumu Y (Bugo Bros 2012)
s dvojicou zostáv s americkými i európskymi spoluhrámi zvažuje Bugala svoje alšie pôsobenie
v rámci newyorskej scény. Rockové a experimentálne fúzie ovplyvnili zvukové hadastvo gitaristu Davida Kollara, ktorý je aktívnym aj vo sfére
lmovej hudby a pravidelne koncertuje v európskych destináciách. Cieavedomá a poda Kollara
nevyhnutná konfrontácia so zahraniím prináša plody v podobe aktuálnej spolupráce so špikovým nórskym zvukovým experimentátorom
Eivindom Aarsetom, ktorý slovenského gitaristu
prizval do svojho Sonic Codex Orchestra. Popritom Kollar koncertuje s maarskými (energické
trio s bravúrnym bubeníkom Gergm Borlaiom)
i poskými hudobníkmi (live electronic project
s Tadeuszom Sudnikom a Indiou Czajkowskou).
Technicky a výrazovo Kollar v mnohom nadviazal
na gitaristu, producenta a skladatea Andreja Šebana. Ten sa po hektických sidemanských aktivitách stiahol na sklonku 90. rokov do ústrania a vo
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Gajlíka s americkým tenorsaxofonistom Rickom Margitzom, nahrávka gitaristu Michala
Bugalu s newyorským triom klaviristu Dannyho
Grissetta alebo úas amerického trubkára Michaela „Patchesa“ Stewarta na pripravovanom
albume kvarteta Nikolaja Nikitina. Kontrabasista Nikitinovho kvarteta Juraj Griglák sa presadil na zahraninej scéne v „opanom garde“,
ke ako „záskok“ lídra Marcusa Millera absolvoval turné s lenmi kapely tohto basgitarového majstra. Otváranie slovenských jazzmanov
svetu a ich pozvoné akceptovanie patrí k pozi-

D. Kollar foto: P. Španko

L. Lužinská foto: P. Španko

tívnym hláseniam o stave domácej jazzovej scény posledných rokov. Práve pohad na slovenský
jazz „európskou optikou“ a jeho zaradenie do
medzinárodného kontextu boli dôsledkom výberu uvedených osobností.
Poznámky:
1

rista a líder kapely All Time Jazz Boris ellár,
na albume hosovali aj pedagógovia z Grazu
– americký bubeník Howard Curtis a rakúsky
klavirista Fritz Pauer). Nevyhnutnos konfrontácie s okolitými scénami považujú dnes predstavitelia mladej generácie za kúový moment
svojho umeleckého smerovania, väšina z nich
programovo prizýva k svojim projektom zahraniných hostí a týmto konceptom sa usiluje presadi na európskej scéne. Aktuálnymi príkladmi
sú debutové albumy Collectivity (Hudobný fond
2011) kontrabasistu Štefana „Pištu“ Bartuša
a jeho kapely Jazz Brothers s americkým saxofonistom Andym Middletonom, More than One
Way (Hudobný fond 2009) klaviristu Tomáša

Brian Rust, britský špecialista na hot dance music
a autor viacerých monograí s touto tematikou o súbore napísal: „Well, they just show what the great bands of
the 1920s must have sounded like when they were in the
studio! They really are beautiful, and I wish there were
some bands here that sounded so grand. They sound so
relaxed, so warm, and that is where they score over other
1920s-style bands – so many of them sound so tightlybound to the music, they forget to enjoy it!“ http://www.
serenaders.sk/?kat=feed
2
Y. Kajanová charakterizuje Bartoša nasledovne:
„V porovnaní s inými jazzmanmi, ktorí akceptujú jazz
výlune pocitovo a spontánne, je jeho prístup k jazzu vemi seriózny. Študuje autentické jazzové pramene, dobové nástroje, zaoberá sa interpretáciou starých jazzových
skladieb, porovnáva interpretáciu rôznych období, žánrov a štýlov. (...) Vnáša do jazzu prvok vážnosti a striedmosti z európskej hudby, ktorej interpretácii sa tiež venuje. (Naopak, pri hre koncertov klasikov európskej
tradície sa snaží o prenesenie sviežeho prvku ‚hot‘ interpretácie z jazzu do vážnej hudby.) (...) Pre jeho hru je
charakteristický vitálny, sýty tón, vo vysokých polohách
charakteristický svojím razantným nasadením.“ Y. Kajanová: Slovník slovenského jazzu (Hudobné centrum,
Bratislava 1999), s. 25
3
Na Berklee boli ešte pred Šošokom prijatí klavirista
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Gabriel Jonáš (1973) a bubeník Cyril Zeleák (1985)
– z osobných dôvodov však na štúdium nenastúpili.
V rokoch 1987–1992 touto pedagogickou inštitúciou
prešiel bubeník Pavol Kozma, v porevolunom období
ho nasledovali klavirista Pavol Bodnár, gitarista/aranžér Matúš Jakabic, gitarista Juraj Burian, bubeník
Martin Valihora, basgitarista/skladate Oskar Rózsa
a vibrafonistka udmila Štefániková.
4
„Špecickos cimbalu Marcela Comendanta nespoíva v nahradzovaní rytmických prírazov a harmonickej
funkcie klavíra. (...) Popri razantnom cifrovaní vyniká bohatá variabilita rytmických možností tohto nástroja. Aj s charakteristickou drsnosou a hrubozrnosou, ktorá k nemu neoddelitene patrí. (...) Palúch hrá
nesmierne pocitovo, jeho tón je popri spevnosti tvárny.
Väšmi ako na titánov jazzových huslí Venuttiho, Smitha, i Grappelliho odkazuje na folklór s jeho špecikami
(ohýbanie tónu na konci fráz, mäkkos hry s „udským
rozmerom“ a badatenou pokorou pred hudbou samotnou.“ P. Motyka: PaCoRa Trio, In: Hudba 2/2006
Recenzent debutového albumu v BBC Music Magazine uvádza: „This intriguing album, from the acoustic trio PaCoRa, has a distinctly Middle European folk
sound – despite many of the numbers being New York
Tin Pan Alley classics. That’s not entirely surprising
as the line-up includes a wailing violin from the Slovakian Stano Palúch and a quick-stepping cimbalom from
the young Moldovan Marcel Comendant. Both players
are hair-raising soloists. Comendant’s dulcimer-type
instrument runs with the Gershwins’ number, Lisa, like
a crazed pianola stuck on double time. Palúch s take on
Pent-Up House, written by Sonny Rollins and a favourite of Grappelli’s, has wings. Palúch is the most eet
ddle player and bass player Robert Ragan is indefatigable.“ G. Booth: PaCoRa Trio, In: BBC Music Magazine 6/2006
5
Aktualizovaný odkaz na tvorbu fenomenálneho
poského skladatea a klaviristu Krzysztofa Komedu
zaznamenal nadšené ohlasy aj v zahranií:
„P i pohledu na historický ‚p íb h‘ slovenského jazzu je
fascinující, že trio je s nadšením p ijímáno v jazzov natolik vysp lé krajin jakou je Polsko (kde také deska vyšla). (...) Unikátní je emocionální náboj a interpretace
tria NBS jej znásobuje. Kováovy reharmonizace a celkový koncept je v logice 60. a 70. let (linie Evans-Corea),
ale zárove daný koncept ani v souasnosti není nijak
zastaralý. Navíc Ková logicky navazuje na své slovenské p edchdce (Ladislav Gerhardt, Ján Hajnal a Gabriel Jonáš), a p itom práv on získal mezinárodní ohlas,
jakého se jim z rzných dvod nedostalo.“ I. Wasserberger: NBS Trio Plays Komeda, In: Harmonie 3/2011
„Jednocze nie wykona , które prezentuje nam NBS trio
nie uwaam wcale za zachowawcze. S oryginalne i nowoczesne, pomimo tego zachowuj ducha oryginau!
Wszystkie tematy s wyra nie rozpoznawalne i suchajc ich, ma si wraenie spotkania z czym dobrze
znanym i lubianym. Jednocze nie jest to wasna muzyka sowackiego tria, ich oryginalne aranacje i pomysy.
Bardzo dobrze si sucha cao ci, utwory w tak duej dawce wcale nie nu, czego nie mona powiedzie o wielu
pytach. To jedna z najlepszych pyt z muzyk Komedy,
jakie si w ogóle ukazay.“ R. Borowski: NBS Trio Plays
Komeda, In: Jazz Forum 7-8/2010
O kvalitách tria sa pochvalne vyjadrili viacerí umelci európskeho formátu (S. Hamilton, T. Grzegorski,
M. Baata, J. Muniak, G. Winand a i.), ktorí s NBS spolupracovali. Poský saxofonista Piotr Baron spomenul:
„Táto kapela je pevne ukotvená v tom najistejšom idióme
jazzového mainstreamu podobne ako triá Reda Garlanda, Wyntona Kellyho i Billa Evansa. (...) Pokia by sa
Nothing But Swing objavili v newyorskom klube Village
Vanguard, väšina poslucháov by si urite nevšimla, že
nie sú domáci. (...) Nothing But Swing hrajú naozaj tak,
ako sa hrá inde vo svete.“ P. Motyka: Piotr Baron: Som
jazzovým fanúšikom, In: Hudobný život 10/2010

6
O spolupráci s AMC Triom Wakenius hovorí: „Títo
chalani znejú jednoducho slovensky; samozrejme, že
sa inšpirujú hudbou celého sveta, ale o sa týka vlastnej identity, v tom majú jasno. (...) AMC Trio vo svojich
melódiách odkrývajú svoje korene natoko, že sa stávajú osobnými. Pokia sa k tomu, o robíte, staviate týmto
spôsobom, nemôžete sa mýli. Poas dlhoronej kariéry
prešlo mojimi ušami nespoítatené množstvo melódií
a tie od AMC sú výnimonými! (...) Mnohí jazzmani sa
dnes akoby hanbili za krásu. Vymyslie komplikovanú
tému so zložitou štruktúrou nie je tak nároné, ako by sa
na prvý pohad zdalo, ale napísa piese , ktorá vám bude
preznieva v hlave aj niekoko dní po koncerte, nedokáže
hocikto.“ P. Motyka: Ulf Wakenius: Necítim sa tu ako
hos, In: týžde 50/2011
7
O slovenských jazzových emigrantoch viac v štúdii
a rozhovoroch: Y. Kajanová: Slovenskí jazzoví emigranti, In: Slovenská hudba 2/2008, I. Wasserberger:
Ke jazz liei všade na zemeguli... Nevšedné životné
osudy Viktora Zappnera, In: Hudobný život 5/2008,
P. Motyka: Viktor Zappner – prkopník jazzu v Tasmánii, In: Harmonie 3/2012, I. Wasserberger: Gustáv Riška – jazzman s lozockým nadhadom, In: Hudobný život 12/2008, L. Gaines: R. Jánoška: Chcem
ukáza uom to, v om som výnimoný, In: Hudobný
život 4/2011, E. Rothenstein: AsGuests – úspechy slovenských jazzmanov v Holandsku, In: Hudobný život
1–2/2011, R. Kolá: udmila Štefániková: Nemusíme
všetci chcie to isté, In: Hudobný život 9/2012
8
Viaceré snahy presadi jazzovú interpretáciu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave neboli úspešné, na úrovni bakalárskeho štúdia ju na Slovensku ponúka len súkromná hudobná akadémia lokálneho významu v Banskej Štiavnici.
9
Renomovaný eský muzikológ a jazzový historik Lubomír Dor žka charakterizuje predstaviteov Generácie 197X nasledovne: „Mohli bychom jej oznait za plynulé rozvíjení bopového a postbopového hlavního proudu a možností obohacovat jej nejrzn jšími zpsoby,
které dnešní doba nabízí. Mohou k nim pat it obasné,
i když celkem st ízlivé názvuky na jiné hudební kultury,
ale p edevším p ece jen pon kud v tší draz na koncepci
a tektoniku – a až celku, nebo i jednotlivých sól. Umožuje to usazen jší a spolehliv jší technika, která je dnes
díky rozvinut jšímu specializovanému školství stále
obecn ji sdíleným p edpokladem. V tšinou tu zstává
zachováno tradiní schéma chorusových variací, pravidelný a prb žný beat na ty i a nap tí mezi ním a sólovým hlasem. Standardy mírn p evažují a jejich znalost
se cení, ale objevují se i originály, v tšinou v podobném
duchu. Bylo by možné íct, že to je nejvlastn jší pokraování jazzové tradice, jakou známe z posledních t iceti
let. Ve svém celku p ináší celkem osv dený zpsob komunikace, který se u n kterých osobností mže ve šastných okamžicích vzepnout k mimo ádným zážitkm.
Sem pat í p edevším slovenští jazzmani, kte í se v Praze
objevují dosti asto a jejichž nahrávky tu bu vycházejí,
nebo jsou alespo celkem snadno dostupné: saxofonista Radovan Tariška, trumpetista uso Baroš nebo pianisté Matej Benko i Ondrej Kraj ák. (...)“ L. Dor žka:
Panoráma jazzových prom n, Torst Praha 2010, s. 205
10
V obsadení Hiromi – klavír, Tony Grey – basgitara, Martin Valihora – bicie nástroje, nahrali v období
2004–2008 albumy Brain, Spiral, Time Control, Beyond Standard (posledné dva s gitaristom Davidom
Fiuczynskim) a koncertné DVD Hiromi Live in Concert
a Hiromi´s Sonicbloom Live in Concert (Telarc).
11
Album Radovan Tariška Sextet (Hudobné centrum
2009) prekvapuje atmosférou hudby velikánov rozhrania 50. a 60. rokov, ostáva však odrazom afroamerických tradícií bez diferencovania stredoeurópskeho
pôvodu aktérov. Nahrávka „slovenských mladých levov“ (R. Tariška, O. Štveráek, O. Kraják, T. Baroš,
M. Ševík, R. Carniaux) vyvolala ešte pred vydaním
nadšené reakcie osobností európskej scény: rakús-

ky saxofonista Harry Sokal ocenil Tariškov exibilný
sound a dynamické frázovanie, podiarkol virtuózny
koncept tejto hudby, poský saxofonista Piotr Baron
vyzdvihol kompaktnos kolektívne improvizujúceho
comba a newyorský charakter nahrávky. Spomínané
reakcie uvádza text I. Wasserbergera v booklete CD
Radovan Tariška Sextet.
12
Paralely z dejín preskupovania jazzu a „inej hudby“
v spojitosti s nahrávkou Elements popisoval v texte
bookletu I. Wasserberger: „(...) sólové klavírne koncerty Keitha Jarretta alebo z novšieho obdobia spoloné
nahrávky Waynea Shortera a Herbieho Hancocka, (...)
striedanie rôznorodých (i nepárnodobých) metrických
pásem (Brubeck), (...) coltranovský princíp redukcie
harmonického pohybu (v duchu dotvorenia Davisovho
modálneho konceptu) smerom k statickému exponovaniu dvoch harmonických funkcií, (...) oarenie niektorými prvkami hudby Bélu Bartóka (...).“
13
Trojicu albumov predstaviteov Generácie 197X
(M. Suchomel: I Always Tell You..., . Šrámek: Abstructures, R. Tariška: Sextet) v recenzii priaznivo
zhodnotil aj americký jazzový trubkár, jazzový historik
a pedagóg na University of Wisconsin: „Všetky tri albumy sú vemi dobré a poukazujú na to, akým rozmanitým spôsobom dokážu slovenskí umelci uchopi ideály
moderného jazzu. Týchto hudobníkov, podobne ako aj
m a, poas ich hudobného dozrievania evidentne ovplyvnilo mainstreamové hnutie, ktoré vyplávalo na povrch koncom 80. a zaiatkom 90. rokov minulého storoia, (...). Z toho dôvodu ani na jednom z albumov nebada spriaznenos s elektronikou alebo avantgardou; ím
nechcem poveda, že sa títo hudobníci držia len vychodených chodníkov. Je však nutné poznamena, že prípadné vyboenia sa odohrávajú výlune v rámci mainstreamu.“ A. Gaines: Trikrát o slovenskom jazze, In: Hudobný život 6/2010
14
Prostredie jazzového inštitútu v Grazi malo na Šrámekovo formovanie znaný vplyv: „Pre m a mal veký
význam prístup Haralda Neuwirtha, ktorý ma v prvých
rokoch dokázal nasmerova, odhalil mi kauzalitu a význam prínosu štýlotvorných osobností svetového jazzu.
Dokázal mi pútavo vysvetli, preo je ten-ktorý smer
a jeho predstavitelia dôležití, a to z aspektov melodiky,
harmonických postupov, rytmu, timingu, spôsobu frázovania, sprievodu až po detaily, o v ktorom spôsobe
hry prináleží pravej alebo avej ruke. Neustálym hraním
s rôznymi hudobníkmi a taktiež správnym cviením sa
mi postupom asu viaceré interpretané systémy zautomatizovali. Na ich základe sa snažím zdokonaova rôzne melodicko-rytmicko-harmonické možnosti.“ I. Wasserberger: . Šrámek: Sonda do jazzových ambícií, In:
Hudobný život 3/2009
15
I. Wasserberger v booklete albumu Jazz na Hrad –
Matúš Jakabic CZ-SK Big Band (Multisonic 2010)
poznamenáva: „Skvelým sólistom a orchestrálnym
hráom poskytujú Jakabicove skladby a inštrumentácie dobré možnosti uplatnenia a jeho koncept zjednotil
vekovo i koncepne rôznorodé osobnosti od Svatopluka
Košvanca, ktorý svojou westcoastovou melodikou, pokojom a nadhadom fascinuje už vyše štyri desaroia, cez
špikového európskeho trubkára Juraja Bartoša, tenorsaxofonistov Ond eja Štveráka a Št pána Markovia,
rozvíjajúcich odkaz Johna Coltrana i Sonnyho Rollinsa, expresívneho Radovana Tarišku, až po nastupujúcu
mladú generáciu, ktorú reprezentuje napríklad klavirista uboš Šrámek.“
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Arvo Pärt
Creator Spiritus
Theatre of Voices
Ars Nova Copenhagen
NYYD Quartet
P. Hillier
C. Bowers-Broadbent
harmonia mundi 2012
distribúcia DIVYD
Label harmonia mundi priniesol
v roku 2012 na trh nový výber
komorných skladieb estónskeho
skladatea Arva Pärta. Jeho
tvorba prešla viacerými
štýlovými prerodmi, svetové
uznanie si však získal dielami
skomponovanými v osobitom
štýle tintinnabuli, ktorého
názov Pärt odvodil z latinského
pomenovania zvonekov. Špeciálna
rezonancia zvonov bola totiž
jedným z inšpiraných zdrojov
vynálezu skladateovho vlastného
kompoziného jazyka. Vytvoreniu
tohto osobitého štýlu predchádzala
Pärtova túžba po návrate
k jednoduchšej hudobnej štruktúre,
k starej hudbe a k tonalite. Diela
nahrané na tomto CD uplatujú
jednotlivé prvky štýlu tintinnabuli
v rôznej miere, pre všetky skladby
je však spoloný komorný zvuk,
duchovná tematika a rozjímavá
atmosféra.
Na CD, ktoré bolo nahrané v roku
2010 v Garnisonskirken v Kodani,
je poslucháovi ponúknutý
výber z jeho diela tak, ako ho
zostavil Paul Hillier – hudobník,
ktorý sa dlhodobo zaoberá
Pärtovým dielom a zárove je
autorom pärtovskej monografie
vydanej Oxford University
Press. Na nahrávku vybral
desa skladieb pochádzajúcich
z pomerne širokého rozpätia
obdobia vzniku (1985–2008).
Ide väšinou o kratšie diela
s komorným obsadením, väšina
z nich je k dispozícii aj na iných
nahrávkach. Niekoko skladieb
je tu v prepracovaných verziách
(napr. namiesto pôvodnej vokálnej
36

je uvedená isto inštrumentálna
verzia). Najdlhšou a zárove
najznámejšou skladbou z tohto
výberu je Pärtovo Stabat Mater.
Oceujem zoradenie jednotlivých
trackov tak, že sa striedajú
skladby isto vokálne so skladbami
vokálno-inštrumentálnymi a isto
inštrumentálnymi, o podporuje
pestros nahrávky. Texty vokálnych
skladieb sú duchovné, niektoré sú
priamo biblickými citáciami, iné
sú liturgické alebo pochádzajú
z pera svätcov. Texty skladieb sú
uvedené v booklete v origináli,
ako aj v anglickom, nemeckom
a francúzskom preklade. Škoda, že
nie pri všetkých textoch je uvedený
pôvodný zdroj. Inak ponúka
prehadne spracovaný booklet
pomerne obsiahle informácie
o skladateovi, nahrávaných dielach
a interpretoch, ktoré sú podané
vemi prístupným jazykom i pre
neprofesionálnych hudobníkov.
Interpretmi vokálnych partov sú
lenovia dvoch dánskych súborov
vedených Paulom Hillierom
Theatre of Voices a Ars Nova
Copenhagen, ktoré sa špecializujú
na interpretáciu starej a súasnej
hudby. Súbory získali viacero
prestížnych ocenení (o. i. aj cenu
Grammy), úinkujú na popredných
festivaloch a spolupracujú
s významnými súasnými
skladatemi. Inštrumentálne
party skladieb interpretuje
sláikové kvarteto NYYD
Quartet pozostávajúce z lenov
estónskeho súboru pre súasnú
hudbu NYYD Ensemble. Dôležitú
úlohu má aj organista Christopher
Bowers-Broadbent, ktorý asto
spolupracuje na realizáciách
nahrávok Pärtových diel.
Interpretáciu Pärtových skladieb
na tomto CD možno oznai za
vysoko profesionálnu. Pärtova
„priezraná“ hudba, v ktorej má
každý tón a každá hudobná línia
svoju dôležitú úlohu a v ktorej
ihne pou každú nepresnos, je
na tejto nahrávke interpretovaná
takmer v krištáovo istej podobe.
Jednotlivé hudobné nuansy
a vzahy sú dobre zrozumitené.
Pritom interpreti výrazovo
adekvátne podporujú mystickú,
ba až posvätnú náladu sálajúcu
z Pärtovej hudby. Poslucháovi,
ktorý si nájde as naozaj sa
zapoúva do tejto nahrávky, sa
tak ponúka príležitos vymani sa
z okov neustáleho kolobehu asu
prostredníctvom oslobodzujúcej,
transcendentálnej hudby.
Jana LINDTNEROVÁ

Franz Schubert
Fantasie C-Dur
Rondo h-Moll
Sonate A-Dur
C. Widmann
A. Lonquich
ECM New Series
2012
distribúcia DIVYD
Medzi neskorými dielami Franza
Schuberta má Fantázia C dur
D 934 pre husle a klavír (1827)
trochu zvláštne postavenie. Býva
asto porovnávaná s klavírnou
„Wanderer-Fantasie“ v rovnakej
tónine, no nikdy nedosiahla
jej popularitu. Je vekým
experimentom na pôde formy;
rámcuje ju nádherná, zvukovo
chvejivá a vyslovene romantická
introdukcia a v závere výrazná,
beethovenovsky pochodová
téma. ažiskovou asou diela
sú však variácie na túžobne
rozospievanú melódiu piesne
Sei mir gegrüßt v Schubertovej
obúbenej tónine As dur. Pokia
ide o túto inštrumentálnu zostavu,
Schubertovou doménou bola
jednoznane jej klavírna as;
husový part nemá výraznejšie
virtuóznu štylizáciu a v niektorých
momentoch možno o fantázii
uvažova ako o skladbe pre klavír
so sprievodom huslí. Klavír
tu zaleka nie je sprievodným
nástrojom a skladate na viacerých
miestach skúma nové možnosti jeho
zvukovosti. To pred interpretov
stavia úlohu nájs vhodný spôsob
symbiózy oboch nástrojov a navyše
obsiahnu formu skladby tak, aby
tvorila jeden celok a nie iba pä
samostatných a uzavretých kusov.
Huslistka Caroline Widmann
a klavirista Alexander Lonquich
poali interpretáciu fantázie
súasne, tzn. s absolútnym
rešpektom k notovému zápisu,
bez romantizovania a prehnanej
emocionality. Lonquich disponuje
krásnym, vo vysokých registroch
priam krištáovým tónom
a vždy dbá o to, aby zvukovo
nezastieral huslistku. Tá dokáže
da pianissimovým tónom nádych

beztiaže, kým vo forte sa vaka
Widmannovej rytmickej a intonanej
suverenite, ale aj jasnému názoru na
tvarovanie fráz stávajú husle pánom
situácie. Ich súhra je dokladom
muzikality, inteligencie a vzájomného
porozumenia. Jediné, o mi osobne
chýba, je trocha viac impulzivity
najmä v pasážach, kde Schubert
používa postupy charakteristické pre
sonátové rozvedenie. „Nemecká“
rezervovanos a presnos interpretov
tu predsa len pôsobí trochu
mechanicky...
V podobných intenciách sa nesie aj
podanie Ronda h mol op. 70 D 895,
alšieho z vekých diel neskorého
Schuberta, napísaného približne
rok pred Fantáziou. Skladba
s pomalou a vážnou introdukciou
v beethovenovskom duchu, ktorej
materiál je potom „zapracovaný“
do rýchlej rondovej asti, má
robustný charakter a od interpretov
si žiada istú dávku maskulínnej
energie a nefalšovaného hráskeho
zápalu. To je do vekej miery
splnené; najmä miesta, kde sa
objavujú akoby signály lesných
rohov, majú potrebný švih a iskru.
Widmannovej by som možno vytkol
mierne neprirodzené vyrážanie
akcentov (nepochybne v dôsledku
snahy o maximálne korektné
rešpektovanie notového zápisu),
bez ktorého by niektoré frázy získali
plynulejší priebeh.
Závereným dielom je o 10 rokov
skoršia Sonáta A dur D 574,
z uvedenej trojice štýlovo najmenej
individuálny opus. Schubertov
autorský rukopis sa však prejavuje
aj tu, a to najmä v podobe
nedostižnej schopnosti prekvapi
poslucháa pôvabne riešenými
vyboeniami i moduláciami do
vzdialenejších tónin. Úvodné
Allegro moderato by znieslo
trocha svižnejšie tempo, zaiatok
finále zasa trocha zretenejšiu
artikuláciu a jednoznanejšie cítenie
3/4 metra. Obdivuhodne pôsobí
dynamické zosúladenie interpretov
v pianissimových pasážach, na
opanom konci dynamického
spektra by sa opä žiadalo viac
dôrazu a impulzivity, obas možno
aj na úkor elegancie a tónovej
kultúry. Napriek tomu nahrávky
všetkých troch diel pokladám
za vysoko profesionálne a vemi
uspokojivé z interpretaného aj
zvukovo-technického hadiska. Kto
túži zoznámi sa so zriedkavejšie
uvádzanou tvorbou Franza
Schuberta pre husle a klavír, má
ideálnu príležitos.
Robert KOLÁ
9 | 2012
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jazz

Jihye Lee
Goblin Bee
Hevhetia 2012
Cesta tejto pôvodom Juhokórejanky
viedla na európsky trh cez Benelux,
kde okrem ocenenia na súaži
Brussels International Young
Jazz Singers Competition získala
aj hudobné vzdelanie na dvoch
tamojších konzervatóriách, The
Royal Conservatory of The Hague
a The Royal Conservatory of
Brussels.
Po albume Without You z roku 2011
je najnovší titul Goblin Bee z roku
2012 v poradí jej druhým albumom.
Jeho obsadenie okrem vokálu
v podaní samotnej Jihye Lee tvoria
len traja inštrumentalisti: Nicola
Andrioli – klavír, Annemie Osborne –
violonelo a Balir Ben Amor – janggu,
o je tradiný kórejský bicí nástroj
v tvare presýpacích hodín, ktorý sa
aj v súasnosti teší obube a využitiu
nielen v kórejskej tradinej hudbe.
Najmä vaka spomínanému
akustickému nástrojovému
obsadeniu je celkový zvukový dojem
z albumu od zaiatku do konca
dynamicky vyrovnaný, kompaktný,
komorný, ale tým aj vemi tradiný,
konzervatívny. Zvukovo nie je nijako
progresívny, o o sa však asi ani
obzvláš nesnaží.
Už na prvé poutie je jasné, že
kórejská tradícia tvorí jednu
z dominánt spevákinho hudobného
cítenia. Je vystopovatená vo
všetkých stránkach albumu: ponúc
harmonickým charakterom skladieb
cez vyššie posadený vokál s vysokým
rozsahom, poetiku autorských
textov i výber básne od Emily
Dickinsonovej a v neposlednom rade
až po spracovanie asi najznámejšieho
kórejského tradicionálu Arirang.
Ten, pre ma osobne, vo svojej
violonelovo-klavírnej atmosfére
s nádychom impresionizmu (vemi
vzdialene na spôsob Debussyho
Plachetníc) v sebe takpovediac
koncentruje hudobný charakter aj
mimo hudobné posolstvo celého

albumu. Aj ostatné skladby inklinujú
zväša k pomalým tempám. Vytvára
sa v nich štedrý priestor pre
rozpínavú meditatívnos, pre ma
skoro až typicky ázijskú. Na druhej
strane treba uzna, že sa snažia
by dramaturgicky vyvažované
skladbami v rýchlych tempách,
v ktorých speváka naopak ukazuje
niekedy až inštrumentálne presnú
intonáciu, a to predovšetkým
v pasážach scatových melodických
liniek, ktoré spieva synchronizovane
s klavírom.
Celkovú takpovediac tradinú
atmosféru albumu pre ma akosi
dramaturgicky rozptyuje skladba
You Stepped out of a Dream,
piese známa už z obdobia Nata
King Cola, ktorá v spevákinom
falzetovom predvedení posúva
album do tak trochu muzikálovopopovej roviny. Inak je album do
vekej miery autorským poinom
samotnej ambicióznej speváky,
prípadne výsledkom jej spolupráce
s interpretmi, medzi ktorými
v zmysle autorskej sebarealizácie
najviac vyniká taliansky klavirista
Nicola Andrioli.
Záverom by som sná mohla
podotknú, že menšou záhadou
pre ma celkom subjektívne ostáva
voba titulnej fotografie a vôbec
grafickej stránky albumu. Ako sa
ale hovorí: koko udí, toko chutí.
A urite sa nájdu mnohí, ku ktorým
táto mladá hudobníka aj práve
touto formou prehovorí.
Jana GOLISOVÁ

world music

Water Nymphs
Mariia Guraievska
& Ethno Jazz Synthesis
Hevhetia 2012
Po tomto CD som siahol so zmesou
záujmu a akejsi zvláštnej nostalgie
hne, ako som spozoroval, že jeho
sprievodný text má aj ukrajinskú verziu. Vaka niekokým LP
Ukrajinského národného zboru i
populárneho barytonistu Dmitra
Hnauka, ktoré som objavil ešte ako

diea v domácej fonotéke, som si
k folklóru (hoci štylizovanému sovietskymi upravovatemi) aj jazyku
našich východných susedov vytvoril
osobitý vzah.
Mariia Guraievska, mladá ukrajinská speváka, samozrejme
ponúka trocha aktuálnejšiu podobu
nesmierne bohatého dedistva
piesovej kultúry svojej vlasti. Aj
ke ideológii world music a rôznym
fúziám folklóru s jazzom a rockom
už dávno neverím, Guraievskej koncept poda ma hudobne funguje
a pôvodná vrstva tradinej melodiky
a textu v om nie je potlaená do
úzadia prvkami novších žánrov. To
je dobre, pretože práve tá je asi najvýraznejším identifikaným znakom
odlišujúcim obsah tohto albumu od
ostatnej produkcie, ktorá má ambíciu zaradi sa do „škatuky“ world
music. Guraievska možno nevyniká
originálnym zafarbením hlasu ani
zvláštnym improvizaným nadaním
(mám na mysli jej obasné pokusy
o nieo, o vzdialene pripomína
scat), jej zvonivá, štebotavá ukrajinina a viac-menej autentický spôsob
spevu (typický aj pre ženské hlasy
vo východných regiónoch Slovenska) však robia jej hlasový prejav
presvedivým a sympatickým.
Ostatní hudobníci participujúci na
albume sú výhradne Poliaci s najmä
jazzovým pozadím, aj ke samotného jazzu tu až tak vea nepou.
Najznámejší z nich je renomovaný
spevák Grzegorz Karnas, ktorý sa tu
však predstavuje ako sólista na gitare
a zárove producent. Séria deviatich
piesní nahraných v poskom štúdiu
RecPublica a jedna live nahrávka
poskytujú pestrý a viac na mladšieho poslucháa orientovaný výber
z ukrajinskej piesovej tradície. Nájdu sa tu svižné, v duchu world music
nepravidelnými rytmami obohatené
melódie s výrazným taneným charakterom (úvodná Pid biloju berezoju, Nevydyma hora, Zozua alebo
„tuným“ kontrabasovým groovom
podložená Prystras), ale aj lyrické
piesne ako uspávanka (Kolyskova) i
titulné Rusalky, alebo krásna piese
Kosaryky, kde dostávajú priestor
uvonené plochy vyplnené typickým
ahavým spevom.
Priznávam, že môj prehad o súasnej scéne world music na Ukrajine
je viac ako skromný. Myslím však,
že tento výsledok ukrajinsko-posko-slovenskej koprodukcie je
na našom trhu pomerne ojedinelý
a urite aj zaujímavý pre tých, o
nejakým spôsobom k tejto oblasti
inklinujú.
Robert KOLÁ

alternatíva

VAPORI del CUORE
Possible Stories
Divis – Slovakia
2011
Zoskupenie VAPORI del
CUORE existuje od roku
1993 a ako prakticky všetky
podobne zamerané ansámbly
na bratislavskej scéne funguje
projektovo, to znamená, že sa po
kratších alebo dlhších odmlkách
vždy reinkarnuje do novej podoby.
Pôvodne vzniklo ako vonejšia, na
otvorené partitúry a improvizáciu
orientovaná platforma v rámci
VENI ensemble a ono samotné
sa neskôr stalo základou pre
menšie formácie ako Don@u.com
a Over4tea – sústredené okolo
umeleckého vedúceho Daniela
Mateja –, zachovalo si však punc
overenej znaky.
Nebolo to len vaka obsadeniu
tvorenému z vekej asti
skladatemi (okrem Mateja sa vo
VAPORI interpretane realizovali
Martin Burlas, ubomír Burgr,
Marek Piaek a Peter Zagar, ale aj
osobnosti známe z oblasti klasickej
hudby ako napr. Ronald Šebesta,
Boris Lenko i Ivana Pristašová),
ale najmä osobitej poetike, ktorá
bola otvorená najrôznejším
štýlovým prienikom, a predsa si
dokázala zachova vlastnú identitu.
Presne také je aj Possible Stories,
v poradí tretie CD vydané pod
hlavikou VAPORI. Prináša štyri
navzájom znane odlišné skladby
(obsadením, štýlom, ideou,
temperamentom) zachytené na
Veeroch novej hudby v rozpätí
rokov 1994–2004, tie sú však
zostavené tak, že (aspo zdanlivo)
na seba nadväzujú a mohli by
predvedené v jeden veer práve
v tomto poradí. Vekým plus tohto
výberu je, že sa tu na pomyselnom
pódiu stretnú aj traja zaujímaví
hostia – v Kolíne nad Rýnom žijúci
anglický básnik a multižánrový
umelec Chris Newman, americký
spevák, gitarista a skladate
37
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David Dramm a skvelý holandský
klavirista Daan Vandewalle.
Všetko sa zaína prerytmizovanou
a reharmonizovanou úpravou
piesne Morgengruss zo
Schubertovej Krásnej mlynárky,
ktorej text deklamuje Chris
Newman natoko insitným
spôsobom, že by to niekto mohol
poklada za hanebné znesvätenie
majstrovho diela. Spoiatku
som Newmanovu úpravu vnímal
ako zjavnú a dos sarkastickú
paródiu (a priznávam, že mi
spôsobila zopár oslobodzujúcich
výbuchov smiechu), no neskôr
som ju pochopil ako svojbytné
dielo, ako tvorivú reakciu
na Müllerov básnický text
inšpirovanú Schubertom. Na
u akoby v rovnakej „tónine“
nadväzuje výber z P@AGES from
CH@RNOLDS Daniela Mateja.
Pä astí tvorí suitu vyplnenú
prevažne krehkou a pokojnou
hudbou, pomaly sa prepletajúcimi
tónmi akustických nástrojov
a zvukov elektroniky, kam v
uritých momentoch vpadajú
drsnejšie súzvuky a ostrejšie
rytmy, aby zdramatizovali jej
priebeh. Pripomína to postupy
Charlesa Ivesa, napríklad v The
Unanswered Question, Central
Park in the Dark alebo 4. symfónii.
K ivesovským citátom inklinuje
obzvláš záverená as Matejovej
suity. S citátmi, hoci celkom
odlišným spôsobom, pracuje
aj Corrado Marka Piaeka.
Zahrávanie sa s gýom, s klišé
filmovej hudby (v tomto prípade
k talianskemu seriálu Chobotnica),
prípadne alternatívneho rocku,
no vždy s ironizujúcim podtónom,
patrí k charakteristickým rtám
Piaekovej poetiky, ktorá tu
funguje dokonale. ažiskovou
skladbou CD sú Matejove Possible
Stories (...and Other Stories),
graficko-verbálna partitúra
v ideálnom pomere integrujúca
prvky vonej, resp. dirigovanej
improvizácie, kompozície,
práce s fixovanými textami
a samplami. Zaujímavosou
je, že textová zložka pochádza
z epitafov z náhrobných kameov
v istom starobylom anglickom
cintoríne, kým numerické
hodnoty letopotov udávajú
poet hráov v danom bloku
a urujú proporcie skladby.
Vaka tomu vyznie pri každom
predvedení inak a zárove je
vždy spoahlivo identifikovatená.
ahko morbídny nádych a úryvky
vone pospájaných „príbehov“
38

vytvárajú pôdu pre mimoriadne
dynamické a energiou nabité
vokálno-inštrumentálnoelektronické pásmo. Tak je tomu
aj na nahrávke, hoci tá nedokáže
sprostredkova v tomto prípade
dos dôležitý vizuálny element
interpretácie.
Aktuálne CD je cenné aj z toho
dôvodu, že zachytáva aspo
hrubý prierez produkciou
jedného z najvýraznejších
ansámblov na bratislavskej scéne
improvizovanej (a podobnej)
hudby v období, ktoré bolo bohaté
na aktivity, unikátne zostavou
participujúcich osobností a ktoré
sa zrejme v takejto podobe už viac
nezopakuje...
Robert KOLÁ

kniha

Lýdia Urbaníková
Anna PolákováHadravová
Hudobná spolonos
Hemerkovcov
Košice 2012
Na Slovensku už máme knižné
publikácie o najväších zjavoch
slovenského operného umenia
vzdialenejšej i nedávnej minulosti
(Blaho, Bartošová, Kittnarová,
Kišonová-Hubová, Gruberová,
Dvorský). Teraz k nim pribudla
publikácia košickej muzikologiky
Lýdie Urbaníkovej venovaná
sopranistke Anne PolákovejHadravovej. Na prvý pohad je
táto umelkya (s výnimkou staršej
generácie operných priaznivcov
v Košiciach takmer neznáma) oproti
vyššie spomínaným osobnostiam
v znanej nevýhode. Jednak jej
operná dráha bola relatívne kratšia
(1949–1962 v Košiciach a potom tri
sezóny v SND), jednak jej poves je
spätá nie s našou metropolou, ale
„len“ s Košicami. Práve tam však
bola Poláková pojmom a o do
popularity jej nik (pred ou ani po
nej) nedokázal konkurova. Ani také
operné osobnosti, akými boli jej
kolegovia – basista Gejza Zelenay

a tenorista Imrich Jakubek, ktorí ju
v prechode do SND o osi predbehli
–, neboli v Košiciach priaznivcami
operného žánru tak cenení ako
práve ona. Preto Urbaníkovej
knihu treba vrelo privíta.
Kniha na 120 stranách textu
obsahuje aj množstvo fotogra í
umelkyne (od rodinných po
zábery z predstavení), ale aj fotky
plagátov divadelných inscenácií
a novinových lánkov a navyše
má bohatú fotogra ckú prílohu,
ktorá spolu s fotogra ami textovej
asti niekedy pôsobí azda až
redundantne. o si zvláš treba
ceni, je príloha jej rozhlasových
nahrávok, predovšetkým z košického,
iastone aj bratislavského
rozhlasového štúdia. Ich skladba
vo „východoslovenskej asti“
nasveduje, že po prechodnom
spoloenskom oznaení operety
ako buržoázneho umenia sa o pár
rokov neskôr v Košiciach opä
vrátili k tomuto preferovanému
hudobno-divadelného druhu. Akousi
poslednou prílohou knihy je CD
s nahrávkami slovenských udových
piesní.
Hlavná as publikácie je bohato
štruktúrovaná. Jej hodnota spoíva
predovšetkým vo faktograficky
obsiahlom zmapovaní Polákovej
umeleckej innosti, ale aj
v sprievodných detailoch jej života,
ktoré boli doteraz aj pre širšiu
opernú verejnos (po emigrácii
umelkyne roku 1965) neznáme.
Mám na mysli napríklad popis jej,
v dôsledku politických obštrukcií,
neúspešných snáh o úinkovanie
vo viedenskej Volksoper alebo
informácie o jej emigrantských
životných peripetiách a koncertoch
pre Svetový kongres Slovákov.
Publikácia sa zaína vyjadreniami
jej umeleckých kolegov i priateov
(Veclová, Regec, Synková, Skepek,
Gruberová), pokrauje rozhovorom
s Polákovej manželom a úvahou
farára ThDr. Vargaša o jej detstve,
nasleduje struný životopis vo
faktoch a až potom prichádza hlavná
as – hodnotenie jej umeleckej
innosti v Košiciach a Bratislave.
Tu sa autorka opiera predovšetkým
o súdy uznávanej i lokálnej a dnes
už niekedy aj anonymnej opernej
kritiky hodnotiacej jej jednotlivé
kreácie. Takto môžeme íta, ako
jej umelecké výkony posudzovali
osobnosti ako Potemrová,
Bokesová, ížik, Palovík,
avojský, Blaho, Mareninová
a alší, priom osobitne je
vylenená skôr spomienka než
kritický ohlas vtedy mladého

Stana Bachledu na jej Rusalku.
Košický angažmán je ešte lenený
aj poda dirigentských osobností,
s ktorými spolupracovala, teda na
éru Ladislava Holoubka a Josefa
Vincourka. Kým informaná
hodnota knihy je nepopieratená,
isté výhrady možno ma k jej
formálnej stránke. Ako príklad
uvádzam kapitolku spracovanú
v jej prvej asti J. Blahom
o sopranistkinom bratislavskom
pôsobení. Do nej sú vlenené dojmy
milovníka opery Žiga Péchyho,
ktoré popri istej prirodzenej
insitnosti obsahujú aj niektoré
nepresné údaje (B. Hanák spieval
v Aide v nemine a nie v talianine)
a ktoré nie sú graficky odlenené
od následného autorského textu
Urbaníkovej. Istý zmätok menej
podkutému itateovi môže spôsobi
aj striedanie textov rôzneho
druhu – od popisov Polákovej
výkonov v jednotlivých operách
cez spomienky po všeobecné
hodnotenia jej umeleckého
a udského profilu.
Celkovo možno publikáciu hodnoti
ako prínos pre spracovanie histórie
slovenskej opernej interpretácie,
o to viac v asoch, kedy je v móde
zabúda na minulos a glorifikova
prítomnos. Pokia ide o umelkyu,
jej prínos pre slovenskú opernú
interpretáciu azda najlepšie vystihla
Gizela Veclová slovami: „Nemusela
hra, ona všetko mala v hlase.“ Azda
aj toto krédo je dnes, kedy sa názory
na operu, jej podobu a budúcnos
tak diametrálne odlišujú, vhodným
podnetom na zamyslenie.
Vladimír BLAHO

Michal Rataj (ed.)
Zvukem do hlavy
Sondy do souasné
audiokultury
Akademie múzických
umní v Praze,
eský rozhlas 2012
Už dávno si lovek uvedomil,
že svet sa dá vníma a chápa aj
prostredníctvom sluchu a nielen
prostredníctvom vizuálneho
vnímania. Následkom toho zaal
9 | 2012
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posluchá v ovea väšej miere
skúma zvuky, ktoré postupne
nadobúdali hudobné významy
a stali sa neoddelitenou súasou
hudobného univerza. Zvuk však
presahuje teritórium hudby (nie
je napríklad slovo zvukom?)
a lovek pochopil možnosti
miešania médií, ím sa mu naskytol
nový a znane široký priestor
umeleckého vyjadrenia. Vznikla
tak audiokultúra, v rámci ktorej
sa rodili nové intermediálne
umelecké formy a s nimi súvisiaca
nová terminológia. V súasných
akustických umeniach zohráva
nemalú úlohu médium rozhlasu,
ktoré je platformou pre „iné“
umelecké vyjadrovacie prostriedky
a formy.
Desa rokov tvorí neoddelitenú
súas rozhlasového éteru program
Radioateliér eského rozhlasu
3 – Vltava. V rámci neho za tento
as odznelo takmer 100 kompozícií
predstavujúcich najrozmanitejšie
podoby akustických umení.
A práve rozsiahle teritórium
súasnej audiokultúry je objektom
reflexií, ktorých výsledky zastrešil
do konenej podoby editor
(skladate, teoretik a lovek stojaci
za Radioateliérom) Michal Rataj.
Výsledkom je 21 „pohadov“
nazerajúcich na problematiku
súasnej audiokultúry z rôznych
perspektív. Aké témy sú v popredí?
Problematiku radioartu ako formy
mediálneho umenia máme možnos
spoznáva z viacerých hadísk: od
pokusu o vymedzenie pojmu cez
historické súvislosti až k reflexiám
samotných autorských koncepcií
(Viktor Pantek, Pavel Novotný,
Alex Švamberk). Neoddelitenou
súasou hudobného diskurzu
sa stali pojmy ako soundscape
composition alebo soundwalk
– teda terminológia z oblasti
akustickej ekológie, ktorú reflektuje
Jan Trojan. Estetik a intermediálny
umelec Július Fujak skúma
v širších súvislostiach neologizmus
komprovizácia, Petr Januš sa
v meritórne prehadnom texte
zaoberá zvukovou poéziou a pohad
na poetiku skladatea a divadelného
experimentátora Georgesa
Aperghisa prináša Jií Adámek.
Charakteristickou rtou
recenzovaného zborníka je
rôznorodos: rôznorodos tém,
názorov, spôsobov nazerania
na daný problém a pod. Tento
postreh, ktorý vôbec nechápeme
v negatívnom zmysle, vychádza
z jednoduchého faktu – objekt
skúmania má heterogénnu povahu,

je to súasná, živá, neustále sa
vyvíjajúca kultúra. Uchopi tento
fenomén cez tradiné muzikologické
alebo estetické kategórie by malo
za následok neúplné, nepresné
alebo skreslené pomenovanie alebo
interpretovanie daných javov.
Preto sa k jednotlivým témam
vyjadrujú nielen teoretici, ale aj
samotní tvorcovia, ktorých tvorba
spadá do kategórie akustických
umení. Ich subjektívny pohad
a špecifický spôsob reflexie danej
problematiky cez prizmu samotnej
tvorby napomáha celostnejšiemu
uchopeniu/vnímaniu dnešnej
audiokultúry. A o je ešte cennejšie,
názory na súasné umelecké
koncepcie v oblasti elektronickej
a elektroakustickej hudby sa
nenesú iba v pozitívnej polarite.
Martin Flašar pozoruje v kontexte
vývoja eskej elektroakustickej
hudby absenciu autentickosti
tvorby z hadiska „národnostných“
špecifík. Hudobník a publicista
Petr Ferenc komentuje súasný
stav elektronickej hudby, ktorá

„nyní nevzhlíží k výdobytk m
budoucnosti, ale pátrá
v nepeberných rezervoárech
pozapomenutého“.
Kniha Zvukem do hlavy sa
nesnaží o celkový, vyerpávajúci
spôsob uchopenia problematiky
audiokultúry, o sná ani
nie je možné. Dotýka sa však
základných kategórií ako
dichotómia hudba – zvuk alebo
listening – hearing, pojmov
acoustic art, radioart, Hörspiel,
komprovizácia (a mnohých
iných). Prostredníctvom týchto
pohadov napomáha nachádza
orientané body v spleti súasných
intermediálnych umení, ale rovnako
ponúka priestor pre nové otázky.
A tým umožuje formova naše
recepné návyky. Lebo tak, ako
sa dá rôznym spôsobom písa
o audiokultúre – i už formou
odborných textov, subjektívnych
reflexií, odporúaní, alebo priam až
poetických polôh (Jaromír Typlt) –,
dá sa rôznym spôsobom poúva.
ubomír PAVELKA

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
Uebnice hry na hudobných nástrojoch

Ágnes LLakos
Á
k
Veselá klavírna škola
1. diel + CD

Ágnes Lakos
Á
Veselá klavírna škola
2. diel
Knižné novinky:

Vladimír Godár
Alla battaglia
príbeh hudobného druhu

Vladimír Godár
Zrod opery z ducha rétoriky
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Bratislava
Slovenská lharmónia
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
Nedené matiné v Mirbachovom
paláci, 10.30
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, Proko ev
Nitra
Nitrianska galéria – Galéria
Hudby, 18.00
St 26. 9.
D. Varínska, klavír
Beethoven, Ravel, Liszt
St 10. 10.
L. Fanovi, klavír
Dohnányi, Berger, Godowski
St 24. 10.
M. Skuta, klavír
Chopin
St 7. 11.
M. Bajuszová, klavír
Zeljenka
St 21. 11.
Z. Niederdorfer-Paulechová, klavír
Haydn, J. S. Bach/Busoni, Špilák,
Debussy
St 28. 11.
ŠKO Žilina, O. Dohnányi
Bratislavské gitarové kvarteto
Adams, Burlas, Beethoven
Žilina
Štátny komorný orchester
Žilina
Št 27. 09.
Otvárací koncert 39. sezóny ŠKO
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Žilina
ŠKO, M. Katz
I. Maximov, klavír
Gluck, Mozart, Haydn
Banská Bystrica
Štátna opera
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
Košice
Sound city days 2012
20.–23. 9., verejný priestor a netradiné miesta v historickom centre Košíc
1. roník Bienále festivalu zvukového
a experimentálneho umenia,
Súasné podoby zvukového umenia
(soundart, noiseart), alternatívne
prístupy v práci so zvukom, ruchom,
šumom a rozlinými rovinami rezonancií a frekvencií
Ch. Kubisch (D), P. Panhuysen (NL),
B. Gál (A), P.-Laurent Cassiere,
T. Adachi (JAP), M. Rataj (CZ),
D. Scarfe (UK)
Infoservis Oddelenia
dokumentácie a informatiky

Medzinárodný hudobný festival ( jazz,
klasika, tradícia, experiment).
Info: www.strunypodzimu.cz
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
Zahraniné súaže
Medzinárodná skladateská sú až
Grawemeyer 2014
7. – 14. 4. 2014
Louisville, USA
Kategória: skladba (dielo premiérované v období od 1. 1. 2008 –
31. 12. 2012)
Vstupný poplatok: 40 USD
Uzávierka: 14. 1. 2013
Info: grawmus@louisville.edu, www.
grawemeyer.org
Medzinárodná dirigentská sú až
Gustava Mahlera 2012
7. – 14. 6. 2013
Bamberg, Nemecko
Vekový limit: do 35 rokov k 1. 1. 2013
Uzávierka: 30. 9. 2012
Info: intendanz@bamberger-symphoniker.de, www.bambergsymphony.
com/competition

Zahraniné festivaly
Klangspuren Festival 2012
13. – 29. 9. 2012
Schwaz, Tirolsko, Rakúsko
Festival súasnej hudby. Téma: Kórea,
súasná tvorba, súbory, lmy.
Info: info@klangspuren.at,
www.klangspuren.at
Festival 20 rokov Schola Heidelberg
ensemble aisthesis 2012
14. – 16. 9. 2012
Heidelberg, Nemecko
Info: info@klanghd.de, www.klanghd.de
Steirischerherbst 2012
21. 9. – 14. 10. 2012
Graz, Rakúsko
Info: info@steirischerherbst.at,
www.steirischerherbst.at
Musica Nova 2012/2013
Cyklus koncertov hudby 20. a 21.
storoia.
24. 10. 2012 – 29. 5. 2013
Mendelssohn-Saal, Gewandhaus,
Leipzig, Nemecko
Info: www.gewandhaus.de
World Music Days 2012
25. 10. – 4. 11. 2012
Antverpy, Bruggy, Brusel, Gent,
Leuven, Mons, Belgicko
Info: www.worldmusicdays2012.be
Festival novej hudby Transit World
Music Days 2012
26. – 28. 10. 2012
Stuk, Leuven, Belgicko
Info: info@festivalvlaamsbrabant.be,
www.transitfestival.be
Hviezdy barokovej opery 2012/2013
30. 10. 2012 – 7. 5. 2013
Rudol num, Dvoákova sie, eská
republika
Koncertný cyklus pražského barokového orchestra Collegium 1704 v
spolupráci s eskou lharmóniou.
Info: www.collegium1704.com
Struny podzimu 2012
23. 9. – 3. 11. 2012
Praha, eská republika

Medzinárodná hudobná sú až George Enescu 2013
2. – 27. 9. 2013
Bukureš, Rumunsko
Kategória: operný spev, klavír, husle,
violonelo, skladba
Vekový limit: nar. po 1. 8. 1980 (klavír,
husle, violonelo), nar. po 1. 8. 1978
(operný spev)
Úastnícky poplatok: 100 EUR – operný spev, klavír, husle, violonelo, 50
EUR – skladba
Uzávierka: 1. 7. 2013
Info: artexim@rdslink.ro
www.festivalenescu.ro, http://concurs.festivalenescu.ro
Medzinárodná husová sú až Carla
Flescha 2013
9. – 16. 6. 2013
Mosonmagyaróvár, Maarsko
Vekový limit: nar. po 1. 1. 1985
(vrátane)
Vstupný poplatok: 120 EUR
Uzávierka: 1. 2. 2013
Info: liszkay.maria@hu.inter.net,
www. lharmoniabp.hu
Medzinárodná klavírna sú až Cleveland 2013
31. 7. – 11. 8. 2013
Cleveland, USA
Vekový limit: od 18 – 30 rokov k 30.
7. 2013
Uzávierka: 1. 12. 2012 (online)
Info: info@clevelandpiano.org,
www.clevelandpiano.org
Medzinárodná skladateská 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 skladateská 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 skladateská sú až
Luxembourg 2013
11. 1. 2013 ( nálny koncert)
Hong Kong, ína
Kategória: skladba, trvanie od 10 –
12 min.
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

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.

Zahraniné workshopy
Majstrovské kurzy medzinárodnej
hudobnej školy Amadeus Viede
2012
13.–14. 10. 2012 (klavír), 15.–16. 9.
2012 (husle), 21.–23. 9. 2012 (violonelo), 29.–30. 9. 2012 (spev), 6.–7.
10. 2012 (klarinet, auta)
Viede, Rakúsko
Vekový limit: od 12 – 18 rokov
Uzávierka prihlášok: priebežne
Info: info@amadeus-vienna.at,
www.amadeus-vienna.com
Zahraniné výstavy
Medzinárodná hudobná výstava
Womex 2012
17. – 21. 10. 2012
Solún, Grécko
Súasou je world & jazz networking,
trade fair, festival, konferencia, lm,
ocenenia, virtualwomex.
Info: womex@womex.com,
www.womex.com

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
Riadite Štátneho komorného orchestra Žilina
vypisuje konkurz na
miesta
tutti hrá v skupine huslí
hrá na 1. fagote
konkurz sa uskutoní
v stredu 14. novembra 2012
o 14.00 hod.
v sále Domu umenia Fatra v Žiline
Požadované vzdelanie: absolutórium konzervatória alebo VŠ
Uchádzai si pripravia:
huslisti: klasický koncert (pomalá
a rýchla as vrátane kadencií),
sólová sonáta alebo partita
J. S. Bacha (ubovoná rýchla
a pomalá as)
fagotisti: Mozart: Koncert B dur
(1. as s kadenciou + 2. as),
sólová skladba poda vlastného
výberu
Uzávierka prihlášok: 9. novembra
2012
Slobodným uchádzaom možnos
poskytnutia ubytovania.
Prihlášky s CV zasielajte na
adresy:
andrea.sulovska@skozilina.sk
elena. lippi@skozilina.sk
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48. ročník 28. 9. – 14. 10. 2012

BHS člen
Európskej
asociácie
festivalov

Piatok 28. 9.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie
Otvárací koncert 48. ročníka BHS

Slovenská ﬁlharmónia
Emmanuel Villaume, dirigent
Sarah Chang, husle
Brahms Koncert pre husle a orch. D dur op. 77
Strauss R. Tak riekol Zarathustra,
symfonická báseň op. 30

Sobota 29. 9.
17.00 Dóm sv. Martina

Solamente naturali
Miloš Valent, umelecký vedúci, husle
Bratislavský chlapčenský zbor
Magdaléna Rovňáková, dirigentka
Gabriel Rovňák, dirigent
Miriam Garajová, soprán
Alexander Schneider, kontratenor
Matej Slezák, tenor Ondrej Bajan, bas
Tomáš Šelc, basbarytón
Charpentier, Couperin, Brixi, Cererols,
Händel, Tost, Pachelbel
Bernáth O mitissima virgo Maria pre barytón sólo,
mužský zbor a orchester
premiéra

Nedeľa 30. 9.
16.00 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie

Organový recitál
Ján Vladimír Michalko
Schmidt, Reger, Guilmant, Vierne, Tournemire
19.30 Malá sála Slovenskej ﬁlharmónie

Quasars Ensemble
Ivan Buﬀa, umelecký vedúci, dirigent
Eva Šušková, soprán
František Výrostko, recitátor
Maja Hriešik, scénická spolupráca
Zeljenka Metamorphoses XV pre recitátora
a 9 nástrojov
Albrecht A. Sonatína pre jedenásť nástrojov
Schönberg Pierrot lunaire op. 21
19.00 Historická budova SND

Štátna opera z Banskej Bystrice
Cikker Coriolanus
Marián Vach, hud. naštudovanie, dirigent
Roman Polák, réžia
Martin Popovič, barytón (Coriolanus)

Pondelok 1. 10.
Medzinárodný deň hudby
19.30 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie

Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu
Mario Košik, dirigent
Eugene Ugorski, husle
Groll Adagio
premiéra
dielo na objednávku Fest. výboru BHS
Barber Koncert pre husle a orchester op. 14
Ives Symfónia č. 1 JS 1

Utorok 2. 10.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie

Philharmoniker Hamburg
Simone Young, dirigentka
Haydn Symfónia Es dur S vírením tympanov
Bruckner Symfónia č. 4 Es dur Romantická
(originálna verzia)
GENERÁLNY PARTNER BHS

Streda 3. 10.

19.30 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie

Česká ﬁlharmónia
Jiří Bělohlávek, dirigent

19.30 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie

Budapest Festival Orchestra
Iván Fischer, dirigent
József Lendvay, husle
Bartók Koncert pre husle a orchester č. 1 Sz. 36
Mahler Symfónia č. 5 cis mol

Štvrtok 4. 10.
17.00 Malá sála Slovenskej ﬁlharmónie

Komorný koncert
Martin Krajčo, gitara
Mertz Bardenklänge op. 13 - výber
19.30 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie

Slovenská ﬁlharmónia
Slovenský ﬁlharmonický zbor
Alexander Rahbari, dirigent
Blanka Juhaňáková, zbormajsterka
Andrea Vizvári, soprán
Dominik Wortig, tenor
Peter Mikuláš, bas

Eben

Vox clamantis, symfonická skladba
pre tri trúbky a orchester
Beethoven Symfónia č. 5 Osudová op. 67
Janáček Sinfonietta

Nedeľa 7. 10.
16.00 Malá sála Slovenskej ﬁlharmónie

Koncert z tvorby
slovenských skladateľov
Burlas L., Hrušovský, Zeljenka
Spevácky zbor Technik Akademik
Pavol Procházka, dirigent
Peter Michalica, husle
Jordana Palovičová, klavír
Tomáš Nemec, klavír
Moyzesovo kvarteto
19.30 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie

Wiener Philharmoniker
Daniele Gatti, dirigent

Šimai Nordron
Prokoﬁev Symfónia č. 1 D dur Klasická op. 25
Brahms Symfónia č. 3 F dur op. 90
Orﬀ
Trionfo di Afrodite – Concerto scenico
Symfónia č. 1 c mol op. 68
slovenská premiéra

Piatok 5. 10.
Koncertná sieň Dvorana VŠMU

Medzinárodná tribúna mladých interpretov

New Talent 2012 – Cena Nadácie SPP

17.00 1. komorný koncert / semiﬁnále súťaže
Walter Hofbauer, trúbka/Česká republika
Daniel Migdal, husle/Švédsko
Signe Sõmer, klarinet/Estónsko
Mateusz Borowiak, klavír/Poľsko
20.00 2. komorný koncert / semiﬁnále súťaže
Bálint Mohai, fagot/Maďarsko
Soo-Jung Ann, klavír/Španielsko
Bjarke Mogensen, akordeón/Dánsko
Stefan Cazacu, violončelo/Rumunsko
19.30 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie

Orquesta Nacional
de Espaňa
Josep Pons, dirigent
Javier Perianes, klavír
de Falla Noci v španielskych záhradách
pre klavír a orchester G. 49
Ravel Španielska rapsódia
Debussy More, tri symfonické skice L. 109

Sobota 6. 10.
17.00 Malá sála Slovenskej ﬁlharmónie

Pavel Haas Quartet
Veronika Jarůšková, I. husle
Eva Karová, II. husle
Pavel Nikl, viola
Peter Jarůšek, violončelo
Britten Tri divertimentá pre sláčikové kvarteto
Smetana Sláčikové kvarteto č. 1 e mol
Z mého života
Schubert Sláčikové kvarteto č. 14 d mol
Smrť a dievča D. 810

Pondelok 8. 10.
20.00 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie

Medzinárodná tribúna mladých interpretov

HLAVNÝ USPORIADATEĽ

Štvrtok 11. 10.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie

Cappella Istropolitana
Spevácky zbor Lúčnica
Robert Blank, dirigent
Elena Matušová, zbormajsterka
Otto Sauter, trúbka
Martin Mikuš, barytón
Moyzes A. Sonatina giocosa pre komorný
orchester op. 57
Zeljenka Missa serena pre miešaný zbor, sólo
a komorný orchester
Anonym Koncert pre piccolo trúbku a orch. D dur
Otto Koncert pre piccolo trúbku a orch. Es dur
Molter Koncert pre piccolo trúbku a orch. č. 2 D dur

Piatok 12. 10.
17.00 Malá sála Slovenskej ﬁlharmónie

Klavírny recitál Jingge Yan
Beethoven Bagately op. 33, op. 119, op. 126 – výber
33 variácií C dur na Diabelliho valčík op. 120
19.30 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie

Academy of St. Martin in the Fields
Joshua Bell

umelecký vedúci, husle
Beethoven Symfónia č. 1 C dur op. 21
Bruch Koncert pre husle a orch. č. 1 g mol op. 26
Mendelssohn-Bartholdy
Symfónia č. 3 a mol Škótska op. 56

New Talent 2012 – Cena Nadácie SPP
Sobota 13. 10.
ﬁnále 16.00 Malá sála Slovenskej ﬁlharmónie
Večer nórskej hudby a poézie
Herborg Kråkevik, speváčka, herečka
Kjetil Bjerkestrand, klavír
Štátna ﬁlharmónia Košice
Leoš Svárovský, dirigent
19.30 Malá sála Slovenskej ﬁlharmónie
Koncert troch ﬁnalistov súťaže v 1. časti
Barokový orchester Savaria
Albrecht A. Túžby a spomienky, symf. báseň
Pál Németh, dirigent

Utorok 9. 10.
17.00 Malá sála Slovenskej ﬁlharmónie

Piesňový recitál
Virginia Correa Dupuy, mezzosoprán
Dana Hajóssy, klavír
Revueltas, Ginastera, Guastavino, Guarnieri,
Villa-Lobos, Fernandez, Montsalvatge
19.30 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie

English Chamber Orchestra
Benjamin Ellin, dirigent
Plamena Mangova, klavír

Éva Bodrogi, soprán
Krisztina Jónás, mezzosoprán
Kornélia Bakos, alt
Dávid Szigetvári, tenor
Tomáš Šelc, basbarytón
Händel Oratorio per la Resurrezione di Nostro
Signor Gesù Cristo HWV 47

Nedeľa 14. 10.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie

Záverečný koncert 48. ročníka BHS
Slovenská ﬁlharmónia
George Pehlivanian, dirigent
Kun-Woo Paik, klavír

Elgar Serenáda pre sláčikový orchester e mol op. 20
Mozart Koncert pre klavír a orchester č. 9 Es dur
Brahms Koncert pre klavír a orch. č. 2 B dur op. 83
Jeunehomme KV 271
Bartók Koncert pre orchester Sz. 116
Čajkovskij Sláčikové kvarteto č. 1 D dur op. 11
2. časť Andante cantabile
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená
Haydn Symfónia e mol Smútočná Hob. I:44

Streda 10. 10.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej ﬁlharmónie

Symfonický orchester
Českého rozhlasu
Ondrej Lenárd, dirigent
Jan Simon, klavír
Beethoven Egmont, predohra op. 84
Koncert pre klavír a orchester č. 3
c mol op. 37
Strauss R. Alpská symfónia op. 64
PARTNERI A MEDIÁLNI PARTNERI BHS

PREDPREDAJ VSTUPENIEK
v Slovenskej ﬁlharmónii v budove Reduty,
Námestie Eugena Suchoňa č. 1
20. 8. – 14. 10. 2012
pondelok 9.00 – 14.00 a 15.00 – 19.00
utorok – piatok 13.00 – 19.00
počas BHS v pracovných dňoch do 19.30
v sobotu a v nedeľu hodinu pred koncertom
Tel.: +421 2 20 47 52 93 • e-mail: bhsfest@nextra.sk

48. ročník
28. 9. – 14. 10. 2012
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Stanislav Harangozó: Nokturno (detail), 2012
GENERÁLNY PARTNER BHS
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