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Vážení itatelia,
2
F. Haider

aktuálnou témou októbrového
ísla Hudobného života je situácia v Balete SND. Taneníci
protestujú proti spôsobu, akým
nový generálny riadite Marián
Chudovský odvolal šéfa baletu
Andrija Suchanova, a žiadajú
stanovisko Ministerstva kultúry. J. Zorn
Marián Chudovský to vníma
ako atak na svoje kompetencie.
Preniknú za múr emócií, úelových interpretácií a špecickej
problematiky baletného umenia
je pre outsidera takmer nemožJ. Surman
né, no súasná kríza sa zdá by
predovšetkým nezvládnutou
komunikáciou, tak vo vnútri súboru, ako i s médiami.
V snahe získa nestranný pohad na uplynulú sezónu v Balete SND sme narazili na typický slovenský
problém, ktorým je nedostatok nezávislých kritikov.
Každý z oslovených bol nejakým spôsobom spätý so
SND. Súasne sme dostali množstvo nepublikovatených dobromysených odporúaní, kto je Šothov,
Hroncovej, Radaovského i Chudovského lovek
a ako ho to diskvalikuje pri posudzovaní vzniknutej
situácie. Pouenie? Slovensko je malá krajina a opä
sa raz ukazuje, že to, ak sa každý s každým pozná,
nie je vždy výhodou. Jednotlivec skôr i neskôr uviazne v sieti vzahov, kde nehrá hlavnú úlohu odbornos,
ale sympatie, antipatie, emócie, prípadne chladný
kalkul. Chýba potrebný odstup a hranice medzi realitou a pódiom sa nebezpene strácajú. A to nie je dobrým východiskom pri efektívnom riešení akéhokovek
problému, nielen v Balete SND.
Andrej ŠUBA
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SPRAVODAJSTVO

Slovenská lharmónia so stálym
hosujúcim dirigentom Rastislavom
Štúrom vystúpila 9. 9. v Zürichu.
V svetoznámej koncertnej sieni
Tonhalle sa s orchestrom predstavili
ako sólisti svetoznáma slovenská sopranistka Edita Gruberová, tenorista
Pavol Bršlík a basista Jozef Benci.
Na koncerte zazneli árie, predohry
a medzihry z diel Smetanu, Dvoáka,
Bizeta, Donizettiho, Leoncavalla, Belliniho a Verdiho. Podujatie, venované
20. výroiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky, sa konalo v spolupráci
slovenského zastupiteského úradu
a švajiarskej agentúry DTC Classics.
Na koncerte sa zúastnili vrcholní
predstavitelia Švajiarskej konfederácie a slovenská delegácia vedená
prezidentom republiky Ivanom
Gašparoviom. Koncert vo vypredanej koncertnej sieni s kapacitou 1435
miest bol aj vaka úinkovaniu Edity
Gruberovej odmenený búrlivými
ováciami, nadšené publikum si vynútilo tri prídavky.
(sf)
Da 26. 9. bola Romanovi Bergerovi
vo Varšave udelená Cena Zväzu
poských skladateov. Skladate,
teoretik, klavirista a pedagóg, ktorý
už desaroia patrí medzi najautentickejších slovenských tvorcov,
získal ocenenie za svoju skladateskú
innos a inšpirujúcu prácu v oblasti
teórie a lozo e hudby. Pri príležitosti odovzdania ocenenia usporiadalo
Hudobné centrum v rámci festivalu
Varšavská jese Romanovi Bergerovi
autorský koncert, na ktorom sa pod
taktovkou Ivana Buu predstavil
Quasars Ensemble so sólistami
Sergejom Kopákom a Urszulou
Krygerovou.
(hc)
Operný spevák Peter Dvorský si
vo Viedni prevzal Cenu Entrope za
mimoriadne zásluhy o rozvoj stredoeurópskeho regiónu. Ocenenie,
ktoré sa udeuje od roku 2007, získal
umelec za cezhraniné aktivity ako
inciátor a garant detskej pesnikovej
súaže Slávik Slovenska. Súaž v interpretácii slovenských udových piesní je v súasnosti okrem Slovenska
etablovaná aj v echách, Maarsku,
Rumunsku, Posku a Ukrajine. Konala
sa aj v Toronte a New Yorku. Tento
rok prebehne vo Viedni.
(TASR)
Prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovi vymenoval 17. 9. dodatone šiestich vysokoškolských profesorov. Menovací dekrét profesorky
v odbore teória hudby si prevzala aj
Yvetta Kajanová, pôsobiaca na Katedre hudobnej vedy FiFUK, ktorá sa
venuje muzikologickej reexii jazzu,
rocku a nonarti ciálnych žánrov.
(hc)
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Slovenská ﬁlharmónia
Na nádvorí B. Björnsona predstavili 16. 9.
na Koncerte bez bariér Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala s umeleckým vedúcim a zárove sólistom Ewaldom Danelom kombináciu Štyroch roných období Vivaldiho a Piazzollu. Vhodné spojenie notoricky známych husových
koncertov a diela v štýle „tango nuevo”
bolo urené na spríjemnenie nedeného
popoludnia. Typicky mäkký farebný zvuk
a precíznu prácu s dynamikou predviedli
„Warchalovci” v Koncerte pre husle a sláikový orchester E dur RV 269 „ Jar“ Antonia
Vivaldiho. V asti Largo by som však prijala o nieo pomalšie tempo, o v podstate
platí o všetkých Vivaldiho koncertoch. Okrem toho ma prekvapili obasné rytmické
nezhody, ktoré by sa v tomto repertoári už
nemali objavova. V Piazzollovom Verano
Porteño mi chýbalo viac temperamentu
a baladickosti tanga. Okrem toho charakteristické glissandá vyzneli skôr rušivo,
a nie ako citlivý farebný prvok. Návrat ku
Koncertu pre husle a sláikový orchester

g mol RV 315 „Leto“ ukázal, aký problematický môže by interpretaný prechod medzi barokom a 20. storoím. SKO B. Warchala sa nevenuje historicky pouenej interpretácii, preto frázovaním, agogikou
a prízvukmi spravili z Vivaldiho ovea „modernejšieho“ skladatea. Sólista podal v nároných technických pasážach excelentný
výkon a výsledný dojem z efektného Presta nenechal publikum chladným. V nasledujúcej skladbe Otono Porteño orchester
prejavil väšiu snahu vystihnú atmosféru
tragiky a sentimentu jesene. Koncerty pre
husle a sláikový orchester F dur RV 293
„Jese“ a f mol RV 297 „Zima“ zazneli opätovne „neštýlovo“, vrátane nepochopiteného zrýchovania tempa. Navyše zaiatok
Allegro non molto v „Zime” bol poznaený
nepresnosami v súhre a intonácii. Na druhej strane Invierno porteño a Primavera
porteña boli po všetkých stránkach zvládnuté vemi dobre. Vynikla predovšetkým
„Jar”, ktorú skomponoval „El Gran Ástor”
ako ho zvykli nazýva Argentínania. Pre-

cíznos a nesmierny cit pre prácu s pianissimom urobili na ma v tomto prípade veký
dojem. Najmä záverenú citáciu krátkej
pasáže z Vivaldiho by som v ich podaní nazvala „oxymoronom v hudbe“. Škoda, že
rovnaký zápal ako vo nále nebol prítomný aj v predošlých astiach. Posluchá si
mohol vypou skladby z dvoch rozliných
období, ktoré spojila Piazzollova inšpirácia
barokovou hudbou. V prípade interpretácie si však vnímavejší posluchá mohol
položi otázku, aký je vlastne rozdiel medzi týmito obdobiami. Zaujímavý dramaturgický poin, ktorý SKO neprezentoval
prvýkrát, mohlo vypointova lepšie štýlové
odlíšenie týchto epoch v hre hudobníkov.
No publikum odchádzalo spokojné, aj ke
ma koncert vemi neprekvapil. V prípade
orchestra s renomé SKO by nebolo na škodu poslucháovi ukáza rozmanitos hudby
prostredníctvom jasného interpretaného
zámeru.

v nižšej tessitúre i v dramatickejšom tóne
než obvyklý repertoár umelkyne).
Vrcholmi programu boli Albrechtova nádherná balada Az éj (Noc) z roku 1922, hudobnou reou zakotvená v hudobnej moderne, a najmä tretí z cyklov Németha-Ša-

ky „oddychovom“ repertoári na záver koncertu mohla priliehavo uplatni striebro svojho sopránu i hudobný temperament. „Vaka
politickým turbulenciám asto neprežijú ani
umelecké diela, písané s najlepšími úmyslami. Z kultúrneho vedomia sa presúvajú do

Magdaléna STÝBLOVÁ

Albrechtina
Siedmy koncert tretieho roníka cyklu
„(Ne)známa hudba“, organizovaného obianskym združením Albrechtina, obrátil
pozornos poslucháov na maarské piesne
v Uhorsku a na Slovensku, ktoré „hoci predstavujú významnú súas stredoeurópskeho
kultúrneho priestoru, postupne boli presahované do zabudnutia, i už ich autormi boli
Slováci, Maari alebo Nemci“. (bulletin)
Muzikologicky fundované, dramaturgicky
gradované, posluchásky atraktívne podujatie poskytlo ažko spochybnitený dôkaz,
že ignorova tento segment našej hudobnej
kultúry znamená ochudobova recipienta.
ažiskom veera boli vokálne cykly Viliama
Figuša-Bystrého a Štefana Németha-Šamorínskeho, zhudobnené texty maarských
básnikov z diela Alexandra Albrechta a udovíta Rajtera, i jediná maarská piese
Mikuláša Schneidra-Trnavského v podaní
sopranistky Heleny Becse Szabóovej. Hodnotný piesový program tematicky doplnili
tri príažlivé klavírne kompozície Jánosa Lavottu, Johanna Nepomuka Hummela a Gyulu Beliczaya v muzikantsky posvätenej interpretácii spevákinho kongeniálneho korepetítora Petra Pažického.
Z kompozícií, inšpirovaných básami
Sándora Pet ho, Anny Wimbergerovej,
Endreho Adyho a alších maarských autorov (ich literárnu hodnotu sme si mohli
vychutna vaka slovenským prekladom
v bulletine), vanula zväša zádumivá,
nostalgická, meditatívna atmosféra, len
zriedka rozptýlená radostnejším tónom.
A hoci svietivému mladistvému materiálu
Heleny Becse Szabóovej vo všeobecnosti
pristanú skôr lyrickejšie emócie, muzikálnosou dokázala preklenú aj prípadné
rozpory medzi interpretovaným programom a svojím prirodzeným vokálnym
naturelom (as piesní je skomponovaná

P. Pažický a H. Becse Szabó
foto: D. Godár

morínskeho Három Ady-dal II (Tri piesne
Adyho II). Aj speváka akoby si šetrila sily na
interpretane nároné miniatúry zhmotujúce túžbu po láske a naplnenom živote i boles
zmarených snov: jej hlas znel plno, farebne,
emocionálne sýto. Po takomto zenite bol cyklus dvanástich maarských piesní Viliama
Figuša-Bystrého zaslúženým uvonením pre
poslucháov i samotnú umelkyu – v technic-

kultúrneho podvedomia, odkia je už len vemi krátka cesta do kultúrneho nevedomia.
Kultúrne texty, umelecké diela, miznú pred
našimi oami,“ píšu organizátori koncertu
v bulletine. Pochova kompozície, ktoré sme
v utorok 18. októbra pouli v Pál yho paláci
na Zámockej, by bolo veru škoda.
Michaela MOJŽIŠOVÁ
10 | 2012
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The Hilliard Ensemble na Konvergenciách
Koncert jedného z najznámejších a najuznávanejších vokálnych súborov špecializujúcich sa na starú i súasnú hudbu The
Hilliard Ensemble spolu s francúzskou
huslistkou Muriel Cantoreggiovou nepochybne patril k hlavným lákadlám tohtoroných Konvergencií. Sedemnásteho
septembra predstavila táto zostava v bratislavskom Dóme sv. Martina Bachovu
hudbu v zaujímavom projekte Christopha
Poppena – „Morimur“. Projekt, mimocho-

ami Bachovho diela. Okrem toho preskúmala tiež množstvo citácií Bachových chorálov obsiahnutých v skladbách pre sólové
husle, a následne interpretovala ich zmysel
a význam. Tak napríklad dospela i k hypotéze, že známu Ciacconu z Partity d mol
BWV 1004 skomponoval Bach ako „hudobný náhrobok“ pre manželku Máriu Barbaru. Práve Partita d mol spolu s vybranými
Bachovými chorálmi je súasou projektu
„Morimur“. Latinské In Christo morimur je

Tod niemand zwingen kunnt“, korešpondujúci s názvom projektu. V závere koncertu
prišla jeho pre ma najoakávanejšia as
– spojenie husovej Ciaccony a úryvkov vokálnych chorálov obsiahnutých v Ciaccone poda analýzy Helgy Thoeneovej. Toto
spojenie dvoch svetov – virtuózneho husového prejavu a udských hlasov spievajúcich úryvky Bachových chorálov – na jednej
strane kontrastovalo, no súasne vytváralo
i zaujímavú hudobnú symbiózu.

jedným zo základných kresanských, a teda
i Bachových vyznaní, ktoré vyjadruje vieru
loveka v to, že „smr v Kristovi“ znamená
vlastne zaiatok „nového života“. Na koncerte boli medzi pä astí partity povkladané Bachove chorály súvisiace so skladbou,
zárove bola takto poprepletaná husová
a vokálna hudba rozdelená do troch celkov,
ktoré vždy oddeoval chorálový verš „Den

Profesionálny prístup k interpretácii Bachovej hudby v podaní huslistky Muriel Cantoreggiovej a štyroch lenov The Hilliard Ensemble (Monika Mauch – soprán, David
James – kontratenor, Steven Harrold – tenor, Gordon Jones – barytón), umocnený
atmosférou tlmene osvetleného chrámového priestoru ponúkol poslucháom nevšedný hudobný i duchovný zážitok. Francúzska

The Hilliard Ensemble a M. Cantoreggi
v Dóme sv. Martina foto: J. Uhlíková

dom už vyše desa rokov dostupný na CD
(ECM New Series), nadviazal na muzikologický výskum nemeckej muzikologiky Helgy Thoeneovej, ktorá skúmala jedny z najslávnejších diel husovej literatúry – Sonáty
a partity pre sólové husle J. S. Bacha. Thoene sa zamerala na hbkové preskúmanie
hudobných, ako aj v íselnej symbolike
ukrytých súvislostí medzi jednotlivými as-

Ceny Hudobného fondu 2012
V stredu 26. septembra prebehlo v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave slávnostné odovzdávanie cien Hudobného
fondu.
Cenu Jána Levoslava Bellu, ktorú za
celoživotné dielo získal skladate a klavirista Miro Bázlik, odovzdal v prítomnosti riaditea Hudobného fondu
Matúša Jakabica predseda Rady Hudobného fondu Vladimír Bokes. Z rúk
organistu Jána Vladimíra Michalka prevzal Cenu Frica Kafendu za vynikajúce
interpretané výkony a výrazný prínos
k autentickej interpretácii v oblasti
starej hudby huslista Miloš Valent. Michalko vyzdvihol Valenta ako umelca,
ktorý vo svojej hre vzácne spája prirodzené muzicírovanie (v symbióze s pomenovaním svojho súboru Solamente

naturali) s historicky pouenou interpretáciou. Muzikologika a hudobná
redaktorka Melánia Puškášová prevzala z rúk ubomíra Chalupku Cenu
Jozefa Kresánka, ktorú získala za dlhoroné profesionálne tvorivé sprístupovanie súasnej slovenskej hudobnej
tvorby najmä v tematických reláciách
Slovenského rozhlasu. Cenu Ladislava Martoníka získal bubeník Jozef
Döme. Prezident Slovenskej jazzovej
spolonosti Peter Lipa medziiným pripomenul, že Dömemu sa podarilo preklenú vývojovú vetvu a osta súasným
i aktívnym aj po boku mladej generácie
hudobníkov. Marian Plavec prevzal
Cenu Pavla Tonkovia za dlhoronú
umeleckú innos v oblasti hudobného
folklóru s osobitným prihliadnutím na
zostavenie a vydanie publikácie Sveto-

zár Straina – Spomienky na hudobného skladatea. (Eurolitera: Bratislava
2010). Na základe návrhu Združenia
dychových hudieb Slovenska získal
Cenu Karola Pádivého za dlhodobé
zanietené rozvíjanie dychovej hudby na

huslistka, mimochodom žiaka autora projektu Ch. Poppena, hrala náronú Bachovu
partitu s ahkosou a nadhadom, priom
všetko malo svoj správny as, miesto a zmysel. Umelkya disponuje krásnym kultivovaným tónom, širokým dynamickým spektrom a technickou suverenitou. Okrem toho
ma Cantoreggi zaujala najmä obdivuhodným zmyslom pre stvárnenie formy a udržanie „ahu“ diela, o som najväšmi ocenila
v Ciaccone, v ktorej je „vtiahnutie do deja“
nároné pre interpreta i poslucháa.
lenovia The Hilliard Ensemble štýlovou,
intonane presnou a precítenou interpretáciou potvrdili svoju superlatívmi ovenenú poves. Dokonalé poznanie partu
huslí bolo pre spevákov samozrejmým
predpokladom pre úplne suverénne a intonane i asovo presné nástupy nadväzujúce na sólovú hru huslí. I bez dirigenta pôsobili jednotlivé frázy ako jednotne
precítené hudobné celky. Zrozumitenos
spievaných textov bola pomerne dobrá,
ale aj tak by som ocenila, keby boli poslucháom k dispozícii texty chorálov v tlaenej podobe. Nemôžem sa špeciálne
nezmieni o sopranistke M. Mauchovej,
ktorej istý, zvuný a prekrásne sfarbený
hlas evokoval hlas anjela. Istým zvukovým
hendikepom koncertu bola dynamická nevyváženos hlasov jednotlivých spevákov,
priom v niektorých miestach (ako v isto
vokálnych astiach, tak i vo verzii Ciaccony pre husle a vokálny súbor) zanikal najmä kontratenor a barytón.
I cez tento chýbajúci krôik k dokonalosti
koncertu, ako aj cez zriedkavé intonané
zaváhanie huslistky, bol bachovský koncert
nielen nevšedným hudobným zážitkom,
ale aj novou možnosou pre poslucháa
na chvíu sa zastavi, zamyslie a vaka Bachovej hudbe a výkonu interpretov okúsi
nieo z istoty, pokory, pokánia...
Jana LINDTNEROVÁ

Slovensku a celoživotnú skladateskú,
aranžérsku i notografickú prácu v jej
prospech umelecký vedúci DH Selianka Miloslav Hlaváek.
(mot)

Laureáti – zava J. Döme, M. Valent,
M. Bázlik, M. Plavec, M. Puškášová,
M. Hlaváek foto: P. Španko
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ím budú znie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
Košice sú prvým slovenským mestom, ktoré zvíazilo v konkurencii deviatich miest v boji o prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry. Okrem zaujímavého a jedineného konceptu projektu Košice Interface 2013, východoslovenská metropola zaujala rakúsko-uhorskou históriou a postsocialistickou realitou, originálnou multikultúrnou
identitou a pozíciou druhého najväšieho slovenského mesta, metropoly karpatského regiónu, a zárove mesta na
šengenskej hranici. Košice majú ideálne podmienky na úspešnú realizáciu a protovanie z projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.
Cieom projektu je zatraktívni mesto,
v ktorom jeho obyvatelia budú radi ži
a do ktorého sa budú turisti radi vraca, práve pre jeho špecifickú atmosféru, pestré možnosti trávenia voného
asu, zaujímavé kultúrne aktivity i historické pamiatky v centre mesta, priom
neobídu ani jeho okrajové asti, ktoré
premenili slabos socialistickej architektúry na svoju devízu. Košice sa transformujú na mesto, ktoré bude modernou,
dynamickou a kreatívnou európskou
metropolou. Aktuálne sa realizujú in-

a podporujeme medzinárodnú spoluprácu v oblasti kultúry, umenia a tvorby európskych projektov a vzdelávanie v týchto oblastiach. itateov Hudobného života bude predovšetkým zaujíma program
v oblasti klasickej hudby...
V ase písania tohto lánku sa v Košiciach práve rozbiehal prvý roník bienále súasného zvukového a elektronického umenia – Soud City Days/Mesto
zvuku. Tento na Slovensku jedinený
a inovatívny projekt neziskovej organizácie Košice 2013 priniesol na netra-

kvalitnej slovenskej hudby aj uvedenie zásadného Schönbergovho diela Pierrot lunaire (pre Košice závažný dramaturgický
poin). Festival ISCM New Music Days/
Dni novej hudby ISCM 2012 sa tento rok
sústredil najmä na tvorbu estónskeho
skladatea Arva Pärta, ktorý prisúbil svoju úas na festivale. Do konca roka sa Košiania môžu teši aj na koncerty v rámci
projektu „Hudba medzi Východom a Západom“ – predovšetkým na nórske Trio
Mediaeval a ich megaúspešný projekt
Folk Songs, alebo na vynikajúceho vi-

Quasars Ensamble s P. Noskaiovou

Sound City Days foto: archív Košice – EHMK 2013

foto: archív Košice – EHMK 2013

P. Shapiro foto: archív Košice – EHMK 2013

J. Savall foto: © D. Ignaszewski

vestiné projekty – buduje sa kultúrna infraštruktúra, ktorá bude zázemím
pre podujatia európskeho formátu,
zodpovedajúca potrebám 21. storoia
(transformácia i rekonštrukcia objektov Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle,
SPOTs, Košický hrad, amfiteáter, Kaštie v Krásnej, Dóm sv. Alžbety, Ulika
remesiel, Východoslovenská galéria,
Východoslovenské múzeum, Bábkové
divadlo, Verejná knižnica J. Bocatia, Divadlo Thália, Malá scéna, revitalizácia
mestských parkov a alšie).
V oblasti programu máme záujem podporova všetky kvalitné a životaschopné umelecké projekty a nastavi ich tak,
aby pretrvali aj po roku 2013. Iniciujeme
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vá a Pavol Bršlík, huslistka Julia Fischer, aktuálne prebiehajú rokovania aj
s alšími umelcami, ktorých mená zatia nechceme prezrádza. Významnou
udalosou pre Košice aj celé Slovensko bude medzinárodný festival ISCM
World New Music Days 2013/Svetové dni novej hudby ISCM 2013, ktorý
intenzívne pripravuje Slovenská sekcia
ISCM spolu s alšími partnermi (Košice 2013, Štátna filharmónia Košice,
Hudobné centrum, základné umelecké školy, konzervatóriá a vysoké ško-

diné miesta v historickom centre mesta súasné podoby zvukového umenia
(soundart a noiseart), predstavil netradiné, alternatívne prístupy v práci so
zvukom, ruchom, šumom a rozlinými
rovinami rezonancií a frekvencií. V medzinárodnom spoloenstve pozvaných
umelcov, ktorých vybral dramaturg festivalu Peter Machajdík, boli mená ako
Christina Kubisch, Paul Panhuysen,
Bernhard Gál, Tomomi Adachi, Michal
Rataj, Dawn Scarfe a Pierre-Laurent
Cassière.
Jese 2012 do Košíc prinesie ešte niekoko pozoruhodných hudobných podujatí. Tretí roník festivalu Quasars Ensemble & Košice má v programe okrem

olonelistu Gautiera Capuçona, ktorý
nedávno debutoval s Chicago Symphony
(Charles Dutoit) a Berlínskou  lharmóniou (Gustavo Dudamel). Jazzové festivaly, ktoré sú súasou projektu programu Európskeho hlavného mesta kultúry,
sú takisto plánované na jese, z toho dva
v Košiciach (Medzinárodný jazzový festival v Košiciach, Jazz FOR SAle) a jeden
v Prešove (Medzinárodný jazzový festival Jazz Prešov).
Spomedzi „vekých mien“ do Košíc zavíta Jordi Savall so svojím súborom Le
Concert des Nations, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra v rámci
svojho exkluzívneho esko-slovenského
turné, operné hviezdy Edita Grubero-

ly). Atraktívny program urite prinesú
podujatia našich partnerov, ktoré sa
stali neodmyslitenou súasou hudobného života Košíc a projektu Košice –
Európske hlavné mesto kultúry 2013:
festivaly Konvergencie, Quasars Ensemble & Košice, Festival mládežníckych orchestrov a zborov „Šengenský
poludník“, projekt katedrálneho Zboru
sv. Cecílie „Musica ex archivo“, ktorý si
kladie za cie skompletizova hudobné
diela košických regenschori, organistov
a zbormajstrov, pôsobiacich v Dóme sv.
Alžbety, najmä Františka Xavera Zomba
a Oldicha Hemerku.
Pozornos si zaslúžia aj festivaly a koncerty podporujúce myšlienku multikulturalizmu a kultúru menšín (Festival židovskej kultúry „Mazal tov!“, Rozmanitos,
Cassoviafolkfest, Koncert porozumenia, Koncert tolerancie, Rómske hlasy
pre zajtrajšok a alšie).
Súasou programu budú aj naalej
podujatia v regióne, združené pod hlavikou projektu Pentapolitana (www.
pentapolitana.sk) a prezentácia Košice – EHMK 2013 v zahranií. Vlastný
program pripravujú nové, i zrenovované kultúrne centrá: Kasárne/Kulturpark
(www.kulturpark.sk), SPOTs (www.
spots.sk) a Kunsthalle.
Jana ŠARGOVÁ
Autorka je hudobná dramaturgika
Košice – EHMK 2013.
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miniproﬁl
Nedávno ste sa vrátili z majstrovských kurzov a zo súaže v Lugane, kde ste získali 3. miesto, od
októbra plánujete študova na viedenskej Universität für Musik und
darstellende Kunst. Zdá sa, že kvarteto je vašou top prioritou.
JT: Postgraduálne štúdium u Johannesa Meissla, o ktoré sa uchádzame,
bude pre nás jedným z najdôležitejších krokov vpred. Ide o dvojroné štúdium, na ktoré by sme neskôr
chceli nadviaza štúdiom u Güntera
Pichlera na Medzinárodnom inštitúte
komornej hudby na Escuela Superior
de Música Reina So a v Madride.
Popritom ešte každý z nás pokrauje
vo svojom sólovom vzdelávaní.
PM: Kvarteto je pre nás momentálne prioritou íslo jeden, kvôli ktorej
sme boli ochotní vzda sa aj našich
predchádzajúcich pracovných záväzkov. V tomto smere nám práve kurzy
v Reichenau a Schwarzenbergu pomohli pochopi, že to, o robíme, má
zmysel. Dostali sme napríklad alšie
pozvania na kurzy od Miguela da Silvu z Ysaÿe Quartet, Josefa Klusoa
z Pražák Quartet i Evgenie Epshteinovej z Aviv Quartet.
AM: Jednou z vecí, ktoré sme si z kurzov odniesli, bolo aj to, že sa musíme
zlepšova nielen ako kvarteto, ale aj
individuálne – ako sólisti. Jedno ide
ruka v ruke s druhým.
VP: Mali sme zrazu pocit, že „it
works“! Naše domáce prostredie je
voi tejto našej iniciatíve nastavené
skôr negatívne, ale my sme si dobrovone vybrali ažšiu cestu.
Kvarteto vzniklo v roku 2003
– dnes už pomaly píšete desaronú
históriu. Ako by ste zhodnotili toto
obdobie?
JT: Zaínali sme na bratislavskom konzervatóriu v triede Stanislava Muchu,
Paovho otca. V pôvodnom zložení sme
hrali prvých pä rokov, kým sa v roku
2008 nevystriedal sekund. Potom prišla Veronika a od roku 2009 hráme stabilne v tejto zostave. Na VŠMU sme
študovali u Jana Slávika a súkromne aj
u Stanislava Muchu a Františka Töröka,
takže sme v podstate „odchovancami“
Moyzesovho kvarteta. Zlomová bola
Haydnova súaž vo Viedni, ktorá nás
motivovala ís na posledné kurzy a prihlási sa aj na alšie štúdium. Stále viac
si uvedomujeme, že sa potrebujeme
posúva alej, aj mimo Slovenska.

JT: Veká zásluha patrí aj Vladovi
Godárovi a obianskemu združeniu
Albrechtina, vaka ktorému sme si
mohli zahra aj (ne)známe skladby Alexandra Albrechta alebo alších, u nás málo hrávaných skladateov ako Ern Dohnányi alebo Hans
Koessler.

[foto: archív MQ]

Mucha Quartet
Juraj Tomka – 1. husle
Andrej Matis – 2. husle
Veronika Prokešová – viola
Pavol Mucha – violonelo
Štúdium komornej hry: 2007–2012 VŠMU v Bratislave (J. Slávik)
Majstrovské kurzy: Internationale Sommerakademie, Reichenau –
J. Meissl (Artis-Quartett Wien), H. Beyerle, J. Kluso, E. Epshtein,
M. da Silva, Günter Pichler's Master Class for Young Rising Top Class
String Quartets, Schwarzenberg – G. Pichler (Alban Berg Quartett),
Humilitas MasterClass, Bratislava – S. Jandl (Chamber Orchestra of
Europe, Spira mirabilis, Orchestra Mozart)
Súaže: Medzinárodná interpretaná súaž Nadácie B. Martin, Praha – 2. miesto (2010), Medzinárodná súaž J. Haydna, Viede (2012),
Gianni Bergamo Classic Music Award, Lugano – 3. miesto (2012)
Spolupráca: Orfeus, Prehliadka mladých skladateov, Komorné dni
J. N. Hummela, Nitrianska hudobná jese, Konfrontácie Nitra, Trenianska hudobná jar; úinkovanie poas o ciálnej návštevy britskej
kráovnej Alžbety II. na Slovensku (2008), cykly koncertov
(Ne)známa hudba, koncert v Luxemburskej lharmónii (2011)
a v rámci komorného cyklu SF, pravidelná spolupráca s Moyzesovým
kvartetom; sólová koncertná innos
www.muchaquartet.sk

AM: Myslím, že do tohto roku vkladáme všetci vea oakávaní, pretože je to prvýkrát, kedy sa chceme kvartetu venova naozaj systematicky, pravidelne spolu
cvii a vyhradi si na to všetok svoj pracovný as.
Vo vašom repertoári má výrazné zastúpenie slovenská hudba. Objednávate si diela aj u súasných skladateov?
PM: Nedávno sme premiérovali sláikové kvarteto Jevgenija Iršaia, ktoré napísal pre nás, a v októbri budeme hra v Dolnej Krupej Pietu Mirka Krajiho vo
verzii pre sláikové kvarteto.
AM: To, že hráme súasnú slovenskú hudbu, vyplýva prirodzene z celkovej hudobnej situácie u nás, pretože príležitosti pre hranie sa viac-menej viažu práve
na túto sféru. Ale nijako sa tomu nebránime.

Aký kú volíte, ke môžete
ovplyvni výber repertoáru?
VP: Väšinou hráme to, o sa nám
práve pái, ale aj skladby, ktorými
„musíme“ prejs, napríklad povinný
repertoár na súažiach.
PM: Snažíme sa pritom vybera si aj
kvartetá náronejšie na súhru, intonáciu, skrátka skladby, ktoré musí
ma v repertoári každé dobré sláikové kvarteto.
JT: ahá nás to ku klasicizmu, aj
ke Haydnove a Mozartove kvartetá sú interpretane vemi nároné
– je to priezraná hudba, v ktorej je
všetko pou. A samozrejme Dvoák, nemeckí romantickí skladatelia, z 20. storoia hlavne Proko ev
a Šostakovi. Ale v repertoári máme
aj Ravela, Bartóka, Szymanowského
a mnohých alších.
Je jasné, že na pódiu ste rovnocennými partnermi – máte však
svojho „šéfa“ mimo pódia?
VP: V kvartete nemôže existova jeden
šéf, pretože kvarteto sú štyria sólisti. Neplatí tu princíp orchestra, kde je
jeden vedúci hrá a ostatní ho poslúchajú. Snažíme sa by rovnocenní, navzájom sa rešpektova a hlavne medzi
sebou komunikova, pretože komunikácia je vemi dôležitá.
Kde hráte najbližšie?
JT: Po súaži v Lugane nás aká nahrávanie niekokých skladieb súasného amerického skladatea Dona
Walkera a koncerty v rámci Štúdia
mladých v Slovenskom rozhlase, na
Kubínskej hudobnej jeseni, v Dolnej
Krupej, v bratislavskej Univerzitnej
knižnici, na festivale Nová slovenská
hudba v Slovenskom rozhlase, na
Hudobnej jeseni v Banskej Bystrici...
VP: Zárove pripravujeme interpretané kurzy pre deti v spolupráci so
ZUŠ Júliusa Kowalského, na ktoré sa
už teraz tešíme.
Pripravila
Janka KUBANDOVÁ
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O Divergenciách i Peknej hudbe...
Nemožno ich porovnáva. Každý z festivalov má vlastnú tvár, hoci v mnohom sa na seba ponášajú. Oba majú komorný charakter, oba sú situované mimo centra (o je aj plus...), oba sú dielom výkonných umelcov, violonelistov.
Vznikli a napredujú bez ve kých slov, no hlavne bez obvyklého bedákania nad stratou koncertných príležitosti i
spo ahlivej monopolnej koncertnej agentáže... Naopak, oba festivaly sa priam vyžívajú v servírovaní invenných
podujatí, každým roníkom dokážu oslovi, pritiahnu pozornos publika a zanecha priaznivé dojmy.
Veery komornej hudby Divergencie, ktorých umeleckým riaditeom je Ján Slávik, zavšili štyrmi koncertmi v Skalici (10.—14. 6)
štvrtý roník. Prvý z koncertov sa zdal by
mierne trúfalou métou. Orchester Slovenskej lharmónie s dirigentom Leošom Svá-

Duo Teres foto: S. Juica

rovským s dvoákovsky ladeným programom vyzeral v kontexte komorne ladeného
festivalu ako prehnané dramaturgické sústo.
Rezultát však potvrdil pravdu, že odvážnym
šastie praje. Zrenovovaný Jezuitský kostol sa napokon ukázal ako žilivý priestor,
v akustike schopný poja aj orchestrálny
zvuk. Skúsený a pohotový dirigent v Slovanských tancoch citlivo odhadol dimenzie,
inicioval hráov vedúc ich k spontánnemu
muzicírovaniu. Hrdinom veera sa stal riadite festivalu Ján Slávik s excelentným sólistickým vkladom v Koncerte h mol op. 104.
Vzácne je, že okrem manažérskych aktivít,
neustále obhajuje i svoju umeleckú kondíciu. eský hornový sbor bol alším vítaným
hosom podujatia. Dokázal, že zvuk ôsmich
lesných rohov je nielen zlúitený s akustikou chrámu (Farský kostol sv. Michala), ale
na ploche desiatky skladieb autorov štyroch
storoí dokáže demonštrova hudobnícku
jednotu a interpretanú nespochybnitenos
hráov na tento, v našich koninách ešte stále pomerne „chúlostivý“ dychový nástroj.
Duo Teres je komorná zostava v zložení Lucia Kopsová (husle) a Tomáš Hon k (gitara) pôsobiaca od roku 2007 v esku. Sympatickí mladí umelci pripravili pre publikum
v koncertnej sieni Františkánskeho kláštora
ozajstnú lahôdku. Skvelá súhra, duchovné
súznenie a empatia hlavne v skladbách Albeniza, Piazzollu, a Freidlina oarili. Prekvapením bol ambiciózny skladateský príspevok
klarinetistu Branislava Dugovia vo vtipne
formulovanej suite s výstižným naratívnym
názvom Go repetitive! Dôstojnos a noblesu
podujatiu dodalo spoluúinkovanie inohernej divy záhorackej rodáky, jubilujúcej Márie Královiovej. Jej prednes výberu z obúbenej slovenskej poézie vdýchol veeru opar
pôvabnej nostalgie... Záver v poradí štvrtých
skalických Divergencii pripravilo v Evanjelic-

6

kom kostole a. v. Moyzesovo kvarteto suverénnou kreáciou skladieb Mariána Vargu
a premiéry Ladislava Kupkovia (Cantica
slovaca). Priestor popri om vo Vahalovom
Koncerte D dur dostal mladý talentovaný
kontrabasista Filip Jaro.

Moyzesovo kvarteto foto: Marenin & Yurkovic

Posledný júlový víkend (26.—29. 7.) patril tradine Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici. Podujatie je už trinás rokov
miestom pre tvorivú „tvrdohlavos“ Eugena
Procháca. Tak teda: znova tá istá štruktúra,
rovnaké priestory, no vždy nové neopozerané a neopoúvané umelecké tvary a výkony.
To by mohol by v strunej charakteristike
komentár k šiestim podujatiam štiavnického
cyklu... Entrée v Kostole sv. Kataríny „obstarali“ v Opernom galapredstavení traja umelci, sopranistka Božena Ferancová, barytonista Pavol Remenár s klavírnym sprievo-

Petrík. Vernisáž v Rytierskej sále Starého
zámku bola pôsobivo dekorovaná skladbou
skomponovanou pre túto príležitos. V Duu
pre violonelo (Eugen Prochác) a akordeón
(Rajmund Kákoni) Ecinitna s hudbou naplnenou symbolmi, alúziami, odkazmi, no

mi príspevkami (skvelý Ysaÿe), potešila Serenáda (2 husle a viola) od B. Martin, violonelovým prepisom tretieho partu prispel
E. Prochác. V predposledný de festivalu elil náporu záujemcov Kostol sv. Kataríny, kde
bolo ohlásené vystúpenie Bratislava Hot

radio.string.quartet.vienna foto: archív Festivalu peknej hudby

najmä príznanou životodarnou expresiou
oslovil autor Jevgenij Iršai. Usporiadateský
tím takmer vždy dokáže v dramaturgickom
komplexe atakova nejakou neoakávanou
atrakciou. Pre (ma) bežného klasického poslucháa znamenalo vystúpenie fenomenálneho súboru radio.string.quartet.vienna
neobyajný a nevšedný zážitok. Bola to elektrizujúca produkcia, prúdy priebežne „kolektívne“ formovanej hudby, ktorej príslušnos len ažko jednoznane de nova. Majstrovsky zvládnutá a tlmoená, sídli a vzniká
azda niekde na hrane i prieseníku klasiky,

Serenaders. Program s „patinovanými“ šlágrami slovenskej tanenej hudby prvých dekád minulého storoia „povýšený“ interpretaným umením súboru a jeho šarmantného
lídra Juraja Bartoša, no najmä s bonmotmi
Milana Lasicu boli magnetom pre stovky
(zrejme nielen) domácich priaznivcov tohto
ušachtilého ansámblu. Elitní hrái dychovej sekcie SF už pár rokov pôsobia ako súbor
Slovenské dychové kvinteto. S programovou vzorkou zo svojho repertoáru uzavreli
festival pôvabným promenádnym koncertom v kúpeoch Sklené Teplice.

Bratislava Hot Serenaders
foto: V. Yurkovic

dom Róberta Pechanca. Nádielka árií a duet
s peknými vokálnymi kreáciami, pôsobivo
skoncipovaná, ku klimaxu spejúca dramaturgia a rovnako senzitívne reakcie publika, o viac si možno žela na zaiatok podujatia? Tradinou súasou festivalu býva
príspevok výtvarných umelcov. Tentokrát
participoval svojou hudobne inšpirovanou
asou diela akademický maliar Vladimír

jazzu, rocku, etno..., slovom v ohnisku nabitom nesmiernou potenciou a znalosou
ažko obsiahnuteného múzického vesmíru.
Viac než pôvabné intermezzo znamená každoroný „výlet“ do Barokovej kaplnky svätoantonského kaštiea. Na matiné tentokrát
umením potešili eskí huslisti, otec a syn s totožným menom Jan Mráek. Najmä mladší
hudobník zaujal svojimi príkladnými sólový-

Elán, schopnos hada aj podeli sa o nájdené, prajnos participujúcich donorov
oboch zúastnených miest to sú devízy,
ktoré i bez okázalých fanfár azda garantujú
alšie roníky sympatických podujatí. Festival peknej hudby i Divergencie to (nielen
v lexikálnej substancii) spája a de nuje.
Lýdia DOHNALOVÁ
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Klavírne semináre EPTA
„Tak takého pána uite a som ešte naozaj nikdy nevidela,” nezadržala svoj spontánny obdiv i smiech vyvolaný pedagogickým „šantením” a duchaprítomnými nápadmi prof. Gábora Eckhardta moja staršia spolusediaca. Aj také boli
reakcie na tohtoroných klavírnych seminároch EPTA, ktoré sa už ako zvyajne konali v priestoroch bratislavského
Konzervatória na sklonku leta.
Keže sa bývalá predsedníka slovenskej sekcie Európskej asociácie uiteov klavíra doc.
Eva Fischerová-Martvoová, (ktorá letné
semináre v spolupráci s Asociáciou uiteov
hudby Slovenska 20 rokov dramaturgicky
a organizane pripravovala až kým nepredala
štafetu prof. Ide erneckej) dožila významného jubilea, väšia as programu úvodného
da bola venovaná jej bohatému pedagogickému i umeleckému odkazu, a to i v prítomnosti a cez interpretané výkony niektorých

so sviežou pedagogickou invenciou Františka
Királyho, spoluzakladatea Cluster Ensemble,
lena VENI ensemble. Šiller prostredníctvom
vlastných interpretaných ukážok objasnil
gra cké partitúry Györgya Kurtága a zmysel
tohto umelecko-pedagogického odkazu, ktorý i vaka viacerým minuloroným Šillerovým
aktivitám stále viac preniká do hudobného
povedomia a vytha nás, žiakov i pedagógov,
interpretov i poslucháov z pazúrov nebezpených stereotypov.

G. Eckhardt foto: archív EPTA

jej absolventov – Renáty Bialasovej, Dany
Šašinovej a Mikuláša Škutu.
Po príjemnom koncerte sa úastníci mohli
vaka prezentácii doc. Františka Perglera
sta spolupútnikmi po významných životných
i umeleckých mínikoch doc. Fischerovej, o to
autentickejšie, že prednáška bola bohato
doplnená premietanou fotodokumentáciou.
Vidie jubilantku v rozliných obdobiach života i v prítomnosti významných osobností našej
kultúry bolo skutoným zážitkom! Skromnos,
nadšenie, energia – to boli najviac skloované
výrazy viažuce sa k tejto vzácnej osobnosti
i v nasledovnom rozhovore s jej absolventmi.
(Okrem spomínaných odchovancov bola
prizvaná ako bývalá absolventka aj Katarína
Dibáková).
„Hudba ako hra“ – pod týmto mottom sa
uprostred pestrého programu objavila prezentácia Ivana Šillera, ktorý si prizval hosa

John Cage
a hu(d)by
Projekt študentov Katedry hudobnej
vedy Univerzity Komenského prinesie
v rámci podujatí vo Zvolene a v Bratislave
nekonvenný pohad na život a dielo
experimentálneho skladatea, vynálezcu
a lozofa Johna Cagea (1912–1992).
Charakteristickou rtou Cageovej osobnosti bola zvedavos vo vzahu k všetkému novému, ktorá sa premietla aj do
hadania neobvyklých prepojení hudby

konca zábavné uenie sa nôt i rytmu, hraky
a iné vlastnorune zostrojené pomôcky
s detskými obrázkami na dosahovanie rôznorodej rezonancie strún preparovaného
klavíra, ktoré priamo aplikoval a predviedol vo svojich skladbách pre deti F. Király,
Aleškovo nahraté CD s jeho vlastnými
predslovmi a alšie konkrétne skúsenosti
i ukážky z vlastnej (mimoškolskej) pedagogiky – to bol naozaj lákavý pedagogický
arzenál, hotová hudobná diela!
Po minulom roku už druhé pozvanie profesora budapeštianskej Akadémie Franza Liszta
Gábora Eckhardta na pôdu bratislavského
Konzervatória bolo skutone mimoriadnym
poinom. Eckhardt má bohaté skúsenosti
i s detskou pedagogikou, je totiž naozaj „pán
uite “. Pri práci s demi, ale i dospelejšími
žiakmi naplno a efektívne zúroil svoj temperament, priom na dosiahnutie interpretaného
ciea využíval všetky dostupné prostriedky:
od nápadnej a spontánnej gestikulácie a nezabudnutených veselých grimás, majstrovsky
tlmoiacich interpretané poínanie si malých
i väších klavírnych adeptov, cez provokatívne
otázky až po konkrétne a predovšetkým vysoko odborné recepty na klavírne neduhy. Gábor

foto: archív EPTA

S Františkom Királyom prišli i alšie prekvapenia: obrovský pomaovaný kartón s rozprávkou („O vyslobodených sardinkách“),
ktorú poda vlastnej namaovanej predlohy
interpretoval sám malý-veký autor Aleško
Junek, „zlepšováky“ na „bezbolestné“ a do-

Eckhardt bol (okrem zjavne vysokej hudobníckej erudovanosti) výnimone kreatívny...
Pea vysokej odbornej kvality dodáva podujatiu každorone prof. Alena Vlasáková
(AMU Praha, JAMU Brno), ktorá v tomto
roku spestrila prednášku o profesionálnych

a prírody. Túžba tohto originálneho tvorcu a vášnivého mykológa po spojení sveta
húb a hudby sa odráža aj v dramaturgii
projektu, ktorého autormi sú Martin
Harazin a Filip Hoško. Poas dvojice
veerov v Lesníckom a drevárskom
múzeu vo Zvolene (4. 10.) a a4 – nultom
priestore v Bratislave (15. 10., v nových
priestoroch na Karpatskej ulici . 2), si
návštevníci budú môc pozrie výstavu
„Hu(d)by“, vypou prednášky estetika
Jozefa Cseresa ( John Cage – majster
nezámernosti, básnik všednosti a praktický ﬁlozof supernaturalizmu) a mykológa

Stanislava Glejduru (Fascinujúci svet
húb), zúastni sa na koncerte, na ktorom
súbor Cluster Ensemble (um. vedúci
Ivan Šiller), Lenka Novosedlíková,
Marián Zavarský a Matúš Wiedermann
uvedú skladby ako Living Room Music,
Water Walk, Child of Tree, Branches
alebo Dream. V Bratislave projekt
ozvláštni spoluúinkovanie tanenice
a improvizátorky Petry Fornayovej a hudobno-kulinárska performance britského
zoskupenia Sonic Catering Band, ktoré
pripraví niekoko Cageových receptov.
Viac informácií: fb JohnCageahudby

ochoreniach klaviristov od poiatku výuby i ukážkami z francúzskeho dokumentu
„Housle v hlav“ (La fondation Ipsen les
lms du Levant). Vaka nemu sme mohli
žasnú a by bezprostredne úastní procesov prebiehajúcich v udskom mozgu pri
nácviku skladby za rôznych podmienok.
Okrem už spomenutých aktívnych úastníkov prispeli svojou prednáškou opä riadite
Konzervatória v Bratislave Peter erman
i doc. Jan Jiraský (JAMU Brno). Nemožno
nespomenú výnimone erudovanú prednášku Vladimíra Godára o Bartókovom
Mikrokozme a prezentáciu hodnotného
prekladu Miloslava Starostu klasického
diela Jevgenija Timakina Výchova pianistu,
v rámci ktorého bolo možné spozna i cenné
ukážky z DVD s Timakinovým vysvetovaním jeho metodiky priamo za klavírom.
K optimálnemu vyváženiu slova hudbou
prispel mladý talentovaný klavirista Eduard
Lenner, ktorý úastníkov potešil dielami
Rachmaninova a Liszta. Celý balík podnetov,
skoncentrovaný do malého asového priestoru troch dní, nás v osobnom rozhovore
s prof. Idou erneckou primäl k podobným
úvahám: „Do akej miery je možné zúroi
tieto i mnohé vlastné vzácne poznatky v špeci cky nároných podmienkach základných
umeleckých škôl? Nakoko je v súasnej
kultúrnej a spoloenskej situácii reálne klás
nároky na odbornos a aký druh odbornosti
to vlastne dnešná doba od pedagóga vyžaduje?“ Zrejme z podobných aktuálnych otázok
vyvstalo v prof. erneckej rozhodnutie venova sa budúci rok i týmto zdanlivo mimoumeleckým, no nadovšetko aktuálnym témam.
Kreativita ako zaruená prevencia proti
pedagogickej strnulosti... V hokejistickom
úbore úelovo obleený Ivan Šiller úvodom
svojej prednášky venovanej Kurtágovi demonštroval ponúkané možnosti pedagogiky hodením rukavice a zložením obrannej
masky z tváre. Klavírne semináre EPTA so
svojimi podnetmi sú taktiež hodenou rukavicou. Ide len o to, kto a ako ju zodvihne.
Zuzana ZAMBORSKÁ

7

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

Slovenské historické organy
21. roník medzinárodného festivalu, 27. augusta – 1. septembra, Spolok koncertných umelcov
Medzinárodný festival Slovenské historické organy si už viac než dvadsa rokov udržiava prominentné postavenie medzi existujúcimi i vznikajúcimi organovými podujatiami. Podmieuje to najmä dotyk s nástrojmi, z ktorých cíti pokoru starých majstrov i zvláštnu kvalitu ich diel. Oživením
týchto hodnôt profesionálnymi organistami vzniká u širšej verejnosti úcta k histórii
i povedomie o hodnote týchto nástrojov.
Sedemdesiatsedem zreštaurovaných nástrojov zo 126 oživených na koncertoch
poas obdobia 20 rokov sa niekomu môže
zda málo, no v súasnej ekonomickej

va požiadavky interpretov. Aj tento rok
zazneli štyri nástroje, ktoré Valovi zreštauroval: v Jablonovom, Rai, Dolných
Salibách a v Stupave-Máste. Každý z týchto nástrojov bol od iného stavitea. alšie
dva nástroje reštaurovali organári Marián
Muška v Žiline a Dalibor Lipka v Záhorskej Bystrici.
Aktuálny roník festivalu bol dramaturgicky vynikajúco postavený, výber organistov k nástrojom presný. Už tradine na
festivale hrajú traja domáci a traja zahraniní umelci. Otvárací koncert na pneumatickom organe z roku 1902 rmy bratov

Nástroj Karla Klöcknera v Jablonovom
foto: M. A. Mayer

gradoval hudbou Josefa Gabriela Rheinbergera. Interpret využil príležitos a vaka svojim umeleckým dispozíciám previedol poslucháa kombináciami zvukovo
mäkkého poetického charakteru nástroja.
Vhodným doplnkom k hudbe bol slovný
výklad Dr. udmily Michalkovej.
Úplne iný charakter mal anglický jednomanuálový organ žiarivého zvuku s pedálom v Stupave-Máste, ktorý predstavil
Michele Croese v štýlovo i zvukovo korektnom súzvuku interpreta s nástrojom
v talianskej a nemeckej literatúre. Hudba
Bernarda Pasquiniho, Alessandra Scarlattiho, Antonia Vivaldiho, Giovanniho Battistu Martiniho, Baldassareho Galuppiho
a Talianmi inšpirovaného Georga Friedricha Händela ožila vaka iskre muzikality,
ktorú sprevádzala perlivá technika, zmysel pre detail a krásne klenutá kantiléna.
Organ a interpret vytvorili pôsobivú jednotu, ktorá zanechala nezabudnutený
zážitok.
Iný typ nástroja aj interpreta hostilo Jablonové. Išlo tiež o jednomanuálový organ
s pedálom z roku 1854, ale s inou štruktú-

ne Johanna Fazekasa z roku 1841 v Rai sa
cítil vemi isto, pohotovo, invenne. Kompozície starých majstrov v nadväznosti
na súasné (napr. Dietrich Buxtehude –
Petr Eben, Georg Mu at – Anton Heiler,
Haydn a Arvo Pärt s Jehanom Titelouzom)
dokázal stmeli do jednoliatej riavy ahko
pôsobiacich, prirodzených a prekrásne
klenutých línií s bohatým výrazom. Vedený neomylnou muzikalitou a citom pre
mieru patril jeho výkon nielen k vrcholným zážitkom festivalu, ale viacerých organových produkcií posledného obdobia.
Bodkou za festivalom bolo vystúpenie
Márie Puhovichovej v Dolných Salibách
na výbornom Šaškovom organe z roku
1878, na ktorom už hrali v rámci Slovenských historických organov viacerí interpreti. Ale mladá, muzikálna organistka
s darom prirodzenej uvonenosti, jasným
názorom ohadom štýlu a s disciplínou,
dokázala precíti a invennou registráciou
dotvori intencie autora.
Na záver tohto roníka nemožno nespomenú správcov farností, ktorí ešte pred
festivalom priblížili veriacim poslanie fes-

Organ v Stupave-Máste
foto: M. A. Mayer

i kultúrnej situácii (komplikovanej postojom správcov niektorých farností) bolo na
zrealizovanie takéhoto projektu potrebné
mimoriadne úsilie. Dvanásroné vedenie
festivalu jeho zakladateom prof. Ferdinadom Klindom prevzal po roku 2004 predseda Spolku koncertných umelcov Ján Vladimír Michalko. Spolone s Dr. Alojzom
Mariánom Mayerom sa snažia každý rok
zaradi do festivalu nové zrekonštruované organy. Dve dekády sa festival orientoval len na nástroje zo 17.–19. storoia
s mechanickou traktúrou. V tomto roníku uznali za historický nástroj aj organ
v Záhorskej Bystrici postavený rmou
bratov Riegerovcov z Krnova v roku 1902
s pneumatickou traktúrou. Výnimoným
zvukovým obohatením bolo zaradenie nástroja renomovanej anglickej rmy J. C.
Bishop z roku 1854 z Kostola sv. Margaréty v Birminghame, ktorý pre chrám
v Stupave-Máste zrekonštruoval a postavil organár Ján Valovi. Medzi dielami organových majstrov z nášho územia tak po
prvýkrát zaznel aj zvuk odlišnej kultúry.
Meno reštaurátora Jána Valovia sa cituje pri kvalitných reštaurátorských prácach
historických nástrojov už na každom roníku festivalu. Reštaurátor je jeho vemi
dôležitou súasou, pretože bez kvalitnej
práce by organy neboli schopné zrealizo-
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Riegerovcov z Krnova v Záhorskej Bystrici odohral Ján Vladimír Michalko, nástroj
v Stupave-Máste predstavil Talian Michele Croese, na vzácnom pozitíve františkána Peregrína Wernera z 1732 v Žiline hral
Poliak Jakub Garbacz, na nástroji Karla
Klöcknera z roku 1854 v Jablonovom sa
predstavil Martin Bako, organ Johanna
Fazekasa z 1841 v Rai oživil Francúz Pascal Marsault a na nástroji Martina Šašku
st. z roku 1878 v Dolných Salibách koncertovala Mária Puhovichová.
Dispozícia nástroja je urujúca pre výber
literatúry. V ostatných rokoch sa znane rozšírili „tradiné“ mená o tituly u nás
menej známe, ako aj o improvizané vstupy, poas ktorých má interpret príležitos
najlepšie predstavi nástroj. Prvenstvo si
v tomto smere už roky udržiava Ján Vladimír Michalko, ktorý v cykle nahrávok
na najzachovalejších historických nástrojoch oboznamuje poslucháov s menej
hrávanými opusmi. I tentoraz zvolil pre
pneumatický, zvukovo menej prierazný
nástroj skladby, v ktorých poodhalil jeho
charakter v pokojnom plynutí a v súlade
s hudobným myslením nemeckých autorov Theodora Grünbergera, Johanna
Gottloba Topfera, Adolfa Friedricha Hesseho, program obohatilo dielo Belgiana
Jacquesa Nicolasa Lemmensa a záver vy-

rou, dispozíciou, zvukovou kultúrou aj interpretaným prístupom. Martin Bako,
nedávny absolvent VŠMU a v súasnosti
titulárny organista v Dóme sv. Martina,
má dispozície pre zvukovo vekorysé partitúry. Ku krehkým historickým nástrojom
si hadá cestu. Aj dramaturgia jeho programu hovorila o tom, že súasná hudba ho
inšpiruje viac. Popri starých majstroch Domenicovi Zipolim, Johannovi Pachelbelovi,
C. Ph. E. Bachovi prešiel cez Felixa Mendelssohna Bartholdyho, Johannesa Brahmsa, Léona Boëllmanna k Jánovi Levoslavovi
Bellovi, Iljovi Zeljenkovi a k vlastnej improvizácii. V nej sa otvoril a dokázal, že pohotovos tvorí nielen neodmyslitenú súas
sprevádzania liturgie, ale je tiež predpokladom spontánneho muzicírovania.
Skúsenosti s nástrojmi Cavaillé-Colla v Paríži a rozmanitými svetovými organmi formujú umeleckú výpove Francúza Pascala Marsaulta. Na dvojmanuálovom orga-

tivalu, upozornili na kvalitu domácich
nástrojov, o bolo cíti na návštevnosti
a vytvorení príjemnej atmosféry poas
koncertov.
Dvadsiaty prvý roník Medzinárodného
festivalu Slovenské historické organy možno považova za úspešný – z pohadu dramaturgie, rozmanitosti výkonov, nástrojov
aj interpretaných pohadov. Pár skalných
priaznivcov, ktorí merali kilometre na všetky koncerty, získalo obraz hodnôt, ukrytých za múrmi chrámov v slovenských dedinách. K ich širšiemu spoznaniu by poslúžili nahrávky, ktoré v minulosti prezentoval
rozhlas, najmä vo vianonom vysielaní.
V súasnosti tie najlepšie organy zviditeuje na CD nosioch Ján Vladimír Michalko. No atmosféru a hudobné zážitky, ktoré vytvorili umelci v Stupave-Máste alebo
v Rai, si odniesli len tí, ktorí tam boli.
Etela ÁRSKA
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foto: A. Faraonov

Divné tance

v Balete SND

Zdá sa, že naplnenie želania ministra kultúry Mareka Maaria, aby nový generálny riadite SND pre
svoju koncepciu získal každého pracovníka divadla, vytvoril žilivú atmosféru a k zmenám pristupoval
citlivo, musí ešte nejaký as poka. Napätá situácia vznikla medzi lenmi Baletu SND a generálnym riaditeom Mariánom Chudovským.
„Nechceme zmenu, chceme pokraova v umeleckej línii, ktorá bola nastavená minulú sezónu. Priniesla najlepšiu atmosféru, umelci sa
mohli sústredi, udia sa navzájom podporovali. Mali sme všetko, o om v médiách generálny
riadite v súvislosti so SND hovoril: medzinárodný presah, návštevnos, prot, a zviditeovali sme sa. Potom príde niekto, komu je to ahostajné a násilne chce meni veci, ktoré fungujú,“ hovoria taneníci. Napriek opakovanému
prísubu Mariána Chudovského, že personálK. Luptáková (Rubín) foto: A. Faraonov

ne zmeny v umeleckých súboroch sa nebudú
robi poas neprítomnosti zamestnancov,
a bude k nim dochádza postupne, lenovia
Baletu SND po návrate z divadelných prázdnin 20. augusta zistili, že riaditeom Baletu SND už nie je Andrij Suchanov, ktorému
súbor v dvoch tajných hlasovaniach vyjadril
dôveru. Suchanovovi odchod z postu Chudovský oznámil už 15. augusta. Na základe
rozhodnutia generálneho riaditea a bez konzultácie s baletným súborom sa tak riaditeom

stal Jozef Dolinský mladší, doteraz vnímaný
najmä ako vynikajúci sólový taneník. Hoci
lenovia Baletu SND nespochybujú kompetenciu generálneho riaditea na takúto zmenu
poda zriaovacej listiny SND, spôsob, akým
sa udiala, rozhodne nepovažujú za šastný
a toto konanie odsudzujú ako neetické. „Všetky verbálne prísuby boli porušené. Boli sme
postavení pred hotovú vec, nebola šanca zváži
iné možnosti,“ povedal nám v rozhovore len
súboru, ktorého zaskoilo, že sa o zmene dozvedel najskôr z denníka SME.
Prekvapením bolo aj to, že z hry
vypadol Chudovským favorizovaný a mediálne známy Mário
Radaovský, ktorému poda neociálnych informácií poškodilo
koketovanie s istou politickou
stranou. „Nejde v prvom pláne
o Radaovského i Dolinského,
hlavný problém máme s generálnym riaditeom. Pán Chudovský
nás neberie ako rovnocenných
partnerov, nie je ochotný s nami
diskutova ani zváži naše argumenty. Sme profesionáli a balet
je náš život,“ pou od zástupcov
súboru, ktorí sa udujú, preo
ak miesto riaditea Baletu SND
nezískal Radaovský, ktorý guroval v Chudovského koncepcii,
nebolo na post vyhlásené výberové konanie, kde by v komisii mali hlas aj lenovia baletu.
Doterajším vyvrcholením sporu
bolo publikovanie otvoreného
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listu (30. augusta), ktorý okrem médií smeroval i na Ministerstvo kultúry a lenom Výboru
Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. V odpovedi zamestnancom zo
4. septembra Marián Chudovský tento postup
kritizuje: „... je mi úto, že namiesto dialógu

s novým vedením sa snažíte využi rôzne spôsoby a médiá k tomu, aby ste […] škandalizovali
interné pomery v SND a poukazovali na niektoré moje postupy pri rozhodovaní kto a akým
spôsobom má alej vies Balet SND.“ Sólista
Baletu Oliver Jahelka však toto konštatovanie

K. Singhoerová (Maka) a R. Crighton
(Kocúr) foto: A. Faraonov

Každá zmena – náprava
bolí a nieo aj stojí…
Slovenské národné divadlo sa nachádza v hlbokej
morálnej, umeleckej a v neposlednom rade ekonomickej kríze, ktorá v dejinách je porovnatená
azda iba s vekou krízou z rokov 1922/1923, známou ako „Vláda Družstva SND“. Bolo to obdobie
bezvládia, ke sa k problémom vedenia divadla
vyjadrovali lenovia súboru, lenovia družstva aj
návštevníci. Kríza, ktorú teraz prežívame, je v niektorých momentoch vemi podobná tej spred devädesiatich rokov...
Ubezpeujem každého, kto sleduje dianie v SND,
že vyvíjam maximálne úsilie, aby sa kríza v o
najkratšom ase prekonala, aby daoví poplatníci
nemali obavy, že štátna dotácia pre SND bola zneužitá na iné ciele, než na aké je urená. Snažím sa
o podporu každého, kto to myslí s divadlom vážne a je ochotný priloži ruku k dielu pri prekonaní
tohto ažkého obdobia. Ale každá zmena – náprava
bolí a nieo aj stojí. Žia.
Nezriekam sa zodpovednosti, ale ani svojich právomocí pri menovaní odborného vedenia súborov.
Mojimi partnermi sú riaditelia súborov. V rámci
koncepcie, ktorú som predostrel pri výberovom
konaní, menoval som svoj tím, ktorý som iba v prípade baletu – pod vplyvom nových skutoností –
korigoval. Tým sa však ni nemení na mojich predsavzatiach presadi všestrannú zmenu a zavies poriadok, predovšetkým pri nakladaní s rozpotom.
A práve veké nezrovnalosti vo nanciách ma viedli
k presvedeniu, že v baletnom súbore treba kona
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rýchlo a musí nasta aj osobná zodpovednos. Preto
som v auguste odvolal Andrija Suchanova z postu
riaditea Baletu SND.
Nepovažujem totiž za prípustné, aby sa v súasnej
ekonomickej situácii, ke SND k 31. júlu 2012 malo
stratu viac ako 860-tisíc eur, napríklad vyplácali honoráre, ktoré presahujú nielen slovenské možnosti,
ale sú aj v západoeurópskom meradle vysoko nadštandardné! A nedopustím stav, aký nastal v baletnom
súbore, ke už v júli vyerpali takmer celý svoj rozpoet a súbor by teoreticky do konca kalendárneho roka
nemal už vôbec hra! Zárove garantujem, že poas
môjho pôsobenia vo funkcii generálneho riaditea
SND na výplatných listinách nebudú „mtve duše“,
ako tomu bolo doteraz. Po zistení závažných skutoností som ihne konal a podávam trestné oznámenie
na generálnu prokuratúru za nehospodárne nakladanie s majetkom v správe štátu.
Vždy som bol a budem k dispozícii na diskusiu o témach odborárskej problematiky. Mám záujem spolupodiea sa na presadzovaní reálnych riešení v záujme
zlepšovania pracovných podmienok udí v SND. Ale
vyhradzujem si právo o odbornej a umeleckej problematike diskutova s riaditemi súborov, ktorí za ne
nesú zodpovednos. Nikomu neupieram právo na názor, ale je neprofesionálne, ak sa k odvolaniu nadriadeného vyjadrujú a spochybujú ho podriadení cez
odbory. Táto právomoc patrí výlune generálnemu
riaditeovi, ktorý zodpovedá za celé SND – a teda má
právo pri riadení inštitúcie vybra si a spolupracova
s umi, ktorým plne dôveruje.
Považujem za neštandardné, ak vedenie odborov
svoje názory, ktoré sa netýkajú odborárskej agendy,
prezentuje v médiách ako odborný a tiež ako jediný

odmieta: „Nie je to celkom pravdivé. S pánom
Chudovským sme sa niekokokrát neúspešne
stretli. Nemal záujem poúva, o hovoríme.
Toto by sa nikdy nestalo v diskusii s inohercami, ktorí sú mediálne známe osobnosti. Preto
sme napokon zvolili cestu cez médiá.“ Z dokumentov, ktoré máme v redakcii k dispozícii,
vyplýva, že pred publikovaním otvoreného listu boli naplánované tri stretnutia zamestnancov baletu s vedením. Na prvom Chudovský
verejnú diskusiu odmietol, potom stretnutie
so zástupcami baletu zrušil, nekonalo sa ani
stretnutie so zástupcami odborov vyplývajúce
z kolektívnej zmluvy. Taneníkom preto nie je
celkom zrejmý ani dôvod odvolania Suchanova. „Hlavný problém Suchanova je, že to bol
Šothov lovek,“ myslia si a naznaujú osobné problémy, priom zákulisné informácie
o akejsi zákopovej vojne medzi „šothovcami“
a „radaovcami“ odmietajú ako mystikáciu.
Situáciu vnímajú tiež ako štandardnú prax,
kedy noví riaditelia prichádzajú s predstavou,
že všetko pred ich nástupom bolo zlé. „Problém je, že v súbore chýba kontinuita. Za posledných šes rokov je to už štvrtá zmena vo vedení
Baletu SND. Každý chce prís s novými nápadmi, umeleckými víziami. Náš súbor sa s tou minuloronou stotožnil a myslím si, že aj laická
i odborná verejnos nám dala za pravdu, že
toto je azda cesta, ktorou sa má balet ubera,“
povedal pre Hudobný život Jahelka. „Atmos-

M. Chudovský foto: archív SND

správny umelecký názor. Je to scestné a prekraujúce úlohu aj právomoci odborov v snahe vyvola
u verejnosti dojem, že sa robí akási skrivodlivos,
ím utrpí verejný záujem... Lenže verejný záujem
utrpel nehospodárnym poínaním si predošlého
vedenia baletu aj celého divadla!
Verím tomu, že Slovenské národné divadlo si svoju
cestu z krízy nájde a že vedenie odborov si nájde
svoje miesto v rámci divadelného organizmu, že
bude konštruktívne presadzova a spolupracova pri
zabezpeovaní práv a kvalitných pracovných podmienok všetkých zamestnancov. Preto treba nahlas
pomenova problém, nezahmlieva nekalé konanie
z minulosti, podriadi sa profesionálnej disciplíne
a pusti sa do poctivej tvorivej umeleckej práce.
Marián CHUDOVSKÝ
generálny riadite SND
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„Sme taneníci, nie reníci, napriek tomu sme požiadali generálneho
riaditea pána Chudovského, aby si vypoul náš názor. Nebojujeme
o žiadne osobné záujmy, odmietame by ‚na niekoho strane’, odmietame by rukojemníkmi. Žiadame, aby bolo relevantne zdôvodnené,
preo musí súbor opusti vedenie, ktoré sa preukázatene ukázalo by
za dlhé obdobie najkvalitnejším z hadiska práce so súborom, schopnosti prinies kvalitných tvorcov a vzbudenia záujmu odbornej i laickej verejnosti o jeho inscenácie, ako na Slovensku, tak i za jeho hranicami. Odpove si zaslúžime nielen my, ale i naši diváci.”

V. Malakhov (Víla Carabosse)
foto: A. Faraonov

(citát z otvoreného listu zamestnancov Baletu SND)

féra za Suchanova bola najlepšia za posledných šes rokov. Naša kariéra je krátka, preto
si nemôžeme dovoli experimentovanie od loveka, ktorý problematike v podstate nerozumie. Pre nás to znamená, že prakticky zaíname odznova. Vždy, ke príde do vedenia niekto
nový, je tu obdobie 4-6 mesiacov, kým sa nové
vedenie hadá, analyzuje a my stojíme. Nevieme o, koko a kedy budeme hra, nepoznáme
premiéry...,“ dodáva. Generálny riadite však
niektoré dôvody svojho náhleho rozhodnutia
v už citovanom liste zamestnancom iastone
poodhalil. Píše: „Nespochybujem umeleckú
úrove i ambície, ktoré chce a potrebuje Balet
SND dosahova, ale z riadiaceho a manažérsko-ekonomického pohadu som sa už nemohol
alej neinne pozera na to, akým smerom sa

Som si vedomý
zodpovednosti
„Divadlo je sprvu iba prázdny priestor. Ni v om
nie je, o do nevloží režisér, herec, scénograf.
A my do umiestujeme živého loveka. Jeho výzor, jeho odev, jeho krásne a zvuné nástroje. Divadlo vždy odkrývalo bohatstvá tohto sveta. Utajované bohatstvá duchovné aj hmotné. Pretože divadlo je život a ide zasa do života.“
Prof. Karol L. Zachar
S úctou si požiiavam, na chvíu, slová mimoriadne
vzácneho loveka a umelca.
Rád využívam príležitos, ktorú mi ponúkla redakcia asopisu Hudobný život a vyjadrím svoj názor
na problematiku, ktorá v posledných doch zarezonovala v médiách v súvislosti s Baletom Slovenského národného divadla.
V divadle platí nepísaný zákon pokory voi možnosti podiea sa na procese umeleckej tvorby. Vnútorná hierarchia a rôzne alšie konvencie platné, ke
vstúpime do divadelnej budovy i iné determinanty
z civilného sveta v podobe inštitucionalizovaných
právnych noriem. V súvislosti s tým a so sumou
mnohých alších okolností, ovplyvujúcich proces,
ktorého cieom je divadelné predstavenie, uvažujete o naplnení programu, ktorý reprezentuje ideu.
Ideu, erpajúcu z tradície, histórie i z priestoru,
kde žijete a pracujete. Zo spoloenských súvislostí,
z doby, ktorú reektujete a pretavujete prostredníctvom umeleckej tvorby do podoby, ktorá v realite

vyvíjalo smerovanie Baletu SND.“
Následne ako „vrchol adovca“
kritizuje spoluprácu s inscenanými tvorcami aj interpretmi za
astronomické honoráre, neadekvátne v našich i európskych podmienkach (v médiách sa objavili
informácie o nevýhodnosti Suchanovom naplánovaného Luskáika), populistickú spoluprácu
s autormi „recyklovaných“ inscenácií bez originálnej ambície i
názoru, absenciu reálneho pohadu na rozvoj Baletu SND, o sa týka uplatnenia slovenských inscenaných tvorcov a autorov, ekonomický kolaps rozpotových položiek Baletu SND, ktoré v prvom polroku 2012

bežného života vytvára vlastný priestor existencie. Neopakovatené, originálne, umelecky hodnotné.
Opä sa vraciame k hodnotám, ktoré preveril as a divácky záujem a pýtame sa preo je to tak. Preo dnešný divák potrebuje „klasiku“, preo potrebuje nádherný sen – rozprávku o labuti a princovi. V om je
tá krása unikajúca nám pri bežnom pohade na ulicu
plnú unáhlených udí a ktorú sme pritom schopní vníma z prítmia hadiska a uveri, že je to tak, že láska
predsa len zvíazí. V om je tá hrdos, že dnes hráme
Krútavu alebo Tajovského Matku. V om je to originálne a to naše.
Som aleko od chrlenia síry na importované vzory,
na komerné programy, na model masmediálnej dediny, pretože aj tieto fenomény sú tu a sú súasou
našej každodennosti. V rovine estetického súdu by
sme si však mali vedie vybra a navzájom akceptova svoj diel slobodného rozhodnutia. Aj my ako
umelci aj náš divák. Nie všetci chcú v zrkadle vidie
svoju masku, niekto hadá aj svoju tvár. Tvár a oi,
ktorými sa dá pozrie len tak aleko, ako bezpodmienený je vklad do šance umelecky tvori. Možno
je to len o tom, nerobi to, o každý. Vôa vydeli sa
z davu iným impulzom, možno tým, ktorý na základe miesta zrodu a s pomocou talentu a sily prinesie
originálnu výpove, aká otvorí v uoch nový svet.
Aby sme náhodou neostali dlžní našej kultúre nieo
z nás. Dlhy máme aj tak. A hlavne voi tým, ktorí tu
boli pred nami, a aby sme náhodou nemuseli vysvetova tým, o prídu po nás, že sme tu vôbec boli. Pretože to je kultúra a na tú sa platí, dopláca sa iba na
nekultúrnos.
Faktom je, že som riaditeom Baletu Slovenského ná-

prekraujú možnosti kalendárneho roka a generujú stratu. Ale spomína aj ovea vážnejšie
výhrady, napríklad „pretrvávajúce tunelovanie
rozpotu SND formou tzv. mtvych duší, t. j.

J. Dolinský foto: M. rep

rodného divadla. Prijal som ponuku generálneho
riaditea Slovenského národného divadla pána
Mariána Chudovského, ktorý si vypoul môj názor
a dal mi dôveru. V tézach som mu vyložil svoj program a pán generálny riadite sa rozhodol.
Ubezpeujem odbornú i laickú verejnos, že som si
vedomý zodpovednosti v prvom rade voi národnej kultúre, ktorej Balet Slovenského národného
divadla bol, je a bude neoddelitenou súasou.
A tam patrí aj môj profesionálny vklad: voi divákovi, pretože pre hráme, voi interpretom, pretože oni stoja na javisku i voi všetkým ostatným, ktorí sa podieajú na tom, že sa veer zdvihne opona
a zaznejú prvé takty predstavenia.
Jozef DOLINSKÝ
riadite Baletu SND
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udí, ktorí sú zamestnancami Baletu SND iba
papierovo, ale neodvádzajú žiadny reálny pracovný i umelecký výkon, ich mená gurujú iba
na zmluve a na výplatnej páske...“ Pravdou je,
že poas provizória vznikol v Balete SND dlh,
za ktorý nenesie prvoradú nannú zodpovednos umelecké vedenie súboru a už vôbec
nie jeho lenovia, ale v konenom dôsledku
generálny riadite. V komplikovanej situácii
nancovania kultúry je preto opatrnos urite
namieste. Zvláš, ke po mediálnych vyjadreniach predchádzajúceho generálneho riaditea Ondreja Šotha o tunelovaní a nevýhodnosti
zmlúv na zaiatku jeho pôsobenia verejnos
v podstate nezachytila, k omu kontrola nakladania s nannými zdrojmi SND vlastne
dospela a ako sa jej zistenia riešili.
o sa týka isto kvantitatívneho zastúpenia
slovenskej tvorby v repertoári súboru, taneníci argumentujú, že zahraniné inscenácie
sú k slovenským v pomere osem ku siedmim.
V repertoári zastupujú slovenskú tvorbu choreograe Igora Holováa, Šárky Ondrišovej,
Jána urovíka, Jána Ševíka a Ondreja Šotha. Predstava, že by v Opere SND alebo v Slovenskej lharmónii vznikol podobný stav, patrí do sféry sci-. Dôvod musí by preto a najmä niekde inde. Situácia je momentálne na
m tvom bode, aká sa na vyjadrenie ministra.
Faktom ostáva, že aj pod vplyvom aktuálnej
situácie odišli zo súboru traja taneníci. Pod-

Problémom nie sú
kompetencie, ale
nepravdy a polopravdy
Žiadnym spôsobom nespochybujem kompetenciu generálneho riaditea SND vybra si
najbližších spolupracovníkov. Považujem však
za nedôstojné, ke riadite národnej kultúrnej
inštitúcie svoje rozhodnutie zdôvoduje nepravdivými a pravdu skresujúcimi informáciami. Proklamované dôvody môjho odvolania sú absurdné
a už sa niekokokrát obmenili. Najprv som vraj
v Balete SND zamestnával „mtve duše“. Po prvé:
z môjho postavenia som nikoho zamestnáva nemohol. Po druhé: všetci zamestnanci, ktorí spadali pod moje riadenie, boli pre Balet potrební.
Potom sa M. Chudovský „už nemohol alej neinne pozera na to, akým smerom sa z riadiaceho
a manažérsko-ekonomického pohadu vyvíjalo
smerovanie Baletu SND“. Vemi vážne obvinenie
bez akýchkovek relevantných podkladov. Vraj
som priviedol Balet na pokraj krachu. Akoby
pán Chudovský nevedel, ako vyzerá divadelná
prevádzka. Áno, sú položky, ktoré Balet vyerpal
za prvý polrok. Napríklad prostriedky na hosovanie. Na materskú dovolenku odišla primabalerína, bez ktorej sme nemohli hra klasiku. Hosovania boli nevyhnutné. Zárove som však získal
dve vynikajúce tanenice, ktoré mali nastúpi
v septembri a zabezpeil som tak, že hosovania
už tento rok nebudú potrebné. Tak to je napríklad jeden z mojich „ekonomicky nezodpovedných
krokov“ a „tunelovania“ divadla. Vraj som platil
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a našich informácií išlo o skúsených lenov,
ktorí mali v Balete SND svoje miesto. Mieru
zasahovania generálneho riaditea do umeleckých kompetencií súboru ažko nezainteresovanému posúdi, komunikácia problémov je
zmätoná a pre pozorovatea zvonku neprehadná. No minimálne spôsob prezentácie
interných problémov SND vo vnútri inštitúcie, smerom k verejnosti a médiám zo strany
generálneho riaditea by taneníkom, ktorí
spochybujú odbornos generálneho riaditea
pri posudzovaní odborných otázok spojených
s fungovaním Baletu SND, možno v nieom
dával za pravdu. Aj laikovi totiž nápadne pripomína pohyb slona v porceláne. „Zatia sme
sa do podobného kon iktu s bývalými generál-

nymi riaditemi nedostali, pretože nezasahovali do umeleckých kompetencií riaditea Baletu“,
zhrnul stanovisko súboru Jahelka a súasne
dementoval informácie generálneho riaditea,
že by dôvodom rozviazania pracovného pomeru so Suchanovom bolo nedodanie dramaturgického plánu. Dokument existuje, no Marián
Chudovský ho odmietol schváli. Prekvapivo
tak nie je momentálne najhorúcejšou agendou
novej hlavy SND Opera, ktorú vnímal v ase
konkurzu najkritickejšie, no Balet. A to do takej miery, že kritike situácie v tomto súbore
venuje as vyhradený na diskusiu s inými zložkami SND.
Andrej ŠUBA

Požiadavky lenov Baletu SND z otvoreného listu:
1. zverejnenie dôvodov, ktoré viedli k odvolaniu Andreija Suchanova z pozície riaditea
Baletu SND bez garantovaného dialógu
so zamestnancami Baletu SND;
2. zverejnenie dôvodov, preo do tejto funkcie
nebol vymenovaný Mário Radaovský, ktorý
bol v 2. kole výberového konania oznaený
M. Chudovským ako kandidát na tento post;
3. zverejnenie koncepcie riadenia a rozvoja
SND;

astronomické honoráre, neakceptovatené aj v európskych pomeroch. Toto tvrdenie je nepravdivé.
Osobnosti ako Vladimír Malakhov a Nacho Duato
pracovali v Bratislave za výrazne znížené honoráre
oproti ich štandardu a v prvom polroku 2012 pripravili dve premiéry, ktoré Balet SND okamžite zviditenili na mape Európy.
A premiéry boli realizované v súlade s rozpotom.
Marián Chudovský „musel zachráni Balet“ a zastavi prípravu premiéru Luskáika, ktorý mal by
údajne vemi drahý a „nerealizovatený“. Luskáik
mal stá 110 000 eur. Suma bola konená. „Starý“
Luskáik stál poda pasportizácie 108 000 eur.
S jedným rozdielom: s touto verziou je spojená každoroná licencia 13 000 kanadských dolárov, odštep
z predaja bulletinov a povinnos zaplati choreografovi každoroné naskúšanie predstavenia (honorár,
cestovné, ubytovanie). A na rozdiel od tejto inscenácie, nami pripravovaný Luskáik mal by originálnou inscenáciou pripravenou exkluzívne pre SND
choreografom z Mariinského divadla a výtvarníkmi, ktorí patria k svetovej špike. A ke už Marián
Chudovský zhadzuje „recyklované inscenácie“ (ím
spochybuje repertoár svetových scén, ktoré „recyklujú“ Crankovho Onegina, tituly Johna Neumeiera, nevraviac o Petipovi), je toto jeho rozhodnutie
nepochopitené. Zvláš, ke už divadlo do prípravy
inscenácie reálne investovalo. Ako zdôvodnil odpísanie týchto nákladov? Marián Chudovský tvrdí, že
mojím odvolaním zachránil nepripravenú sezónu.
Napriek tomu, že som mu hne po jeho nástupe
odovzdal kompletne pripravené sezóny 2012/2013
i 2013/2014. Sú na to svedkovia a sú za tým hodiny
rokovaní doma aj v zahranií.

4. zverejnenie materiálu, ktorým M. Chudovský svoju koncepciu riadenia a rozvoja SND v 2. kole rozpracoval o tematické okruhy poda požiadaviek komisie
výberového konania na funkciu generálneho riaditea SND a na základe ktorého
presvedil výberovú komisiu, aby ho odporuila na vymenovanie ministrovi kultúry SR do funkcie generálneho riaditea
SND.

A. Suchanov foto: archív SND

SND si zaslúži, aby ho viedla osobnos. Osobnos
schopná stá si za svojimi rozhodnutiami. Viac ako
odvolanie samotné, ma zaskoil spôsob, akým Marián Chudovský svoje prvé kroky vo funkcii realizuje. Mrzí ma, že som musel odís od nedokonenej
práce. Viedol som súbor poda svojho najlepšieho
vedomia a svedomia. A viedol som ho k vyššej profesionalite a kvalitnejším inscenáciám, o mu – už
po krátkej dobe – prinieslo uznanie doma i v zahranií. Rešpektujem samozrejme právo Mariána
Chudovského menova riaditea Baletu. Vzhadom
na svoju profesionálnu es a vzhadom na renomé
tvorcov, s ktorými som v SND pracoval a s ktorými
som pripravoval premiéry na najbližšie dve sezóny,
som musel uvies na pravú mieru polopravdy, ktoré
v súvislosti s mojím pôsobením verejne rozširuje.
Andrij SUCHANOV
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John Cage
1912 – 1992 – 2012

Alvin Curran: Gardening with John 1.1 (2005—2006)
Inštalácia na výstave „Membra Disjecta for John Cage“
v pražskom DOX-e foto: J. Slávik

Jozef CSERES
V tomto roku sme svedkami azda najvekolepejších osláv moderného
umeleckého génia od ias mozartománie v r. 1991. Celý západný svet od
Moskvy po New York, od Washingtonu po San Francisco, od Rimini po
Lappeenranta si pripomína sté narodeniny Johna Cagea, ktorý zomrel
12. augusta 1992, len dvadsatri dní pred svojimi osemdesiatinami.
Bolo to vtedy pre mnohých z nás smutné prekvapenie. Spomínam si,
ako mi v ten de Morgan O’Hara, s ktorou sme práve chystali do Nových
Zámkov a Bratislavy jej inštaláciu–performanciu Open Cage, telefonovala z Milána, aby mi cez slzy oznámila neakanú a neradostnú novinu.
Johnov náhly odchod prekvapil aj jeho blízkych priateov a spolupracovníkov, trebárs Petra Kotíka, Margaret Leng Tanovú i Raya Kassa,
teda tých, o dôverne poznali jeho pretrvávajúce zdravotné problémy.
Ako keby malo osta nesmrtené nielen jeho kolosálne dielo, ale aj sám
tvorca. To sa stáva iba legendám a John Cage ou bol. Dnes je už jasné,
že pred dvadsiatimi rokmi odišiel jeden z najvplyvnejších umelcov 20.
storoia. Pred dvadsiatimi rokmi to ešte celkom jasné nebolo, aspo nie
nám. V eufórii sme prežívali prevratnú ideologickú revolúciu a tú druhú,
ovea dôležitejšiu, globálnu informanú, sme takmer nepostrehli. Nie
však Cage, ktorý na dôsledky fullerovských i mcluhanovských vízií upozoroval vo svete umenia ako jeden z prvých, intenzívne a adekvátne ich
re ektujúc aj vo vlastnom diele.

Inšpirácie a vplyv
Dnes je už zrejmé i to, že John Cage mal ovea väší vplyv v oblasti vizuálneho a intermediálneho umenia než v oblasti hudobnej kompozície.
K jeho odkazu sa hlási stále viac autorov, vrátane tých najmladších, ktorí
objavovaním a rekontextualizovaním jeho otvoreného diela okrem iného
zisujú, že myšlienky predchádzajú médiu a technológii a nie naopak.
Cage nás všetkých nauil vea. Predovšetkým nás ale nauil nachádza
krásu a harmóniu tam, kde ich málokto oakával. Hoci ich nikdy programovo nehadal, našiel ich hlavne za (alebo pred) hranicami umenia, kde
ako bytostný anti-esencialista podahol príažlivosti prirodzenej procesuálnosti, nenásilnej simultánnosti a nenápadnej všednosti. „Nemám o
poveda, hovorím to, a to je poézia, ako ju potrebujem,“ znie jeden z jeho

najšarmantnejších bonmotov. Vlastne to nie je žiadny bonmot, je to veta
z úvodu dlhej Prednášky o niom z roku 1959 (Cage 1973: 109), ktorá
ono „ni“ rozvíja ex nihilo do banálnych slovných variácií, teda poézie.
Cage bol majstrom apropriácie a adaptácie. Bol schopný zužitkova okovek, o zaujalo, hoci len na chvíku, jeho myse alebo zmysly. Zvláštne
je, že kokteily, ktoré namiešaval z tých najrozmanitejších (asto kontroverzných) ingrediencií, vôbec nemali vo výslednej podobe zlú chu ani
nepríjemnú vôu.
Pôvodne vyškolený ako výtvarník a hudobník a neskôr inšpirovaný
Joyceom a Duchampom, moderným tancom, orientálnou lozoou
a myšlienkami Majstra Eckharta, Thoreaua, Fullera a McLuhana, Cage
dokázal recyklova všetky tieto inšpirané zdroje vo svojom diele v prekvapivých kontextoch, vytvárajúc postmoderné intermédiá a multimédiá
par excellence v dobe, ke o postmodernizme ešte nikto ani nechyroval.
Neskorší okrídlený slogan postmoderny – anything goes – znie skutone
ako z Cagea. Šarm jeho osobnosti i podstata jeho majstrovstva spoívali v schopnosti spája zdanlivo nespojitené veci a javy, s neuveriteným
zmyslom odhadova pre ne optimálne konštelácie a proporcie. Výsledok
riskantných spojení si navyše poisoval iracionalitou, ktorú adoptoval vo
svojom mentálnom svete a testoval metódami osvedenými po stároia
v zenbudhistickej praxi.
Iracionalita v spojení s prirodzenou zvedavosou, darom klás správne,
asto vizionársky formulované otázky a odvahou experimentova sa
ukázala ako vemi vhodná stratégia pre nemetafyzickú re exiu sveta,
akú zaal od 60. rokov 20. storoia presadzova aj humanitno-vedný diskurz, hadajúc liberálnejšie interpretané stratégie. Cage sa zvykol pýta
celkom bezprostredne, nezaažený historickými a tradinými konvenciami. Nazeral veci z iných uhlov pohadu, tieto uhly menil, kombinoval
a multiplikoval. Spochybovaním akýchkovek konvencií dospel až k ontologickému realizmu, ke rozpustil vlastné ego v médiu – prisvojených
zvukoch (vrátane ticha, ako ich prirodzenej manifestácii), prázdnych
slovách, stopách prostredia at. –, ktoré sa snažil, najastejšie s pomocou invenne aplikovaných náhodných operácií, priblíži k prírodným
procesom. Hoci ho priahoval najmä svet prírodného indeterminizmu,
13
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mimo jeho záujmu nezostali ani sociálne vzahy. Dalo by sa dokonca poveda, že jeho neskoršie dielo bolo väšmi späté so sociálnymi zmenami
než s vývojom v hudbe i iných umeniach. Celoživotné úsilie dosiahnu
lantropicko-ekologickú syntézu sa u neho odvíjalo od ambície depolarizova dichotómiu „prijatené/neprijatené“. Roky sa snažil zabezpei
pre používané médiá (zvuky, slová, obrazy at.) reprezentanú imunitu a hoci sa mu to nepodarilo, vedajšie úinky jeho experimentov boli
nesmierne užitoné a mnohokrát (nebojme sa to v súvislosti s avantgardným tvorcom poveda) i krásne.

Indeterminizmus, ticho a mlanie
Cage bol estét na pohadanie; platí to rovnako o východiskách, prístupoch i nalizáciách jeho originálnych riešení. Javov, ktoré sa rozhodol
re ektova, sa najskôr fenomenologicky zmocnil, potom sa usiloval empaticky s nimi zži, až si ich napokon obúbil. I v tomto sa spoliehal na
zenové praktiky ažiace z paradoxov a absurdít. Ke prostredníctvom
indeterminizmu, ktorý si osvojil ako lozou i poetický princíp, nedokázal zbavi svoje umenie peati autorských intencií, lištínsky vyhlasoval
zlyhanie za zámer a zaal jeho neakané dôsledky zvýznamova aspo
esteticky. Vyžíval sa v stochastických hrách, ktoré mu prinášali zrejmé

vo, i Cageovo mlanie bolo významné, mnohokrát až príliš hlasité. Mla po Cageovi nie je ahké, i ke, ako vravia Deleuze a Guattari, práve
významné ticho je dnes zrejme tou najzmysluplnejšou interpretáciou.
Cageovo ticho/mlanie bolo vemi vzdialené mlaniu Wittgensteinovho
Traktátu i niote existencialistov. Nebolo ani avantgardným gestom negácie a už vôbec nie protestným aktom rebela. Naopak, bolo potvrdzujúce. Potvrdzovalo existenciu zvukov rovnako ako myšlienok v akomkovek
prázdne, vibrujúcom významami, ktoré provokujú subjekt k interpretácii, teda k symbolickej reakcii. Nema o poveda a hovori to, znamená odda sa prenosovému médiu (zvukom, slovám, gestám, obrazom),
podahnú jeho sile, pokúša sa s ním stotožni. Inými slovami, uzna, že
„vždy je tu nieo k videniu, nieo k poutiu“. (Cage 1973: 8) A tak niet
divu, že po Prednáške o niom nasleduje Prednáška o nieom (1959), ktorá je k tichu ešte ústretovejšia, pretože „nieo a ni nestoja proti sebe, ale
potrebujú sa ku vzájomnej existencii“. (Cage 1973: 129)

Pocty a oslavy
O Cageovi teda rozhodne nemožno mla. Po rokoch sa konene ozývajú
aj tí, o o om mohli a mali o poveda ešte ke žil (napr. Kyle Gann).
Akokovek pompézne vyznievajú tohtoroné cageovské oslavy, zatia
sa vyhli falošnému pátosu. Prebiehajú už od zaiatku roka a ich rozsah
zodpovedá významu oslávenca; sú vekolepé, dlhotrvajúce, starostlivo
pripravované, koordinované a transatlantické. Osobnos a dielo Johna Cagea si zasluhujú primeranú pozornos aj po rokoch, pretože jeho
odkaz stále žije a dnes je dokonca aktuálnejší než kedykovek predtým;
jeho prínos bol nielen veký a radikálny, ale v prvom rade inšpiratívny.
Impulzy, ktoré v umeleckom svete indukoval, možno porovna azda len
s iniciatívou Marcela Duchampa, ku ktorému sa Cage vehementne hlásil. A tak festivaly súasnej hudby prispôsobujú svoju dramaturgiu, múzeá a galérie výstavné plány. Oslavy vyvrcholia až v septembri, majú teda
mnohé akcie ešte len pred sebou, predsa je však už o bilancova.
V Berlíne zaali oslavova dokonca už vlani: tamojšia Akadémia umení

Jozef Cseres – Ji í Šigut – Georg Weckwerth:
Wanting to Say Something About John (2012)
Plexigram pre Johna Cagea pre projekt „Membra
Disjecta for John Cage“ foto: J. Slávik

Lee Ranaldo – Zeger Reyers: De/Composition for John
(listen... to the mushrooms grow) (2011, 2012)
Inštalácia z rastúcich psychedelických húb na výstave „Membra Disjecta for John Cage“ v pražskom DOX-e foto: J. Slávik

potešenie a priviedli ho ku svojráznemu supernaturalizmu. John Ruskin
bol presvedený, že každý citlivý lovek by celkom iste vymenil i ten najkrajší obraz na stene za okno do reálneho sveta. Ani Cage zrejme príliš
neveril dištancovaným a štylizovaným umeleckým obrazom, i už vizuálnym alebo zvukovým, a tak do nich zakomponovával všednú realitu;
nechal za seba hovori náhodu, pretože bol presvedený, že príroda a
holá skutonos lepšie „vyjadrujú“ podstatu a zákonitosti sveta než tá
najdômyselnejšia symbolická forma.
Nechcel ni poveda, a predsa to hovoril. Ke ale bolo treba, dokázal i mla. Rovnako ako mlanie zenových majstrov alebo mlanie Duchampo14

spustila v pondelok 6. septembra 2011, de po majstrových narodeninách, vekolepý projekt „A Year from Monday. 365 Tage Cage“, nazvaný po známej Cageovej knihe. Roný „countdown“ trval do 5. septembra 2012 a ponúkol množstvo akcií – koncertov, performancií, prednášok, diskusií a hlavne skvelú výstavu „John Cage und…“ (30. 3.–17. 6.
2012; kurátor Wulf Herzogenrath). ažko poveda, i by sa samému
Cageovi rok dlhá narodeninová party páila, akokovek, autor najdlhšej
známej kompozície v dejinách hudby (najnovšie predvedenie jeho diela
ORGAN2/ASLSP na organe v Kostole Sv. Burcharda v nemeckom Halberstadte zaalo 5. septembra 2001 a má trva najmenej 639 rokov!)
vyznával dos svojráznu fenomenológiu asu, takže jeden nikdy nevie.
Koncepcia výstavy je vekorysá a mapuje rozmanité výtvarné vplyvy,
ktoré Cagea inšpirovali (Paul Klee, Josef Albers, Anni Albers, Marcel
Duchamp, Buckminster Fuller, Robert Rauschenberg a alší) alebo,
10 | 2012
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dielo i zvukovú inštaláciu –, o opä korešponduje s mnohostrannou
osobnosou Johna Cagea. Snaží sa uom pripomenú Cageov význam
a vplyv v súasnom „netolerantnom svete“, ktorého agresívne inštitúcie obracajú každý originálny nápad na bezcennú komoditu bez toho,
aby si asto vážili alebo dokonca spomenuli na jeho pôvodného autora
i hýbatea.
Oslavy Cageových narodenín vyvrcholili samozrejme 5. septembra. Vo
Washingtone týždovým festivalom „John Cage Centennial Festival“
(4.–10. 9. 2012) s bohatým programom zah ajúcim mnohé koncerty, tanené predstavenia, výstavy, prezentácie, prednášky, diskusie
a workshopy za úasti Raya Kassa, Joan Retallackovej, Thomasa DeLio, Laury Kuhnovej, Dona Gillespieho, Gordona Mummu, Patricie
Lent, Briana Brandta, Irvina Arditti, Stevena Schicka, Stephena Druryho, Margaret Leng Tanovej a mnohých alších. V newyorskom klube
The Stone Miguel Frasconi zorganizoval striedmejší, no nemenej zaujímavý trojdenný program (4.–6. 9. 2012) vrátane Daniela Goodeho,
Kathleen Supove, Davida Watsona, Johna
Zorna, Kurta Gottschalka a alších skvelých muzikantov. Veký zážitok subuje aj
výstava „Dancing around the Bride: Cage,
Cunningham, Johns, Rauschenberg, and
Duchamp“ (30. 10. 2012–21. 1. 2013;
kurátori Carlos Basualdo, Keith L. Sachs,
Katherine Sachs), ktorú pripravuje Filadelfské múzeum umenia. Z európskych
podujatí je zaujímavá výstava „Sounds
Like Silence“ v dortmundskom Hartware MedienKunstVerein (25. 8. 2012–6. 1.
2013; kurátori Inke Arns a Dieter Daniels). Zdôrazuje alšie tohtoroné výroie – premiéru legendárnej kompozície
4'33'' (29. 8. 1952) a prináša rozsiahlu,
hlbokú a kontextovú re exiu fenoménu
ticha, ktoré Cagea najviac preslávilo. Vystavuje preto nielen všetky partitúry 4'33''
a významné video záznamy z jej realizácie,
ale aj inšpirané zdroje a dobové paralely
diela (Robert Rauschenberg, Guy Debord,
John Cage: Mozartmix (1991)
Heinrich Böll) i súasnejšie reakcie a paraCageov Mozartmix ako súas skupinovej inštalácie na výstave
frázy od 42 prizvaných umelcov (Dave Al„Fluxus at 50“ vo Wiesbadenskom múzeu foto: J. Cseres
len, Jens Brand, Merce Cunningham,Yves
Klein, Shigeko Kubota, Brandon LaBelle,
Christian Marclay, Bruce Nauman, Max Neuhaus, Nam June Paik, Matt
René Clair, Samuel Beckett, William S. Burroughs, Jasper Jones, JoRogalsky, Stephen Vitiello a alší). Ludwigovo múzeum v Budapešti
seph Beuys, Nam June Paik, Dick Higgins, Robert Filliou, Wolf Voschystá zase výstavu „Sloboda zvuku. John Cage za železnou oponou“
tell, Yoko Ono, Robert Morris, Bruce Nauman, John Baldessari, Bill
(23. 11. 2012–17. 2. 2013; kurátori Katalin Székely a András Wilheim).
Viola, Frank Zappa, Jimi Hendrix, Laurie Anderson, Brian Eno, i
Výpoet podujatí samozrejme zaleka nie je úplný. Mnohé koordinuje
zoskupenie Einstürzende Neubauten. O šírke Cageovho vplyvu svedí
agilný John Cage Trust; ich zoznam možno nájs na webovej stránke
skutonos, že jeho diela sa ocitli až v šiestich sekciách. Navštívi dom
http://johncage.org. Ku všetkým projektom vychádzajú výpravné pubplný zvukov, obrazov a gest, ktoré písali dejiny moderného zvukovélikácie, takže ke cageovský ošia pominie, stále bude o íta, na o sa
ho a intermediálneho umenia, je skutone nezabudnutený zážitok pre
díva, o poúva a na o spomína.
všetky zmysly aj intelekt.
Skeptici samozrejme celkom oprávnene broja proti pompéznym oslaVýstava „Membra Disjecta for John Cage“ (kurátori Jozef Cseres
vám, ke však uvážia, že základom každej kultúry je pamä a memoroa Georg Weckwerth) je putovná. Po Museums Quartier vo Viedni
vanie je antropologická konštanta, nezmôžu ni. Oslavova sa bude vždy
(17. 2.–6. 5. 2012) bola inštalovaná v pražskom DOX-e (25. 5.–20.
a tentoraz si oslávenec pompu zaslúži. Ve bez jeho nekompromisného
8. 2012) a z Prahy poputuje do Galérie výtvarného umenia v Ostrave
diela, ktoré nemá ani objekt ani subjekt, by dnes svet umenia urite vy(3. 10.–25. 11. 2012). O jej charaktere vypovedá podtitul „Wanting
zeral inak. Vplyv, ktorý v om majster nezámernosti, básnik všednosti
to Say Something About John“ („Chceme poveda nieo o Johnovi“),
a praktický lozof supernaturalizmu zanechal, je neprehliadnutený.
ktorý je parafrázou názvu Cageovej pamätnej vizuálnej pocty MarceloHlavne vaka nemu zaalo by v oblasti umeleckej reprezentácie oskovi Duchampovi. Je to svojím spôsobom malý prieskum toho, o ostalo
ro zrejmé, že konvencie sú iba konvencie a že médium môže by aj poz Cageovho odkazu v postmodernej situácii, ke sa už jeho myšlienky
solstvom. Ba o viac, John Cage svojím dielom prichytil udský svet na
a iny recyklujú bez pátosu, ako keby tu boli odjakživa ako nejaký verejkreatívnej (interdisciplinárnej) križovatke skúsenosti, myslenia, technoný zdroj a prirodzená, anonymná a legitímna stratégia. Medzi viac než
lógie, politiky, ekológie a estetiky, za o mu patrí asi najväšia zásluha.
šesdesiatimi autormi sú niektorí Cageovi spolupracovníci a priatelia
Odpoívaj alej v zaslúženom TICHU, John.
i mladší umelci inšpirovaní jeho dielom. Nájdeme na nej známe diela
od slávnych autorov (vrátane Cageovej Not Wanting to Say Anything
Odkazy:
About Marcel) i kusy vytvorené špeciálne pre tento projekt. Výstava ponúka juxtapozíciu rôznych médií – mabu, kresbu, tla, koláž, partitúCage, J.: Silence. Middletown: Wesleyan University Press 1973.
ru, text, fotograu, inštruktívny kus, objekt, inštaláciu, video, hudobné
naopak, ktoré on sám vo svete vizuálnych umení zanechal (Nam June
Paik, Yoko Ono, Georg Brecht, Benjamin Patterson, a alší). V júni sa
výstava presunula z Berlína do Salzburgu, kde je sprístupnená v Múzeu
moderny až do 7. októbra.
Podobne koncipovaná a ešte výpravnejšia bola výstava „A House Full
of Music“ v darmstadtskom Mathildenhöhe (13. 5.–9. 9. 2012; kurátor Ralf Beil). Jej ambíciou bolo situova cageovský odkaz do širšieho
vývojového kontextu v hudbe a umení. V dvanástich sekciách, lakonicky pomenovaných po kreatívnych stratégiách modernistov (Uklada,
Kolážova, Mla, Nii, Poíta, Hra kocky, Vníma, Myslie, Veri,
Zariaova, Opakova, Hra sa) ponúkla paradigmatické diela od vyše
sto umelcov, medzi ktorými nechýbajú Rainer Maria Rilke, Paul Klee,
Filippo Tommaso Marinetti, Luigi Russolo, Kurt Schwitters, Stéphane Mallarmé, Erik Satie, Marcel Duchamp, Piet Mondrian, Arnold
Schönberg, Iannis Xenakis, Luciano Berio, Mauricio Kagel, Pierre
Boulez, Karlheinz Stockhausen, László Moholy-Nagy, Max Ernst,
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Skladby-hry John Zorn

foto: archív

Skladate a saxofonista John
Zorn (1953) je od zaiatku 70.
rokov 20. storoia vedúcou
osobnosou scény newyorského
„downtownu“. Bol vedúcim celého radu skupín (okrem iných
aj Naked City, Masada, Painkiller, Spy vs. Spy a News for Lulu)
a komponuje komornú, lmovú
a elektronickú hudbu. Zornova hudba razantne prekrauje
žánre, je plná odkazov a spájajú
sa v nej (asto v jednej skladbe) prvky free jazzu, punk rocku, hudby z kreslených lmov,
cool jazzu, klezmeru, heavy
metalu a avantgardnej hudby. Zorn v tejto stati predkladá
úvod k slávnym skladbám-hrám
(game pieces), v ktorých erpá
z „otvorených” techník Johna
Cagea, Earla Browna, Karlheinza Stockhausena, Cornelia Cardewa a iných, a s pomocou nich
usmeruje hru improvizujúcich
hudobníkov. Po introdukcii nasleduje rozhovor Zorna s Christophom Coxom o tejto kompozinej praxi.

Preložil Peter ZAGAR
Od roku 1974 zhruba do roku 1990 som sa
v kompozícii venoval prevažne tvorbe hudby pre improvizátorov a dnes túto hudbu
nazývam skladbami-hrami (game pieces).1
Spájajúc nitky, ktoré nechali po sebe skladatelia ako Earle Brown, Cornelius Cardew, John Cage a Stockhausen, zaal som
zostavova zložité systémy využívajúce potenciál improvizátorov vo flexibilných kompoziných formátoch. Idey som si zapisoval
na tabuu, a keže prichádzali pomaly, zostávali na tabuli aj celé mesiace, kým som
všetky rozliné prvky nevyvážil a neskompletizoval. Každá skladba mala tvori svoj
vlastný svet a komponovanie jednej mi asto trvalo viac ako rok. Skladbám sa akosi
podarilo pretrva a ži si svoj život; dnes sa
využívajú v školách, poas improvizaných
dielní a hrajú ich každý mesiac od Tokia po
Berlín, od San Francisca po Sydney. Stali sa
16

mojimi najhranejšími skladbami, ale stále
ich zahauje tajomstvo, enigma.
Mnohí sa pýtali, preo som sa zámerne rozhodol nevyda (ba ani nezapísa) pravidlá týchto
skladieb a preo ich radšej vysvetujem osobne poas skúšok v duchu orálnej tradície. Mám
na to vea dôvodov. Tieto skladby ani zaleka
nespoívajú len v pravidlách. Už výber hudobníkov je vždy podstatnou zložkou predvedenia
a umenie vybra si kapelu a by dobrým lídrom
sa nedá len tak zapísa v úvode k partitúre. Tieto
skladby som síce skoncipoval abstraktne a môže
ich predvies v podstate ktokovek, no neskomponoval som ich vo vákuu. Vznikli na to, aby zúroili vyjadrovacie prostriedky príslušníkov novej improvizanej školy pôsobiacich v asti East
Side dolného Manhattanu. S týmito hudobníkmi spolupracujem intenzívne a asto.
Zahra túto hudbu poriadne znamená hra ju
v spoloenstve podobne zmýšajúcich hudob-

níkov s citom pre taktiku, osobnú dynamiku,
inštrumentáciu, estetiku a skupinovú dynamiku. Dôležitá je kooperácia, interakcia, dávanie a branie, napätie a uvonenie a mnohé alšie krehké a nevyjadritené veci z hudobnej i sociálnej oblasti. Ide predovšetkým
o dobrú hudbu. Neprekáža mi, ke udia túto
hudbu hrajú (napokon, hudba je na to, aby sa
hrala), ale musia ma na zreteli rozdiel medzi
amatérskou/nelegálnou verziou (bez mojej
prítomnosti) a „schválenou“ verziou, ktorú
organizujem sám. S týmito skladbami môžete robi o len chcete, ale prežívajú naalej
v podzemí ako súas orálno-aurálnej tradície, a preto sa táto rta môže sta potešením a
zárove úskalím. Tak i onak, nikdy nemôže
existova ich definitívna verzia a niekedy som
príjemne prekvapený, ke v pošte dostávam
nahrávky verzií, ktoré vznikli bez môjho vedomia […].
10 | 2012
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V akom vzahu sú vaše skladby-hry a tradícia
„otvorených diel“, ktorú založili v pädesiatych rokoch 20. storoia John Cage, Earle Brown, Karlheinz Stockhausen a iní?
Tá hudba bola vzrušujúca svojou exibilitou
predvedenia. Zakaždým mohlo by iné. Jedným z problémov, ktorým Earle Brown a John
Cage elili, bolo isté trenie a odpor klasických
hudobníkov stojacich zoi-voi práci v takých
otvorených kontextoch. Cage sa zvráteným
spôsobom vyžíval v tomto trení medzi tým,
o chcel on a tým, o oni nechceli robi. Bola
v tom dráma. A on len sedel a smial sa na tom
v akomsi zenovom duchu. Poda ma Earle nemal ten istý zmysel pre humor. Myslím si, že
jeho to viac trápilo.
On vyrastal aj v jazze…
…o zrejme neplatí o Cageovi. Cage dlhé roky
odmietal improvizáciu. Je zaujímavé, že slovo
„improvizácia“ znelo vo svete klasickej hudby
v šesdesiatych rokoch ako nadávka. Ak niekto
použil výraz „improvizácia“, bola to takmer
urážka skladatea. Chápem, preo skladatelia
museli vtedy obhajova svoje diela intelektuálnymi konštrukciami a slovami ako „aleatorika“, „intuitívny“ a „neuritý“. Snažili sa pred
kritikmi zdôvodni, že nejde o „improvizovanú
hudbu“ (hudbu, ktorú si hudobníci vymýšajú
za pochodu), ale o hudbu, ktorá vzniká v mysli hudobníka a neskôr je odovzdaná interpretom.
Pri písaní skladieb-hier, tak ako pri každej
skladbe, ma poháa snaha zaangažova, inšpirova a oari skupinu hudobníkov tak, že
budú hra hudbu, ktorá vzrušuje ich a toto
vzrušenie potom môže prejs na obecenstvo.
Blízky vzah a dialóg medzi hudobníkom
a skladateom je rozhodujúci. Pre ma je to
najrozhodujúcejší vzah v muzicírovaní. Poda
ma si práve preto Stockhausen, Kagel, Cage,
Partch, a napokon aj Reich a Glass, založili
svoje vlastné súbory – tvorili ich stáli hudobníci pracujúci s ich hudbou kontinuálne a chápajúci ich požiadavky. Hudba obsahuje ovea
viac, než len to, o je zapísané na papieri, a to
akákovek hudba akéhokovek druhu. Na papieri je len nárt. Skladate sa snaží zapísa
takmer všetko, ale v každej hudbe necháva nieo na hudobníkov, inak by dospel k vemi direktívnemu výsledku. Hudba zaplavená znakami je pre interpreta asto viac než odstrašujúca. Stáva sa nehratenou. Nikto nechce, aby
ju hral stroj. Musí by udská. Hudobníkom
na javisku treba da nejakú možnos vyjadri
svoju kreativitu, i už ide o prstoklad, frázovanie, dynamiku alebo o okovek. Som hlboko
presvedený o tom, že existuje interakcia medzi zápisom na papieri a hudobníkom, ktorý
z toho zápisu hrá, a že istá úrove kreativity je
tu potrebná.
Brown písal otvorené skladby s cieom privies
klasických hudobníkov k improvizácii, k spolupráci
pri tvarovaní skladby. Vy však píšete pre skupinu
skúsených improvizátorov.
Presne tak. Stockhausen a Cage založili vlastné zoskupenia, ím iniciovali vemi plodný

dialóg medzi skladateom a interpretom. Celý
proces som posunul na vyššiu úrove „otvoreného diela“, o znamená, že ke komponujem,
komponujem pre interpretov, pre spoloenstvo hráov, ktorého som sám lenom.
Píšete hudbu pre konkrétnych interpretov?
Nuž, nie pre konkrétnych hudobníkov tak, ako
Duke Ellington písal pre Johnnyho Hodgesa.
Píšem pre konkrétne typy hudobníkov s konkrétnymi typmi zruností. Je to spoloenstvo.
Rozhodujúcim momentom tu je interakcia
medzi tým, o je na papieri a hudobníkmi, ktorí to hrajú. Papier musí hudobníka inšpirova.
Musia sa na pozrie a zvola: „Jéj, to je úžasné. Je to sakramentsky ažké, ale zvládnem to
a oplatí sa venova tomu as.“ Takto sa na javisku neobjavuje iba osoba hrajúca z nôt, ale
prichádza dráma. Vzniká udská dráma. Výsledkom je sám život, a ten je obsahom každého dokonalého hudobného zážitku. Vzájomný
vzah hudobníkov sprostredkovaný hudbou.
Prvými hudobníkmi, s ktorými som spolupracoval, boli tí, o vemi radi improvizovali. Boli
nadšení hudbou Stockhausena, Cagea a Earla
Browna. Nadchýnali sa aj hudbou Alberta Aylera, Anthonyho Braxtona, Lea Smitha a Ornetta Colemana. Nadchýnala ich aj hudba skladateov lmovej hudby ako Bernard Hermann
a Jerry Goldsmith. Nadchýnali sa tiež world
music z Bali, Afriky a Japonska… Bolo to obdobie rozkvetu nahrávok. Boli sme generáciou,
ktorá z toho protovala. A hadali sme podobne zmýšajúcich hudobníkov na spoluprácu.
Ke som zaal hra na saxofóne, nechcel som
sa ocitnú v „jazzovom“ kontexte, ale v kontexte, v ktorom by som sa mohol, spolu s inými
hudobníkmi, venova surovému hraniu, vies
workshopy, improvizova, rozpráva sa o nápadoch – v tom spoívala celá scéna „downtownu“. V tom svete nefungovala staromódna predstava skladatea zo slonovinovej veže,
ktorý prichádza so zväzkom skladieb a zvestuje svoje prikázania na hore Sinaj. Vedel som
to. Vedel som, že so svojimi skladbami mám
právo prís až vtedy, ke pochopím, o o tu ide
a ke dokážem vytvori nieo, o nie je výsledkom obyajnej improvizácie, o je možné iba
v kontexte, ktorý vytvorím… Nieo nové, iné
a, samozrejme, nieo, o by udia chceli hra.
Muselo to teda predstavova istú výzvu a zárove to muselo by zábavné. Ak by to bolo príliš
jednoduché, hrái by sa nudili. Ak by to bolo
príliš zložité, stratili by sa. Vemi záležalo na
vyváženosti. Záležalo mi aj na tom, aby sa improvizátori snažili doda každému okamihu
výnimonos. Tieto prvé lekcie skladby v istom
zmysle urili celý môj kompoziný štýl. Vždy
píšem z pozície hráa. Chcem nadchnú interpreta, chcem, aby sa toto nadšenie prenieslo na poslucháa a chcem, aby každý okamih
každej mojej skladby bol výnimoný.
Ako vyjadrujú skladby-hry tieto ideály a ako
ich rozvíjajú?
Skladby-hry sa zrodili zo skutonosti, že improvizujem a spolupracujem s improvizátormi. Rýchlo som zistil, že improvizátor nie je

vemi nadšený, ke mu hovoria, o má hra,
najmä vtedy, ke vaša invencia je zaujímavejšia než váš zapísaný part. Snažil som sa nájs
nieo, o by zúroilo osobné vyjadrovacie
prostriedky, ktoré si improvizátori sami vytvorili a ktoré sú také jedinené, že sa sotva dajú
zapísa (zápisom by sa to zniilo). Riešením
bolo zaobera sa formou, nie obsahom, vzahmi, nie zvukom. V pokynoch prvých skladiebhier sa od hudobníkov nevyžaduje, aby na javisku reagovali na zvuk. Musia na javisku reagova jeden na druhého. Improvizátori na javisku sami osebe predstavovali zvuk.
Pracoval som pomalým tempom. Spoiatku
som sa v každej skladbe sústredil na rôzne oblasti improvizácie, také, ktoré som považoval
za rozhodujúce. Skladba Lacrosse z roku 1976
spoíva v koncentrácii myšlienok do krátkych
výpovedí (zvukových udalostí), aby si udia nemohli len tak zavrie oi a tlai stále dokola tú
istú myšlienku. V skladbe Pool (1979) sa objavuje akýsi signalizátor, ktorý povelom uroval
ažké doby prinášajúce radikálnu zmenu informácií. V skladbe Track and Field (1980) sa
pridávajú otvorené herné systémy: dohováranie sa, duá at. Tento druh „hry“ používali aj
Cardew a Pauline Oliveros. U nich však jediná
myšlienka predstavovala celú skladbu, bol to
uxusovský event s pokynom „pozri sa na ktoréhokovek hráa skupiny a hraj s ním duo“.
Toto mohlo tvori aj celú skladbu. Prevzal som
tento druh idey a zakomponoval som ho do
širšieho kontextu asi tridsiatich ideí, ktoré sa
môžu použi hocikedy na povel lenov skupiny.
Poas skúšok, asi v polovici skúšobného asu,
vždy prišiel kritický bod, ke interpreti vybuchli smiechom, i už z nadšenia alebo z otrávenosti z pravidiel, ktoré boli takmer nedodržatené. Práve v tých chvíach som si uvedomoval, že skladba sa vydarí. Snažil som sa vytvori
kontext, v ktorom sa každú chvíu mohlo sta
hocio, priom všetci to mohli rovnakou mierou ovplyvni. Rozhodovali sa samotní hrái. Ak ste chceli nieo zrealizova, mohli ste to
urobi. Tak sa zo skladieb pomaly stávali tzv.
on-and-off systémy, v ktorých išlo iba o to, kedy
hudobníci hrajú a s kým. Hudobníci komunikovali s hudobníkmi.
Aj Stockhausen používal takéto idey, napríklad v skladbách Plus-Minus (1963) i
Kurzwellen (1968). Pokyny ako „hraj vyššie
než zvuk, ktorý pouješ v rádiu, hraj nižšie
než ten zvuk, napodobuj ten zvuk“ boli v istom zmysle vemi otvorené, ale vždy sa vzahovali na zvuk a boli zviazané asovou osou.
Dokonca aj v hudbe Earla Browna máte asovú os. Vyskytuje sa tam rad udalostí, ktoré
sa môžu udia v ubovonom poradí, ale každá udalos je vypísaná. Vždy akosi existovali
informácie, ktoré sa museli doplni na to, aby
sa skladba ukonila. Aj moje prvé skladbyhry asto obsahovali dlhé zoznamy permutácií hráov. Skladbu Klarina (1974) tvorí
zložitý zoznam všetkých možných kombinácií troch hráov hrajúcich na troch rôznych
nástrojoch. V Archery (1979) je rad všetkých
možných sól, duí a trií pre dvanástich hráov a obsahuje vyše dvesto kombinácií; po17
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as skladby sa musia zahra všetky! V istom
bode mi to zaalo pripada trochu obmedzujúce, a preto som sa asovej osi vzdal a hrái mohli ukoni skladbu kedykovek. Dospel
som teda k partitúram, ktoré sa neodvolávali
na zvuk i as (tradine ide o dva parametre
nerozlune späté s hudobným umením), ale
boli zložitým súborom pravidiel. Tieto pravidlá akoby zapínali a vypínali hráov ako
spínae, a to takým komplikovaným spôsobom, že obsah bol vlastne nepodstatný. Hudba mohla smerova hocikam. Identita skladby sa tým nemenila. Skladby-hry síce môžu
znie ako hocio a môžu trva ubovone dlho,
závisí to od hráov a od okamihu, ale vždy si
nejako uchovávajú svoju identitu, tak ako baseball sa líši od kroketu.
Rokmi sa systémy stávali exibilnejšími a pestrejšími. Skladby-hry, ktoré vznikli po Cobre
(1984), dávali hráom možnos urova obsah s pomocou upravovaov ovládajúcich rôzne parametre zvuku. Každý takýto oblúk i
záchvev sa uril poas nácviku. Ke som videl,
ako hrái reagujú na rôzne povely a situácie
poas predvedenia, pomáhalo mi to koncipova nové, jedinené a hrásky vzrušujúce idey
a situácie. Urité prvky skladieb-hier sa síce
opakujú vo viacerých skladbách, ale v každej
skladbe ich vždy dávam do nového kontextu.
Každá skladba predstavuje iný svet a je naozaj
chybou hra Cobru ako keby to bola skladba
Archery, i hra Ruan Lingyu (1987) ako keby
to bola skladba Xu Feng (1985).

V týchto neskorších skladbách majú hrái oraz viac reagova na zvuk v spontánne vznikajúcom priebehu. K abstraktným parametrom,
ako vysoký, nízky, hlasný, tichý (v Xu Feng), sa
neskôr (v Bezique, 1989) pridali špecické žánre ako blues, lmová hudba, náladová hudba,
vážna hudba a jazz, ako okamihy, ktoré mohol
kedykovek vyvola ktorýkovek hrá, ktoré sa
inštrumentovali spontánne a spustili na pokyn
signalizátora. Je zaujímavé sledova priebeh.
Každý hrá skupiny má v skladbe Bezique možnos úplne usporiada zvukové udalosti, iže
sám skladbu „skomponova“. Predvedenie sa
koní vtedy, ke všetci hrái postupne ukonia
svoju skladbu. Kruh sa uzavrel, triumfálne sme
sa vrátili k asovej osi aj k svetu zvukov. Možno
je to aj príznané, že skladba Bezique, spoívajúca takmer celkom v upravovaoch zvukov, je
jedným z mojich posledných výletov do média
skladby-hry, pretože improvizátori sa tu sami
stávajú skladatemi.

1

[Baseball (1976), Lacrosse (1976), Dominoes
(1977), Curling (1977), Golf (1977), Hockey
(1978), Cricket (1978), Fencing (1978), Pool
(1979), Archery (1979), Tennis (1979), Track
and Field (1980), Jai Alai (1980), Goi (1981),
Croquet (1981), Locus Solus (1982), Sebastopol (1983), Rugby (1983), Cobra (1984),
Xu Feng (1985), Hu Die (1986), Ruan Lingyu (1987), Hwang Chin-ee (1988), Bezique
(1989), Que Tran (1990), pozn. ed.]

PRIESTOR PRE VÝNIMOČNÝCH
JE JEDINEČNÝM MIESTOM,
KDE SA STRETÁVA UMENIE, LITERATÚRA,
VEDA, KLASICKÁ HUDBA, JAZZ
ČI NEKOMERČNÉ HUDOBNÉ ŽÁNRE.
AK STE VÝNIMOČNÍ,
JE TO MIESTO PRESNE PRE VÁS.
-

Kniha Audiokultúra:
eseje o modernej
hudbe (Continuum,
2004), ktorú zostavili
Christoph Cox a Daniel Warner, si všíma
aurálne a diskurzívne
rty súasnej alternatívnej hudobnej scény,
hadajúc prepojenia
medzi aktuálnou praxou a zaiatkami zvukového experimentovania. Jej
cieom je prostredníctvom príspevkov od lozofov,
teoretikov kultúry a skladateov zmapova vzájomné
prepojenia medzi minimalizmom, neuritosou,
konkrétnou hudbou, vonou improvizáciou, experimentálnou hudbou, avant-rockom, ambientom,
hip-hopom i technom. Namiesto zamerania na
zdanlivý „crossover“ medzi „vysokým umením“
a „popkultúrou“, Audiokultúra chápe všetky interpretané praktiky ako experimentálne a navzájom
prepojené. Kým kultúrne štúdie nazerajú na hudbu
(zvláš na populárnu) zo sociologického hadiska,
v tejto práci je akcent na lozo ckej, hudobnej
a historickej interpretácii spomínaných javov. Kniha
obsahuje texty najvplyvnejších hudobných mysliteov uplynulého polstoroia ako Brian Eno, Glenn
Gould, Umberto Eco, Ornette Coleman, Jacques
Attali, Simon Reynolds, Pauline Oliveros, Paul
D. Miller, David Toop, John Zorn alebo Karlheinz
Stockhausen. Každá z esejí obsahuje krátky úvod,
ktorý itateovi pomáha zorientova sa v kontexte,
slovník používaných pojmov, asovú os a rozsiahlu
diskogra u. Titul pripravuje na vydanie Hudobné
centrum.
(hž)

NALAĎTE SA
NA UMENIE

ARS MUSICA
HUDBA POD PYRAMÍDOU
JAZZOVÝ KLUB
EUROCLASSIC NOCTURNO
MUSICA SACRA

www.facebook.com/RTVS.sk
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Witold Lutosawski

Mi-parti (1976)
Adrián DEMO

W. Lutos awski [foto: archív]

„Pokia ide o dramatizmus (…), išlo mi o to, aby som vypožiiavaním istých zásad výstavby divadelných situácií obohatil spôsob vzájomného nadväzovania jednej hudobnej myšlienky na druhú. Zaujíma ma výlune hudobný rezultát. Nezáleží na tom, aby niekto chápal napr. intervencie
plechov vo Violonelovom koncerte, ktoré drasticky prerušujú melodický tok sólového partu, ako
konikt. Záležalo mi na tom, aby som zaviedol nieo, o by osviežilo spôsob rozvíjania hudobnej
myšlienky.”1
C

 M-  

V 70. rokoch Lutos awski píše skladby, v ktorých rozvíja a vylepšuje svoje
postupy. V týchto dielach postupne dochádza k oraz väšej konfrontácii
„tradinej“, presne zapísanej hudby s aleatorickými úsekmi hranými ad
libitum, ktoré využíva najmä na väšiu dramatizáciu hudobného deja.
Z tohto obdobia pochádzajú okrem skladby Mi-parti aj iné výrazné diela
ako napr. Violonelový koncert (1970) i Prelúdiá a fúga pre 13 sláikových nástrojov (1972).
O   



Lutos awského ohraniená aleatorika, v notácii oznaená ad libitum
(prípadne – z pohadu hráov – dirigentským gestom), vznikla ako reakcia na Cageov Klavírny koncert, v ktorom sa prvýkrát stretol s konceptom
tzv. indeterminizmu. Zásadný rozdiel oproti Cageovej estetike spoíva
v tom, že kým Cage (a iní) využíval náhodilos aj v rámci celkovej formy
diela, Lutos awski vedome nadväzuje na európsku tradíciu. Chápe dielo
ako „predmet v ase“, za ktorého priebeh nesie plnú zodpovednos.
Zavádza prvok náhody, ktorý slúži na obohatenie rytmickej a zvukovej

zložky a vytvorenie „chaotických“ momentov najmä v kulminaných
miestach svojich partitúr. Forma celku je však plne pod kontrolou skladatea.
Na dirigentov nástup hrái hrajú zapísané noty vo svojom vlastnom tempe (ohranienom uritým údajom), priom sami rozhodujú o spôsobe
interpretácie zapísaného ritardanda, acceleranda i džke pauzy (v ohraniených parametroch).
Rôznou džkou partov hraných ad libitum dosahuje plynulos prechodu od jednej pasáže k druhej. Ide tu teda o akési „prelievanie“ zvukovej
hmoty. Najjasnejší príklad takéhoto použitia nájdeme v miestach, kde
hrái na dirigentov pokyn majú dohra do najbližšej cezúry a potom
prejs do bezprostredne nasledujúcej sekcie.
Takýmto spôsobom sa mu podarilo priblíži k prekomplikovanému hudobnému jazyku vtedajšej západnej avantgardy, dokonca ho aj celkom
nahradi. Vekú rolu tu zohráva psychológia zanieteného interpreta, ktorý sa môže viac sústredi na výraz a prirodzenejšiu interpretáciu.
„Celú ideu kolektívneho ad libitum možno považova za reakciu skladatea a interpreta v jednej osobe na asto absurdné požiadavky, aké istí skladatelia kládli na interpretov poas posledných rokov. Sú výsledkom úplne
abstraktného chápania hudby ako radu akustických javov v ase. Hudbu
19
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chápem nielen ako sériu zvukových javov, ale takisto ako innos vykonávanú
skupinou živých bytostí – interpretov diela. Práve toto bohatstvo, ktoré v sebe
skrýva individuálna psychika každého z interpretov, tvorí prvok, ktorý chcem
zaleni do repertoáru svojich kompoziných prostriedkov.“2
Hudobníci tak prestávajú by mechanickými elementmi jedného homogénneho telesa a stávajú sa individuálnymi sólistami, ím skladate dosahuje živos a spontánnos hry, ovplyvujúc tak jej výraz a celkové znenie.
Nezrieka sa však motívu a práce s ním. Používa ho aj v úsekoch hraných
ad libitum. Samotný motív vychádza na povrch až tam, kde vystupuje
jednohlasá hudba. Heterofónia je teda neoddeliteným prvkom Lutos awského hudobnej rei.

D  
Lutos awski považoval sám seba za harmonicky mysliaceho skladatea.
Výsledkom jeho snahy o svojbytný harmonický jazyk bolo vynájdenie
techniky dvanászvukovej akordiky, prvýkrát použitej v skladbe Pä piesní na slová Kazimiery I akowiczovej (1957). Ako napovedá názov tejto
techniky, v takomto súzvuku sa nachádza súasne všetkých 12 tónov
temperovanej stupnice. Jednotlivé tóny súzvuku väšinou ostávajú v danej polohe a netransponujú sa.
íslo v partitúre
Vstup dychových
nástrojov a d žka
motívu

A

Basklarinet
Lesný roh
Klarinet
Hoboj
Flauta

13
11

D žka trvania
súzvukov (v taktoch)

76543 2

Dvanászvuk .

12 3456

7

8

1
3

14

1-19

B

A

B

A

B

2

5

4
9

2

6
8

2

8
5

7

4

10

6

5 4321
1

3 21111

8 1234
5

6

7 81234

5

Tabuka 1

V stavbe dvanászvukov sa asto opiera o súty rovnakých intervalov,
napr. istých kvínt. Výsledok je však vzdialený tonálnej hudbe.
„ asté používanie elementárnych dvanászvukov, t. j. tých, ktorých konštrukcia je založená na jednom alebo najviac na dvoch druhoch intervalov,
mi umožuje operova s harmonickými kontrastmi, neraz vemi ostrými.
Tam, kde je inštrumentálne obsadenie redukované na niekoko jednohlasných nástrojov, dvanászvuky vystupujú vo svojich neúplných podobách
a dop ajú sa v priebehu istého asového úseku.“3
Zmena každého jedného tónu v týchto agregátoch je zmenou dvanászvuku. Lutos awski však pripúša existenciu rodín i tried týchto súzvukov. To
mu umožnilo úinne s nimi narába, stava ich do kontrastu, alebo naopak
jemne pretvára harmonický obraz uritého miesta i celkovej kompozície.

F

 !

Lutos awski vo svojej hudbe v podstate nadväzuje na európsku tradíciu
vážnej hudby. Forma jeho skladieb v sebe nesie rty klasického poatia – obsahuje gradáciu, má svoj vrchol a doznenie (výnimkou je napr.
skladba Interludium z roku 1989). Dôležitú rolu v jeho skladbách zohráva akási psychologická dramatizácia hudobného deja, ktorej rozvíjanie ho doviedlo k dvojasovej forme, kde sa prvá as zámerne snaží
vyvola pocit netrpezlivosti nedopovedaním hudobných myšlienok, ich
krátkym exponovaním a hlavne astým prerušovaním pauzami.
Tomuto zámeru slúži aj inštrumentácia orchestrálnej skladby, kde v prvej
asti znejú väšinou len jednotlivé sekcie, o evokuje komornú hudbu.
Vrchol a orchestrálne tutti prichádzajú v hlavnej, druhej asti. Typickými
príkladmi skladieb s dvojasovou formou sú Druhá symfónia a Sláikové
kvarteto.
Aj ke je jednoasová skladba Mi-parti vnútorne zložená z troch dielov, používa stratégiu takto poatej dvojasovej formy: úvodný diel tvorí komplex
20

dvanászvukov, do ktorých vstupujú jednotlivé dychové nástroje, stredný
diel obsahuje vrchol celej skladby s využitím orchestrálneho tutti a dynamikou fff a záverený diel, tvoriaci akúsi kódu, upokojuje hudobný dej.

M-  
Skladba bola napísaná na objednávku amsterdamského orchestra Concertgebouw. Partitúra bola dokonená v júni 1976, premiéra sa uskutonila 22. 10. v Rotterdame toho roku pod taktovkou skladatea.
Slovným spojením mi-parti sa v stredoveku oznaoval druh odevu, ktorý sa nosil približne od konca 13. storoia (príklady nájdeme už v Manessovej kronike dokonenej zhruba v rokoch 1300–1320). Odevy
v tomto štýle boli ušité z dvoch látok rôznych farieb alebo vzorov, takže
pravá a avá polovica odevu boli farebne odlíšené, asto v kontrastných
farbách. Názov Mi-parti sa nevzahuje len na formu kompozície, ale
tiež na spôsob rozvíjania hudobných myšlienok. Frázy sa tu asto skladajú z dvoch astí, z ktorých druhá je opakovaním prvej a zárove prináša nový prvok.

B"   # 
Prvý diel skladby je vybudovaný z troch blokov, z ktorých každý je zakonený úsekom ad libitum. Je založený na cykle postupne sa premieajúcich dvanászvukov v sláikových nástrojoch, z ktorých vystupujú sólové dychové nástroje. Súzvuky sa jemne prelievajú pomocou
glissánd. V každom nasledujúcom bloku sú tieto súzvuky transponované o poltón vyššie, ím Lutos awski dosahuje gradané napätie
a charakteristický nepokoj. Dvanászvuky tu nevznikajú v tom istom
okamihu, ale jednotlivé tóny sa pridávajú postupne. Všetky motívy
vychádzajú z tónového materiálu jednotlivých dvanászvukov, prípadne sú ornamentované susednými poltónmi. Samostatne sú jasne
zapamätatené, spolu však vytvárajú zložitú a komplexnú zvukovú
textúru. Jednotlivé úseky týchto blokov sú skomponované technikou
„uberania“ – sú vystavané z oraz menšieho potu taktov: melódia
basklarinetu nastúpi po asovej ploche ôsmich taktov, lesný roh siedmich, klarinet šiestich at. Záverený úsek ad libitum týchto partov
sprevádza dvanászvuk sláikov, ktorý sa postupne stišuje z f do pp.
V druhom bloku nastupujú jednotlivé dychové nástroje v obrátenom
poradí.
Tretí blok prvého dielu prináša jeho vrchol. Hustota a napätie textúry sú
dosiahnuté kombináciou poradia nástupov z prvých dvoch blokov (vi
tabuka) a pokraovaním v skracovaní asových odstupov. V úseku ad libitum vo vrchole prvého dielu sa pripájajú aj ostatné dychové nástroje za
absencie sláikov. Diel koní postupne sa vytrácajúci súzvuk dychových
nástrojov. Úseky ad libitum tu teda plnia niekoko funkcií. Prvé dve pôsobia ako urité „dozvuky“ vrcholov jednotlivých blokov. Jednotlivé hlasy
dynamicky zoslabujú v nesynchronizovanom spomaovaní, vytvárajúc
tak efekt vytrácania a vzaovania. Ad libitum v treom bloku zastiera
jasnos súzvuku, tvorí vypätejší výraz daného miesta.
V Tabuke 1 si môžeme všimnú Lutos awského stratégiu pomalého procesuálneho skracovania jednotlivých úsekov a permutácií, v mnohom
pripomínajúcu Calvinove algoritmy z knihy Neviditené mestá a predznamenávajúcu techniky používané Gérardom Griseym v jeho neskorších dielach.

K$

$ 

Witold Lutos awski opisuje druhý diel nasledovne: „...vyznauje sa intenzikáciou procesu, ktorá vedie ku kulminanému bodu.“4 Túto „intenzikáciu“ dosahuje jednak inštrumentáciou (nástroje vstupujú po
skupinách, ktoré postupne vytvárajú oraz hustejšie zvukové tkanivo),
používaním malých intervalov (sekundy, tercie), imitáciou a transpozíciou motívov a nakoniec zahustením zvuku heterofonickou faktúrou
a rozdrobenou rytmickou pulzáciou.
Diel zaína vstupom prvej „dvojice“ nástrojov s príbuzným timbrom –
3 pikol a zvonkohry – hrajúcej drobné notové hodnoty. Po om sa napoja
druhé husle pizzicato, ktoré vychádzajú z unisona, no postupne sa rytmicky „rozdrobia“, ím zhusujú pohyb a znemožujú rozoznanie pulzu.
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Na túto plochu zasa nadväzuje sólový klavír. Tieto vstupy tu fungujú ako
lánky reaze, nenastupujú jeden po druhom, ale prekrývajú sa.
Lutos awski odôvodoval používanie nástrojových rodín v rozhovore
o svojej 2. symfónii tým, že exponuje isté zvukové farby a tak vyostruje kontrasty: „Dvojakos spôsobov tvorby zvukovej farby spoíva v súhre
timbrov vlastných daným nástrojom a špecifického výberu intervalových následností a špecifických súzvukov. Vždy som bol presvedený,
že samotný timbre nástroja i skupiny podobných nástrojov nepostaí
na vytvorenie plnohodnotnej farby. Až spojenie akustických vlastností daných nástrojov s úlohou, ktorú majú zohra, umožuje tento cie
dosiahnu. Aj najrafinovanejšie kombinácie inštrumentálnych farieb
znejú pre ma takmer šedivo, ak sa intervaly a súzvuky nepodieajú na
tvorbe farby.“5
Medzihra týchto zvukových farieb je dramaticky narušená vpádom plechových nástrojov. Trúbky a trombóny prinášajú intervalovú sériu, ktorá
ešte bude v rozvinutejšej podobe s transpozíciami využitá v treom diele
v parte huslí (Príklad . 1). Bez partitúry však nemôžeme vníma túto
spojitos, tu vnímame skôr ostros a drásavos plechového timbru.

Príklad . 1: tónový rad použitý v skladbe Mi-parti

Po úseku plechových nástrojov zaína v skladbe séria 24 dirigentom riadených nástupov s jednotným pulzom (v tempe cca. 50), do ktorých sa
pridávajú na reazovom princípe jednotlivé skupiny nástrojov. Na zhustenie faktúry využíva Lutos awski rovnakú techniku ako v prvom diele
– skracovanie úsekov. A hudobný priebeh je opä prerušený vpádom plechových nástrojov.
Od tohto miesta prebieha oraz plnšie využitie inštrumentára. Tempo
sa zrýchuje rozdrobovaním pulzu na malé hodnoty (napr. šestnástinové trioly v sláikových nástrojoch, dvaatridsatinové kvartoly at.),
ktoré robia hudobné dianie vypätejším a vyvolávajú snahu po vrcho-

le. Postup ku kulminanému bodu je poslednýkrát narušený vstupom
plechov, v tomto prípade už iba 3 trúbok, vystriedaných rýchlym pohyblivým sledom sláikových nástrojov miestami zdvojovaných dychovými.
Lutos awski tu predvádza svoje majstrovstvo v dramaturgii výstavby napätia. Tento rýchly gradaný postup totiž ešte na chvíu preruší akousi
reminiscenciou prvého dielu (dvanászvuk je opä transponovaný o poltón). Vrchol prichádza v závere druhého bloku. Na alší dirigentský
pokyn sa hrái nesynchronizovane presunú k súzvuku v pp, ktorý tvorí
zaiatok závereného dielu. V tomto úseku ad libitum hrái dostávajú
vonos a môžu sa doslova vybúri.

„Druhý diel sa zastaví na adovom akorde... Táto ‚adovos‘ sa ‚otepuje‘ postupne nástupom troch sólových huslí. Kantiléna dvanástich
huslí ad libitum stúpa nahor a koní sa tónom c unisono...“6 Kantiléna je zafarbovaná tónmi orchestra, ktoré plnia podobnú funkciu
ako pedál na klavíri. Husle tu, ako už bolo spomenuté, využívajú
tónový materiál odvodený z rovnakého radu ako dychové nástroje
v 2. diele.
Pozoruhodná je tu práca s motívom, ktorý je vytváraný od konca.
Celá pasáž je hraná ad libitum s upozornením pre dirigenta, že on
má sledova sólistov a nie naopak. Po tejto pasáži mohutnie zvuk
nástupom ostatných huslí, ktoré stúpajú až po konené c 3. Táto
sekcia je prerušovaná chvíkovými vstupmi „farebných škv n“
tvorených rodinami nástrojov, ktoré svojim inštrumentálnym zložením a rýchlym rozkladaním akordu dávajú hudbe snový, nadskutoný ráz. Dynamická hladina klesá, slabne k úplnému koncu
skladby.

T $    $
Lutos awski vybudoval Mi-parti pomocou ranovaných techník: dvanástónovej akordiky a jej permanentného transponovania, inštrumentácie po
skupinách i vymedzením jasných funkcií úsekov hraných ad libitum.
Ako však hovoril sám skladate, technika a invencia sú vlastne dve strany
jednej mince: „V hudobnom diele musí by všetko výplodom invencie. Z tejto formulácie by bolo možné vyvodi záver, že v hudbe niet miesta na to, o
sa nazýva kompoziná technika. (...) Ak hovorím, že kompoziná technika
napriek všetkému existuje, tak preto, že ju takisto považujem za dielo invencie. V mojom chápaní totiž technika nie je ni iné ako súbor nápadov
(teda výtvor invencie), ktoré možno použi veakrát. Takto chápaná technika musí by výsledkom tvorivej inšpirácie.“7

V    % R" D %
Relácia Skladatelia, diela, interpreti, štvrtok 18. 10. o 21:00. Poský národný rozhlasový symfonický orchester diriguje Witold Lutos awski.
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Poznámky:
1

Lutos awski: Witold..., s. 518
Lutos awski: O úlohe..., s. 38
3
Lutos awski: Nové dielo..., s. 456
4
Lutos awski: Slovo..., s. 11
5
Kaczyski: Rozmowy..., s. 52
6
Lutos awski: Slovo..., s. 11
7
Kaczyski: Rozmowy..., s. 56
2

Z  "
Tretí diel zaína akordom hraným v pp a bez vibrata zloženým zo zväšenej kvarty a malej sekundy. Lutos awski oznauje tento súzvuk ako „adový“ a celý diel strune charakterizuje nasledovne:
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Friedrich
Haider:
Provinné je,
ke práci chýba
umelecká idea

foto: archív F. Haidera

Poas predošlých siedmich rokov
v pozícii umeleckého šéfa vybudoval
symfonický orchester v španielskom
Oviede. V lete tohto roku odpovedal
na výzvu z Bratislavy a prijal miesto
šéfdirigenta a riaditea Opery SND.
Neprichádza do neznámeho prostredia
– jeho nedávne produkcie Mozartovej
arovnej auty, Verdiho Dvoch Foscariovcov a Pucciniho Víl interpretane posunuli súbor Opery k vyšším métam. Na
predstavy prolovania prvej slovenskej
opernej scény sme sa pýtali renomovaného rakúskeho dirigenta a erstvého
šéfa súboru Friedricha Haidera.

Pripravila Michaela MOJŽIŠOVÁ
o primälo medzinárodne renomovaného dirigenta prija post riaditea Opery SND?
V prvom rade to bol tím, ktorý ma oslovil.
Oboch jeho lídrov dobre poznám: s generálnym riaditeom Mariánom Chudovským sme
spolupracovali na Verdiho Dvoch Foscariovcoch, so šéfdramaturgom Slavomírom Jakubekom sme si skvele porozumeli pri príprave
arovnej auty. Žijeme dobu stupujúceho
sa hudobného diletantizmu, kedy asto aj vo
vedení vekých operných domov sedia udia,
ktorí sú síce výbornými obchodníkmi, zdatnými marketingovými manažérmi, ale s umením
ich spája pramálo. V prípade SND bolo pre
ma kúové, že jeho generálnym riaditeom
je muž divadla a operným šéfdramaturgom
lovek, ktorého kompetentnos pre vokálnu
oblas by bez problémov našla uplatnenie aj
v medzinárodnom kontexte. Nemenej dôležitým momentom motivácie bol ansámbel,
ktorý som mal už predtým možnos spozna
a presvedi sa, že stojí za to s ním pracova.
No a napokon je tu i moja osobná motivácia:
už pri kreovaní Oviedo Filarmonía som si
vravel, že by bolo inšpiratívne pokúsi sa o po22

dobný projekt na opernej pôde. Post riaditea
Opery SND je pre ma teda vekou výzvou.
Budete autoritatívny šéf?
Myslím si, že udsky nie som tvrdý. Nemám
rád krik ani napätie, považujú ma za trpezlivého loveka. Ako dirigent však neznášam
umelecké kompromisy. Pri práci s orchestrom
som možno obas neoblomný, ke sa k slabému miestu vraciam znova a znova. No vemi
sa snažím, aby práca so mnou umelcov bavila
a motivovala.
S kumuláciou umeleckého a administratívneho
postu sa vo svojej kariére stretávate po prvý raz.
Nakoko sám seba vnímate ako šéfdirigenta a nakoko ako hlavu riadiaceho aparátu?
Neviem to vyjadri percentuálne, zrejme raz
prevládne jedna, inokedy druhá zložka funkcie. Momentálne, ke sa na ma rúti množstvo
požiadaviek a podnetov, cítim povinnos rieši
všetko naraz a hne. Jednou z najdôležitejších
zásad dobrého riadenia je však aj správne delegovanie úloh a s touto metódou sa potrebujem zži. No nachádzam sa v dobrej situácii,

keže pracujem s tímom, na ktorý sa budem
môc spoahnú, ktorému dôverujem a ktorý
mi v rámci konfrontácie dokáže poskytnú užitonú spätnú väzbu.
S akou víziou prichádzate do Slovenského národného divadla?
V prvom rade chcem naplni oakávania súboru a vemi intenzívne s ním pracova, aj
na individuálnej úrovni. Po druhé plánujem
docieli zvýšenie potu premiér – štyri inscenácie za sezónu považujem za absolútne
nepostaujúci stav. Rád by som hral viac klasickej operety, ktorá má v tomto regióne silnú
tradíciu a o ktorú je zo strany publika veký
záujem. alšou oblasou, na ktorú sa mienim
zamera, sú projekty urené mladému publiku. A napokon sa budem nekompromisne
zasadzova o finanné ohodnotenie umelcov, domácich aj hosujúcich. Je neprípustné
oakáva od orchestrálnych hráov, že budú
kvalitatívne rás len z lásky k umeniu. Nemôžem tiež uveri, že hostia sú tu ochotní spieva za tak nízke honoráre. Uvedomujem si, že
finanná situácia v SND sa ocitla na hrane,
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jej riešenie však nesmie ís na úkor umeleckých zložiek. Napokon, diváka nezaujímajú
problémy financií, organizané komplikácie,
vzahy vnútri divadla. Zaujíma ho len predstavenie – za svoje peniaze právom požaduje
kvalitu.
Máte predstavu, ako nepriaznivú situáciu rieši?
Je mi jasné, že od štátu viac peazí oakáva nemôžeme. Pokúsime sa zintenzívni tok
sponzorských peazí, no všetci vieme, že doba
nepraje štedrým mecénom. Takže riešenie treba hada doma. Žia, v tejto chvíli neviem by
konkrétny, ešte som sa dostatone nezorientoval. Pochopil som však, že situácia je zlá.

skej arovnej aute, v ktorej sa zišiel tím nielen
vokálne disponovaný, ale aj umelecky zanietený,
je vám jasné, kde vidím provinciu.
Ako ste spomenuli, Opera SND pre vás nie je
celkom neznámym prostredím, naštudovali ste tu
tri produkcie. Spomeniete si na najpozitívnejšiu
a na najnegatívnejšiu skúsenos z obdobia vašej
predchádzajúcej spolupráce?
Ke som prišiel na prvú skúšku arovnej auty, zhrozil som sa nad demotivovanosou ansámblu. To bol asi najhorší zážitok. A najlepším bolo poas skúškového procesu pozorova,
s akou neuveritenou rýchlosou entuziazmus
a chu do práce rástli.

ne si uvedomujem aj istú konzervatívnos
tunajšieho obecenstva. Ak chceme rozšíri
jeho obzory, „vychova si ho“, treba zvoli
primeraný spôsob – bola by hlúpos hodi
mu bez prípravy do tváre šokujúci divadelný
kus. Musíme zvoli správny smer, ale zárove nepodahnú nutkaniu bra dva schody
naraz. Otázku konkrétnych titulov riešime
spolone s dramaturgmi. No autor, ktorého
by som urite rád videl na našom plagáte,
je Ermanno Wolf-Ferrari – v desaroí pred
prvou svetovou vojnou popri Mozartovi,
Verdim, Puccinim, Wagnerovi a Straussovi
jeden zo šiestich najuvádzanejších skladateov sveta.
V New Yorku foto: archív F. Haidera

V porovnaní s európskymi opernými domami,
v ktorých dirigujete, je Bratislava predsa len provinciou. Vidíte šancu výraznejšie ju zaleni do európskeho kontextu?
Nemyslím si, že by Bratislava bola provinciou.
Provinnos nesúvisí s vekosou scény alebo
zvunosou jej mena. Zdôvodním to na konkrétnom príklade. V nemenovanom „svetovom“
opernom dome som dirigoval Traviatu. Divadlo
na danú sériu angažovalo kórejského Alfreda,
francúzsku Violettu, ruského Germonta – tri
úžasné hlasy. Prvýkrát sme sa stretli dva dni
pred predstavením (za dva dni skúšok dirigent
neurobí absolútne ni), oni si pozreli záznam
starej konvennej inscenácie (príchod sprava,
odchod doava) a išlo sa. Vtedy som si sám pre
seba zadenoval pojem provinnos: provinné
je, ke práci chýba umelecká idea, ke z materiálu nevznikne nová stavba. A to nemá s verejne
uznávaným renomé ni spoloné. Ak porovnám
túto negatívnu skúsenos s prácou na bratislav-

Ako sa vyrovnávate s jazykovou bariérou,
s ktorou sa pravdepodobne u kolegov stretávate?
V individuálnej rovine necítim prekážky, všetci
udia v divadle hovoria nemecky alebo anglicky, viacerí z nich na vemi dobrej úrovni. Jediný
problém mi robia kolégiá a väšie porady, kde
sa hovorí po slovensky. Tu mi je nápomocný
najmä pán Jakubek. Doposia v každej krajine,
kde som pôsobil – vo Francúzsku, v Španielsku
– som sa snažil naui aspo základy domáceho jazyka. V prípade Bratislavy to však zrejme
bude zložitejšia úloha. Slovenina je vemi ažký jazyk.
Dramaturgiu zaínajúcej sa sezóny ste zdedili,
tie alšie už budú vo vašich rukách. Aké sú vaše
predstavy o dramaturgickom a inscenanom smerovaní?
Zastávam názor, že z pozície prvej scény
sme povinní ponúka zaujímavú dramaturgiu a ambiciózne inscenácie. Na druhej stra-

V roku 2013 si operný svet pripomenie
dvestoronicu Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho. O oslavu Wagnera sa postarali vaši predchodcovia, ke do dramaturgie zaradili premiéru Lohengrina. Vybrali ste už verdiovský titul?
Zatia vám neviem odpoveda konkrétne, sme
vo fáze rozhodovania. Zásadná otázka znie,
i to má by málo uvádzaný „fajnšmekerský“
titul, alebo naopak divácky kus, ktorý pritiahne publikum, ktoré tak vemi potrebujeme.
Odpove na túto otázku si musíme dôkladne
premyslie.
Opera SND za Petra Dvorského nabrala – o
sa týka dramaturgie i preferencie režijných poetík –
konzervatívny smer. Dôkazom toho je skutonos,
že v pôvodnom hracom programe sezóny prevažovali vekom aj poetikou „staré“ inscenácie Tosky
a Aidy nad novšími, divadelne modernejšími produkciami arovnej auty i Manon Lescaut. Najnovšie však na webovej stránke divadla guruje len
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program do konca kalendárneho roku. Znamená
to, že hrací plán sezóny rekonštruujete?
iastone áno, ešte je možnos zasiahnu do
obsadení, pri ktorých dospejeme k inému názoru, než mali naši predchodcovia. Každopádne už neostal priestor na zásadné zmeny.
Ma osobne navyše limituje miera poznania
aktuálneho stavu súboru. Momentálne predovšetkým intenzívne pracujem na tom, aby som
spoznal udí, repertoárové inscenácie, ale aj
nuansy fungovania divadla.
Prezrate osi o vašich vkusových preferenciách: dávate prednos klasickým inscenaným
tvarom alebo aktualizujúcim režisérskym koncepciám? o z repertoáru Opery SND vás najviac
oslovilo?
Videl som obe bratislavské inscenácie Petra
Konwitschného – Eugena Onegina aj Madama Butterﬂy (tú, žia, už zrejme nebudeme
ma možnos oživi). Sú skvelé, hoci v kontexte režisérových iných prác ešte vždy vemi
„mierne“. V súasnosti pristupuje mnoho režisérov k dielam svojvone (nemina má pre
to priliehavý výraz „willkürlich“), asto ide
viac o prepracovanie než o interpretáciu diela. Medzi režisérmi a dirigentmi preto vzniká
mnoho napätia. Myslím si, že cesta vedie cez

a pracova s domácim ansámblom. Mojou najkrajšou a zárove najažšou úlohou bude postavi každého sólistu do správneho svetla, pomôc
mu nájs ideálny priestor, v ktorom
sa môže optimálne prejavi. Je
nešastím, ak speváka nevhodne
Diváka nezaujímajú problémy
obsadzujú – i už sa tak deje vinou inscenátorov alebo interprenancií, organizané komplikácie,
tovho falošného sebahodnotenia.
vzahy vnútri divadla. Zaujíma
Umelci majú tendenciu vníma sa
ho len predstavenie – za svoje
inak, než je objektívna skutonos.
V takejto háklivej záležitosti treba
peniaze právom požaduje kvalitu.
komunikova vemi citlivo, no pre
proláciu súboru je podstatná.

kratov a zatajuje im krásu umenia. Tak je to
v celej Európe a tak je to, zdá sa, aj tu na Slovensku. Mám v úmysle sa v o najkratšom ase

zorientova v praktických aspektoch fungovania divadla a nájs možnosti, ako oslovi práve mladého diváka. K aktuálnym prekážkam
v jeho získavaní patrí minimálne množstvo
existujúcich produkcií vhodných pre túto cieovú skupinu. Tu vyvstáva úloha pre našu dramaturgiu. Rodinám s demi sa dá vyjs v ústrety aj vhodným hracím asom predstavení. alšia moja predstava je umožni mladým uom
spozna divadlo nielen zvonku, ale aj zvnútra.
Aby neboli iba našimi divákmi, ale interaktívnymi spolupracovníkmi. Jednou z foriem, ako
ich získa, môžu by workshopy, prípadne asisfoto: archív F. Haidera

kompromisy na oboch stranách: dirigenti by
mali by viac otvorení, režiséri zase menej
„willkürlich“. No tiež je dobré si uvedomi, že
inscenácia, ktorá navonok vyzerá konzervatívne, môže by vnútorne vemi moderná – hbkou
psychologického prepracovania, plastickosou
charakterov. Tak pracovali napríklad Giorgio
Strehler alebo Jean-Pierre Ponnelle.
Na tlaovej konferencii k otvoreniu sezóny ste
Operu Slovenského národného divadla prirovnali
k lodi, na ktorú by ste rád prilákali o najviac mladých pasažierov. Máte konkrétne predstavy, ako to
dosiahnu?
Hovorí sa, že umenie je v kríze, že už nie je pre
udí zaujímavé. To nie je pravda. V kríze je as
spolonosti, ktorá ho takto vníma (žia, asto
sú to jej vedúci predstavitelia); v kríze sú médiá, ktoré v snahe po sledovanosti útoia na
najnižšie pudy respondentov; v kríze je školstvo, ktoré vychováva z mladých udí techno24

tentské miesta pre študentov umenia, v rámci
ktorých by participovali na príprave inscenácií.
Mám pocit, že na Slovensku sa dá nadviaza na
dobrú tradíciu umeleckého školstva – vea sa tu
tancuje, spieva, hrá, potenciál je zrejmý.
Ako medzinárodne rešpektovaný dirigent
máte mnoho atraktívnych umeleckých kontaktov,
osobne sa poznáte so špikovými interpretmi, dirigentmi, režisérmi. Plánujete ich využi?
Samozrejme, že sa pre Slovenské národné divadlo pokúsim zúroi všetky svoje kontakty.
Hoci to v tejto nannej situácii nebude jednoduché, pre daný typ podujatí budeme musie získa sponzorské peniaze mimo bežného
rozpotu. Treba však ma na zreteli, že prol
divadla nevytvárajú galapredstavenia, to sú len
erešniky na torte. Dokonca aj obecenstvo na
nich má inú skladbu než to, ktoré nám je verné
poas „všedného da“. Za podstatné preto považujem získa si priaze pravidelného publika

Rozhovor sme otvorili otázkou vašej motivácie, uzavrime ho predpokladaným odpotom
sezóny. o by ste si rád preítali v „koncoronom
vysvedení“?
Rôzne veci. Že sme s mojím tímom dobre ustáli túto sezónu, ktorá ešte nie je celkom „naša“.
Že projekty, ktoré sme od januára odštartovali,
publikum oslovili. Že zarezonovali krásne spevácke výkony, vrátane zaujímavých a úspešných osobných debutov v nových rolách.
Naša pozornos sa však sústreuje na sezónu
2013/2014 – tam budeme musie naplno predvies, o chceme a o dokážeme.

Rakúsky dirigent Friedrich HAIDER (1961)
absolvoval štúdium dirigovania na viedenskej Musikhochschule, kde bol žiakom
Nikolausa Harnoncourta, a na salzburskom
Mozarteu. Debutoval v roku 1984 v Klagenfurte s inscenáciou Straussovej operety Viedenská krv. K vrcholom jeho medzinárodnej dirigentskej kariéry patria napríklad
Gounodov Faust a Donizettiho Roberto
Devereux (Bayerische Staatsoper v Mníchove), Mozartov Únos zo serailu (drážanská
Semperoper), Wagnerov Lohengrin (Teatre
del Liceu Barcelona) i Weberov arostrelec v (benátske Teatro La Fenice). Pravidelne
hosuje vo viedenskej Staatsoper, kde debutoval v roku 2002 s Donizettiho Luciou di
Lammermoor. V roku 2006 sa po prvýkrát
predstavil aj v Metropolitnej opere v New
Yorku (Verdiho Rigoletto). V súasnosti jeho
repertoár v oblasti opernej tvorby tvorí viac
než osemdesiat titulov rôznych štýlových
období. Na koncertných pódiách sa venuje
najmä dielam Richarda Straussa, Johannesa
Brahmsa, Dmitrija Šostakovia i Ermanna
Wolf-Ferrariho. Spolupracoval s London
Symphony Orchestra, Dresdner Staatskapelle, Brucknerorchester Linz, Tokyo Philharmonic, eskou lharmóniou. Od bratislavského uvedenia Verdiho Rekviem (2001)
pravidelne hosuje aj v Slovenskej lharmónii. V rokoch 1991—1994 bol šéfdirigentom
Opéra national du Rhin v Štrasburgu,
v rokoch 2004—2011 hudobným riaditeom
španielskeho orchestra Oviedo Filarmonía.
Prvého augusta 2012 bol menovaný do
funkcie šéfdirigenta a riaditea Opery Slovenského národného divadla.
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Svet na Operu SND nepoká
Vraví sa, že zvyk je železná košea. Zvyk stá
pred semaformi zaväzuje každého vodia.
Opera Slovenského národného divadla si tiež
zvykla. Na provizórium. To na rozdiel od semaforu regule ani farby nepozná. Divadlu nesvedí. To má radšej košieky z iných materiálov. A na semafore zelenú. Ako symbol pre slobodnú tvorbu.
Pokus o absurdnú metaforu? Možno, ale... Desa ostatných rokov otvára v novodobom žití
výkladnej skrine slovenskej opery sedem (!)
kapitol. Presne toko riaditeov viedlo súbor
v decéniu 2002–2012. Uprostred leta zasadol
do kresla alší adept, tentoraz spoza hraníc.
Nový generálny riadite Marián Chudovský
v súlade s víaznou koncepciou z výberového

nom pražskom Národnom divadle tomu tiež
napovedá), cez nešastné výberové konania,
laxnos zriaovatea reagujúceho až na „požiar“, po samovražedne krátky as na prípravu
sezóny zmeneným vedením.
V normálne fungujúcom divadle nesie zodpovednos za sezónu riadite. Bez dediského bremena. Nastúpi vtedy, ke má zadenovanú víziu, ke dokáže verejne a jasne prednies konkrétne dramaturgické, organizané, personálne
kroky, nie kulantné frázy. Tých sme sa už napoúvali. Nepriniesli ni, len pred sebou kotúali
stále tunejší balvan problémov. Ostatná z riaditeských epizód – o ére pri dvoch rokoch nemôže by re – znamenala stagnáciu. Peter Dvorský
svoj konzervatívny názor na operné divadlo ne-

pramálo. Dokonca aj šéfdirigent Rastislav Štúr
musel na premiérovú šancu aka dva roky.
Do akej situácie vstupuje Friedrich Haider? Prichádza v pozícii diametrálne odlišnej. Nie ako
hos, ale ako strop zodpovednosti za dianie v súbore. Kam siaha jeho informovanos o stave divadla, o súasnej ekonomickej bilancii, o perspektíve?
Výhodou šéfa „zvonka“ môže by nezapletenie sa
do nezdravých vnútorných vzahov a v Haiderovom prípade nesporne aj prirodzená autorita. i
natrafí na nášapné míny (alšia „železná košea“ v SND), i vykukuje z daného plánu premiér
aspo radikálnymi zmenami v obsadeniach, i
predstaví ambíciu dvíha latku kritérií a prekraova vžité dramaturgické prahy, to ukáže blízka budúcnos. Akademická otázka: je trúfalosou zájs

SND foto: archív

konania odovzdal žezlo rakúskemu dirigentovi
Friedrichovi Haiderovi. Medzinárodne akceptovanému umelcovi, ktorý nadobudol skúsenosti s bratislavským súborom viacnásobnými hosovaniami. Na bratislavských doskách
naštudoval arovnú autu, Dvoch Foscariovcov
a v koncertnej podobe Víly.
Do akého prostredia Haider prichádza? Odpove sa ponúka sama. Ak po poslednej ucelenej
ére, zhodou okolností išlo práve o obdobie šéfovania Mariána Chudovského (2002–2006), sa
na riaditeskom poste za šes sezón vystriedali
šiesti (Peter Mikuláš, Oliver Dohnányi, Gabriela Beaková, Pavol Smolík, Peter Dvorský
a novicom je Friedrich Haider), o iné ako chaos môže z takejto uktuácie vyplynú... Nech by
bol úmysel každého z Haiderových predchodcov hypoteticky ten najlepší, nemal as ho realizova. Na druhej strane, presvedivá a rázne
napaná koncepcia by zmeny vylúila. Nieo je
tu teda choré. Pravdepodobne celý systém. Od
komplikovaného a prekonaného trojsúborového štatútu (hlboká kríza v podobne usporiada-

maskoval. V tom, ale aj v názore na nepotrebnos dramaturgov, bol aspo úprimný. Z repertoáru stiahol všetko, o len trocha zaváalo modernejším režijným rukopisom. Jediné, omu sa
po angažovaní priemerných eských režisérov
Josefa Prdka v Otellovi, Mira Grisu v Netopierovi, Martina Otavu v Jenfe a slabom výsledku
domácej Andrey Hlinkovej v Mistrovi Scroogeovi
neubránil, bolo odložené a predchádzajúcim vedením zmluvne dohodnuté hosovanie tímu Jií
Nekvasil – Daniel Dvoák v Manon Lescaut. Nezjavili sa ani náznaky navigova prvú scénu do
konkurencieschopných európskych operných
vôd. Zopár hosujúcich hviezd, hoci z kategórie
svojich bývalých spolupracovníkov (v tejto sezóne Nello Santi, Leo Nucci i José Cura, ktorého
vystúpenie však neinicioval on), sa Dvorskému
predsa len podarilo pozva. Oživili šedos repríz.
Že sa dá výrazne zmeni aj hudobná tvár zabehaného titulu, dokázal v Macbethovi taliansky
dirigent Sebastiano Rolli (v týchto doch naštudoval na donizettiovskom festivale v Bergame
Mariu Stuardu). No podobných bonusov bolo

v Rossinim alej než je Barbier i vo Wagnerovi
prelomi bariéru známeho romantického trojuholníka? Závidie Haiderovi niet o. Súbor pevne
angažovaných sólistov nestaí na žiaden náronejší titul. Po akej kategórii hosov siahne? Ponechá takmer bezhraniný objem súasného repertoáru, podporí blokový systém, v akom už pracujú
azda všetky porovnatené divadlá?
Sto dní pokoja sa sluší da každej vláde. Tie vypršia oskoro. Po nich je as na chlapské slovo. Aj
Friedrich Haider bude musie prednies konkrétny manifest. Mal by vyjs z kontextu blízkej i dávnejšej histórie bratislavskej opery, re ektova
množstvo bielych miest na mape dramaturgie.
Mal by vyjadri, i sa jeho súbor vymaní z oskuly „to sa nedá, lebo...“ a dokáza, že ak existuje
vôa a sebavedomie, možné je všetko. Status quo
akceptova nemožno. Opera SND stratila privea drahocenného asu. Bu nájde kú ako alej,
alebo ostane provinciou. Svet na u nebude aka, tam sa napreduje míovými krokmi.
Pavel UNGER
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Pesaro objavovalo aj šokovalo kvalitou
Rossiniovský operný festival v Pesare poas
tridsatrironej existencie prirastá k srdcu oraz väšiemu potu stálych návštevníkov. Azda
len kultový wagnerovský Bayreuth, rovnako
monotematický, má podobnú databázu fanúšikov. Do Pesara prichádzajú dve tretiny divákov
zo zahraniia, najviac údajne z Francúzska,
Nemecka a Japonska. Všetky operné predstavenia ostatného roníka boli beznádejne vypredané. Novinársku re exiu dvojtýždovému
podujatiu zabezpeilo vyše stopädesiat akreditovaných kritikov z celého sveta.
ím láka Pesaro najviac? Dojemnou starostlivosou o skladateské dedistvo svojho pred
dvesto dvadsiatimi rokmi narodeného rodáka,
novodobým vedeckým spracúvaním Rossiniho
tridsadevälenného javiskového odkazu, ale
aj celej vokálnej a inštrumentálnej literatúry.
V rámci rossiniovskej renesancie, odštartovanej ešte pred vznikom festivalu vzkriesením
Obliehania Korintu (1949, Florencia), sa na
pesarskej pôde a pod záštitou bádateskej inštitúcie Fondazione Rossini podarilo reštaurova
takmer všetky autorove opery. Do kompletizácie chýbajú už len dve (Aureliano in Palmira
a Edoardo e Cristina), priom väšina titulov
zo žánru opera seria spala dlhé roky v archívoch.
Nie je to však jediné poslanie festivalu, šastnou zhodou okolností situovaného na rušnom
jadranskom pobreží. S revitalizáciou Rossiniho diela sa úzko spája prezentácia vokálnych
špecialistov na nefalšované bel canto, ktoré
v sólistických partoch priamo overuje hranice
možností udského hlasu. Festival hostí aktuálne spevácke hviezdy a zárove prostredníctvom interpretaného kurzu Accademia
rossiniana otvára bránu novým talentom. Jednoducho, optimálne zaistená kontinuita. Najmä v ostatných roníkoch však ani po stránke
inscenaných výpovedí nie je Pesaro žiadnym
múzeom. Pôsobí ako aktuálna tribúna zohadujúca výdobytky moderného a neraz provokujúceho operného divadla.
Do tohto kontextu zapadol aj tridsiaty tretí roník. Z hadiska dlhodobého priameho pozorovania patril najmä interpretane k najúspešnejším. Dramaturgicky sa mohol pochváli
prvým novodobým naštudovaním piatej skladateovej opery – „dramma con cori“ Ciro in
Babilonia, premiérovanej pred dvesto rokmi vo
Ferrare. Ako žáner napovedá, nejde o typ komických jednoaktoviek, ktoré tento prvý pokus
o operu seria obklopujú. Biblický námet nebol
pre dvadsaroného mladíka ahkou skúškou,
stal sa akýmsi laboratóriom, v ktorom si overoval pravidlá vážnej opery. V prípade Cira má
štruktúra blízko k oratóriu (v ase pôstu bolo
dobovým zvykom preferova skôr tieto formy),
kde sa dôležitos popri sólach pripisovala zborovým íslam. Zmluvu s ferrarským divadlom
Rossinimu zaistila dlhšie trvajúca spolupráca
s famóznou altistkou Mariou Marcoliniovou,
pre ktorú napísal titulný part. Hoci hudba je
26

z podstatnej asti originálna a vo vekej miere
recyklovaná v neskorších javiskových opusoch,
aj v Cirovi si skladate „požial“ vlastné noty.
Predohru a zopár sekvencií prevzal z predchádzajúceho Šastného omylu (L'inganno felice),
no v partitúre sú variované aj nápady z jeho
iných troch dovtedy uvedených opier. Fondazione Rossini musela vynaloži obrovské úsilie,
aby pomocou archívnych kópií z prvých rokov
reprízovania diela poskladala partitúru do podoby blížiacej sa nejestvujúcemu autografu.

J. D. Flórez a O. Peretyatko v inscenácii
Matilde di Shabran foto: archív

Pod prvé pesarské uvedenie Ciro in Babilonia
sa podpísal dirigent Will Crutcheld, festivalový debutant z USA, ktorý sa vo svojej
domovine intenzívne venuje belcantovej literatúre. Jeho oduševnený prístup k mladíckej
partitúre sa premietol do presne vymodelovaných agogických i výrazových detailov, orchester a zbor Teatro Comunale di Bologna
muzicíroval ohnivo a s evidentným espritom.
K neahko inscenovatenej predlohe si taliansky režisér Davide Livermore (v Pesare pred
dvoma rokmi debutoval Rossiniho prvotinou
Demetrio e Polibio) našiel vynaliezavý kú.
Nechcel poa žáner vážnej opery príliš dogmaticky a starosvetsky, takže upriadol ilúziu
„divadla v kine“, ke na javisko umiestnil
pozorovateov iernobieleho nemého lmu.
Kombináciou videoprojekcií s historizujúcimi kostýmami, ale aj s korením ironického

nadhadu riešil dej na pozadí stále sa meniacich a pozornos pútajúcich javiskových obrazov.
V atraktívnom sólistickom obsadení sa s napätím oakával festivalový návrat skvelej poskej altistky Ewy Podleovej, nedávnej šesdesiatniky, ktorej repertoár sa už rozptýlil v širokom spektre charakterových rolí. V titulnej
postave Cira však doslova šokovala autentickým rossiniovským štýlom, schopnosou nielen vyspieva všetky koloratúry partu, ale da
postave výrazný charakterový prol. Hbky tak tmavej
farby dnes už takmer nepou. Zárove pružnos hlasu
v behoch a koncentrovanos
výšok posunuli Podleovej
kreáciu k najzaujímavejším
a publikom najbúrlivejšie oceneným v celej histórii festivalu. Nemenej hodnotný výkon
podala Jessica Pratt (Amira) – sopranistka, ktorá sa po
roku vrátila do Pesara, aby potvrdila, že v dramatickom belcantovom repertoári má dnes
len minimum konkurentiek.
Úspešná bola aj voba festivalového debutanta, amerického tenoristu Michaela Spyresa (Baldassare), schopného
zažiari nielen vo vysokej polohe, ale farbou naplni aj hlboké tóny. Trojicu protagonistov vhodne dopali Robert
McPherson (Arbace), Mirco
Palazzi (Zambri) a Carmen
Romeu (Argene).
Nemenej atraktívnym titulom,
hoci v tejto podobe na festivale
už videným, bolo obnovenie
inscenácie Rossiniho semiserie Matilde di Shabran, ktorá
sa po ôsmich rokoch vrátila,
avšak na iné pesarské javisko.
Charakter Adriatickej arény je odlišný od historickej budovy Teatro Rossini, takže režisér
Mario Martone dianie nepatrne priestorovo
upravil. Vizuálny základ (scéna Sergio Tramonti) ostal pôvodný, bez nadmiery kulís – na
rozohratie akcií postaovali prepojené, do výšky sa pnúce špirálové schodiská s variabilným
horizontom. Na skladateovej poslednej „polovážnej“ opere, ktorá má enormne dlhé stoštyridsaminútové prvé dejstvo, nie je ani tak
zvláštne, že as hudby prebral zo svojich predchádzajúcich partitúr a pre rímsku premiéru si
dokonca z dôvodov asového stresu objednal
príspevok od úspešného kolegu. Kuriozitou je
skôr fakt, že premiéru v záskoku a bez prípravy
dirigoval Rossiniho priate, slávny Niccolò Paganini. Pesarská inscenácia sa opiera o druhú
neapolskú verziu z novembra 1821, upravenú
a zbavenú cudzích sekvencií.
10 | 2012
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Za obnovené naštudovanie zodpovedal jeden
z najtalentovanejších predstaviteov mladšej
generácie talianskych dirigentov Michele Mariotti (syn intendanta festivalu a erstvý manžel
protagonistky veera Olgy Peretyatkovej), ktorý
sa na rossiniovskej parkete pohybuje s absolútnou suverenitou. S presným odhadom pre
tempá árií, duetov, ansámblov, s nábojom rossiniovského oha a s vekou empatiou voi só-

zárove, prežili dve storoia aj napriek premiérovému asku. Na pokuse vdýchnu partitúre
opretej o naivný námet nového ducha sa nepodieal jednotlivec, ale dva kolektívy. Réžia bola
dielom súboru Teatro Sotterraneo a kostýmy
vznikli v ateliéri Akadémie umení v Urbine.
Generaná výpove nepostavila predlohu na
hlavu, zato miestami sa celkom vtipne pohrala s rossiniovským univerzom, zakomponujúc

E. Podle a J. Pratt v inscenácii
Ciro in Babilonia foto: archív

listom viedol brilantne hrajúci bolonský operný
orchester a zbor. V centre obsadenia stál Juan
Diego Flórez, vracajúci sa po šestnástich rokoch ako Corradino do debutovej roly, ktorá
„odpálila“ jeho jedinenú kariéru. Ako vždy
dokonale disponovaný, neochvejne presný vo
vyspievaní každého tónu i ozdoby, s hlasom
oraz sýtejším a objemnejším. Navyše, Flórez
opä potvrdil svoje herecké dispozície pre komiku. Olga Peretyatko v titulnej postave preukázala technickú výbavu pre lyricko-koloratúrne
belcanto, part zvládla so sympatickým šarmom
a vokálnou kulmináciou v záverenom ronde.
Ak sa nestala „hviezdou“ tohto roníka, tak len
preto, že tromfnú dramatické koloratúry kolegý, akými sú Mariella Devia i Jessica Pratt, je
takmer nad udské sily. Mimoriadne silné obsadenie mali aj alšie postavy, medzi ktorými ukázal Paolo Bordogna (Isidoro) popri komickom
talente aj vemi príjemný barytón. Nezaostával
za ním vekým a pohyblivým fondom disponujúci Nicola Alaimo (Aliprando) i Simón Orﬁla ako Ginardo. Výbornú charakterovú štúdiu
grófky d'Arco ponúkla Chiara Chialli, solídnym
Edoardom bola Anna Goryachova.
Po pätnástich rokoch nastal as návratu jednodejstvovej buffy Il signor Bruschino, prvej zo
štyroch v jedinom roku 1813 premiérovaných
Rossiniho opier. Skladateovi tiahlo na dvadsiaty prvý rok a na konte mal osem javiskových
prác. Aj táto „farsa giocosa“, mimochodom
jeho posledná fraška, zodpovedá mimoriadnemu nadaniu autora, ktorého inštrumentaná
invencia, vtip, optimizmus a schopnos vloži
do úst spevákov melódie vzletné a virtuózne

príbeh do „Rossinilandu“. Kombinácia historickej výbavy pre jadro deja s novodobým,
simultánne pozorovacím „okom“ nešla proti
hudbe. Takže aj napriek obasnému chaosu
a snahe navrstvi na javisko o najviac nápadov
veer plynul svižne. Hudbu mal na starosti so
Symfonickým orchestrom G. Rossiniho mladý dirigent Daniele Rustioni a poal ju s náležitou hravosou a ahkosou. Vyslovene slabým
miestom bolo obsadenie hlavných postáv. Vlaajšia absolventka Rossiniovskej akadémie,
Kubánka Maria Aleidaová (Soa), nezaujala
ani timbrom ani technikou, podobne pod úrovou festivalu sa ocitol tenorista David Alegret
(Florville). A tak ani privemi vibrujúci bas Carla Leporeho (Gaudenzio) i rutinovaný Roberto De Candia (podobne ako pred 15 rokmi otec
Bruschino) nezachránili es vokálnej zložky.
Hoci ažiskom festivalu sú divadelné predstavenia (popri recenzovaných k nim patrilo aj
koncertné uvedenie opery Tancredi), ani koncertná ponuka nie je len doplnkom podujatia.
Práve naopak, tento roník patrili dva recitály
k jeho umeleckým vrcholom. V rámci cyklu
koncertov belcanta v Auditóriu Pedrotti miestneho konzervatória sa predstavila austrálska
rodáka Jessica Pratt s klavírnym partnerom
Giuliom Zappom. Len ociálna as servírovala osem extrémne vypätých belcantových
árií. Ponúc Palmidou z Meyerbeerovho Križiaka v Egypte, cez Rossiniho Desdemonu
a Semiramide, Vaccaiovu Nevestu messinskú
až po Donizettiho Lindu di Chamounix a trojicu hrdiniek z diel Vincenza Belliniho (Beatrice
di Tenda, Giulietta z Capuletovcov a Montec-

chovcov, Amina z Námesanej). Veký a v rozsahu akoby neohraniený fond umelkyne,
vzácny zmysel pre daný sloh, vlános legata
a perlivos ozdôb zaraujú Jessicu Prattovú
k prominentným interpretkám predverdiovského repertoáru. Už dnes je to dramatický
hlas, ktorý by si hravo poradil s verdiovskými
hrdinkami, umelkya si ich však zatia môže
pokojne necha v rezerve. S mimoriadnou charizmou a vkusným humorom sa zaskvela v prídavku ako Cunegonde z Bernsteinovho Candida a rozlúila sa Verdiho
Violettou.
Ak je Jessica Pratt už dnes dámou belcanta, tak jeho primadonou ostáva stále
Mariella Devia. Vo svojich šesdesiatich
štyroch rokoch sa zaskvela programom,
ktorý pod názvom „Voce che tenera“
dokázal, ako dlho je vaka technike
a disciplíne možné udržiava hlas svieži
a pružný. V sprievode Orchestra Sinfonica G. Rossini pod taktovkou Antonina Foglianiho otvorila program dvoma
rossiniovskými áriami – cavatinou titulnej hrdinky z Rossiniho Adelaide di
Borgogna a áriou Amenaidy z Tancreda.
Špecialistka na daný štýl nikoho nenechala na pochybách, ako sa tvoria dlhé
frázy, ako „teie“ tón, aké sú nesy koloratúrnej techniky. Z tvorby Vincenza
Belliniho si vybrala podobne ako Jessica
Pratt Giuliettu (bola to zrelšia, tragickejšie nadýchnutá interpretácia) a cavatinu
(škoda, že nie aj cabalettu) Normy. Dramatický soprán Marielly Deviaovej v nej znel pevne,
vznešene, emotívne. Publiku však umelkya
neostala ni dlžná, ke si na záver ociálnej
asti zvolila nálovú scénu z Donizettiho Anny
Boleny. Esenciu drámy, vygradovanú v predsmrtnej scéne do brilantnej cabaletty Coppia
iniqua, dnes málokto stvárni v autentickejšom
štýle. Bolo to popoludnie, ktoré – aj vaka
výbornému dirigentovi – strhlo poslucháov
k búrlivým ováciám.
Pavel UNGER
Gioachino Rossini: Ciro in Babilonia/
dirigent: Will Crutcheld/réžia: Davide
Livermore/scéna: Nicolas Bovey/kostýmy:
Gianluca Falaschi
Gioachino Rossini: Matilde di Shabran/
dirigent: Michele Mariotti/réžia: Mario
Martone/scéna: Sergio Tramonti/kostýmy:
Ursula Patzak
Gioachino Rossini: Il signor Bruschino/
dirigent: Daniele Rustioni/réžia: Teatro
sotterraneo/Scéna a kostýmy: Accademia di
belle arti di Urbino
Koncert bel canta/Jessica Pratt, soprán/
Giulio Zappa, klavír
Recitál „Voce che tenera“/Mariella Devia,
soprán/Antonino Fogliani, dirigent
Rossini Opera Festival Pesaro 18. – 20. 8.
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Odyseov návrat do ... vlasti?
Operné domy Viedne tradine otvárajú novú
sezónu už v prvých septembrových doch.
Theater an der Wien, pred niekokými rokmi ešte muzikálová, dnes však dramaturgicky
aj inscenane azda najinvennejšia z tamojších operných scén, zaala druhou zo zachovaných opier barokového velikána Claudia Monteverdiho – Návrat Odysea do vlasti (Il ritorno
d’Ulisse in patria).
Libretista diela Giacomo Badoaro vychádza
z neskorších spevov Homérovej Odysey a rozpráva o návrate hrdinu trójskych vojen na Itaku. Tu elí intrigám a snaží sa obnovi vzah
s manželkou Penelope, ktorá ho dvadsa rokov verne akala. Monteverdi sa pri kompozícii prísne pridržiava textu – výsledkom je dielo vysokých hudobných i divadelných kvalít,
ešte nepoznaené manierou neskoršieho baroka, ktorá zvrátila ažisko žánru výlune na
hudbu. Jeho cesta do dejín opery však nebola vôbec priamoiara – dielo sa po niekokých
uvedeniach za Monteverdiho života našlo až
v 19. storoí v podobe prevažne jednohlasného rukopisu bez inštrumentaných pokynov.
Nasledovalo dlhé obdobie pochybností o Monteverdiho autorstve. Do zlatého fondu opery

na predstavovala minimalisticky dekorovanú
luxusnú vilu obloženú drevom, ktorej susediace miestnosti (salónik, obývaka, bar, garáž) postupne odkrýva toa. „Odyseov návrat,“ hovorí Guth, „je návratom do cudziny.“
U Gutha nie je návrat hlavného hrdinu fyzickým návratom, ale psychickým vyrovnávaním
sa so zážitkami z vojny (Afganistan, Irak?)
a snahou zaleni sa do „bežného“ života.
Režisér za týmto úelom príbeh výrazne sko-

Ch. Rousset foto: www.
lestalenslyriques.com

Les Talens Lyriques foto: www.lestalenslyriques.com

Theater an der Wien foto: archív

sa dostalo až pred niekokými desaroiami,
okrem iného i zásluhou barda historicky pouenej interpretácie Nikolausa Harnoncourta.
Viedenská inscenácia je pokraovaním inscenanej trilógie Clausa Gutha, ktorý tu poas
troch sezón inscenuje všetky skladateove zachované javiskové diela (minulý december
Orfea, budúcu sezónu Korunováciu Poppey).
Mimoriadne žiadaný nemecký režisér zvykne
akcentova tragiku, i ide o operu vážnu alebo
komickú. A hoci aživos jeho inscenácií poda
môjho názoru nie vždy korešponduje s povahou daných opier, v prípade Odysea tral Guth
do ierneho.
Spolu so scénografom a zárove kostymérom Christianom Schmidtom umiestnili dej
do bližšie nešpecikovanej súasnosti – scé28

a manželia si sadnú na pohovku, pozerajúc
do prázdna... Popri vypointovanej divadelnej
metafore patrí k pozitívam inscenácie aj mimoriadna štýlová istota a precízne herecké
výkony protagonistov.
Keže hudba diela sa zachovala prevažne vo
forme sprevádzaného jednohlasu, na pleciach
dirigenta leží popri samotnom hudobnom naštudovaní i voba inštrumentácie. Christophe
Rousset zvolil „diétnejšiu“ cestu a v bulletine

mornil, na javisku sa prelína realita s Odyseovým vnútorným svetom. Odyseus sa na scéne objavuje v obleku, oskoro si však oblieka
uniformu a opä prežíva situácie z vojny. Objavujú sa jeho zomierajúci spolubojovníci i
armádny džíp. Postavy bohov rozhodujúce
o Odyseovom osude tu nie sú nadprirodzenými bytosami, ale vnútornými démonmi v bielych tunikách a groteskných maskách, s ktorými bojuje. Bohya Minerva – v tmavomodrom ženskom kostýme, tiež s maskou – symbolizuje akúsi terapeutku, pomocou ktorej
hadá Odyseus staré „ja“. Happyend opery je
podaný nejednoznane – poas závereného
duetu Penelopy a Odysea stojacich na proscéniu sa otoí toa a ukážu sa dovtedajšie udalosti. Nato Odyseus spáli svoju uniformu

k inscenácii jemne kritizuje vonejší prístup
kolegov ako René Jacobs i Nikolaus Harnoncourt. Orchester hráov na dobových nástrojoch Les Talens Lyriques, ktorý Rousset sám
pred dvadsiatimi rokmi založil, tento veer obsahoval sláiky, lirone, dva cinky, dve zobcové
auty rovnako ako continuo – embalá, lutny, gitaru, organ, regál a harfu. Výkon súboru
bol vyrovnaný, len striedma inštrumentácia
miestami azda mierila k monotónnosti.
Obsadenie spevákov nemalo slabé miesta: barytonista Garry Magee (Odyseus) bol presvedivý, hoci podobne ako Phillip Ens (as/
Neptún) dal na sebe zna, že jeho hlas je esteticky bližší neskorším obdobiam. Výborná
bola i Delphine Galou (Penelope), altistka
špecializujúca sa práve na éru baroka, spolupracujúca s Minkowským i Spinosim, Jörg
Schneider v tragikomickej postave žrúta Ira
a zaujímavou farbou disponujúca sopranistka Sabina Puértolas v dvojrole Amor/Minerva. Spomenú treba i výborného amerického
pohybového umelca Paula Lorengera ako raneného vojaka a barmana insitne miešajúceho
nápoje. Theater an der Wien sa teda úvod sezóny vydaril. Dúfajme, že v tomto trende bude
pokraova.
Peter BEHÝL
Claudio Monteverdi: Il ritorno d'Ulisse in
patria (Návrat Odysea do vlasti)/hudobné
naštudovanie: Christophe Rousset/réžia:
Claus Guth/scéna a kostýmy: Christian
Schmidt/Theater an der Wien, Les Talens
Lyriques/premiéra 7. 9.
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Jazz a Európa XXIX.
Holandsko
Medzinárodný ohlas holandského jazzu, najmä
niektorých štýlovo-žánrových podôb jeho vývoja,
je vemi výrazný. Tunajšie formy tradiného jazzu
a swingu mali popri Anglicku aFrancúzsku urujúci vplyv na utváranie kontinentálnej scény týchto smerov a holandská freejazzová scéna viedla
k denovaniu a preh beniu svojbytnej európskej
podoby jazzu. Holandsko je aj európskym centrom
jazzovej turistiky a festivalového života: North Sea
Jazz Festival, ktorý vznikol vroku 1975, je najväším jazzovým podujatím tohto typu na svete.
Igor WASSERBERGER

Holandský swing a jeho renesancia
Uplatnenie amerického swingu v Holandsku
plynule pokraovalo od zaiatku 20. rokov,
ke tu vznikali na tú dobu vynikajúce domáce
zoskupenia. Veké nadšenie vyvolali v 30. rokoch koncerty Duka Ellingtona a Caba Callowaya a zvláštnym javom holandskej scény sa
stal orchester The Ramblers, ktorý vznikol
v roku 1926 a v roku 1992 sa dostal do Guinnessovej knihy rekordov ako najdlhšie pôsobiaci tanený orchester na svete. Pre jazz
mal tento ansámbel význam predovšetkým v 30. rokoch, ke viackrát koncertoval
s Colemanom Hawkinsom (1935–1937)
a ich spoloné nahrávky vychádzajú v reedíciách až do súasnosti. Sólisti orchestra
predstavovali v tom období európsku špiku; v nasledujúcich desaroiach už The
Ramblers prestali ma pôvodnú relevanciu pre jazzovú scénu.1 K jeho ambicióznym inom patrilo uvedenie skladby Rolfa
Liebermanna Concerto for Jazzband and
Symphonic Orchestra spolu s Rotterdamskou lharmóniou v roku 1955.
Atypicky dlho (od 1945 do súasnosti) pôsobiacou a pre vývoj jazzu v Európe zásadne dôležitou skupinou je tiež Dutch Swing
College Band (DSCB). Zásadný význam
získala v 50. rokoch a progresom bol už
samotný fakt, že na kontinente pôsobila skupina, ktorá sa vyrovnala špikovým
americkým súborom, o dokázalo i množstvo hosujúcich, s výkonom skupiny plne
„kompatibilných“ swingových legiend. DSCB
ovplyvnili vznik množstva tzv. dixielandových
formácií v mnohých európskych krajinách zameraných na swingový mainstream bez vyhranenejšej štýlovej prolácie. Zakladajúcim lídrom skupiny bol klarinetista a saxofonista Peter Schilperoort (1919–1990), ktorý DSCB
s prestávkami viedol až do svojej smrti. Formácia získala širokú popularitu, ktorá akcelerova-

la najmä v 70. rokoch, ke Schilperoort vytvoril rmu DSC Production, ktorá organizovala
koncertné zájazdy a nahrávania desiatok albumov. V tom období vznikli pamätné nahrávky DSCB s americkými sólistami ako Jimmy
Witherspoon (1970), Joe Venuti (1971), Teddy Wilson (1972), Billy Buttereld (1973) a .
alšia vlna swingovej renesancie pokrauje
v Holandsku od 90. rokov vaka exponentom

S. Rosenberg foto: archív

gypsy jazzu. Z nich vynikol predovšetkým nasledovate spôsobu hry Djanga Reinhardta
– gitarista Stochelo Rosenberg (1968) a alší hudobníci z jeho rozsiahlej rodiny. Príležitostným partnerom Rosenberg Tria (a iných
Rosenbergových formácií) je fenomenálny
všestranný huslista Tim Kliphuis (1974); ich
najznámejším spoloným titulom je Tribute to
Stéphane Grappelli (FMJazz 2008).

Od mainstreamu po avantgardu
Holandskí hudobníci moderného jazzu
a mainstreamu dosiahli v priebehu 50. rokov
kompetentnú úrove, postupne ale najnadanejší z nich z vekej asti prešli do rôznorodých
podôb avantgardy. Zakladateské zásluhy na
holandskej scéne získal v tom období bubeník
Wessel Ilcken (1923–1957), ktorý sa venoval bebopu a cool jazzu, a zaiatkom 50. rokov
sústredil vo svojej skupine najlepších holandských hudobníkov (o. i. trubkára Jerryho van
Rooyena a tenorsaxofonistu Toona van Vlieta).
O Ilckenových zásluhách na domácej jazzovej
scéne napovedá aj cena Wessel Ilcken Prize,
každorone udeovaná za najvýraznejší poin
v tunajšom jazze. Ilcken sa v roku 1945 oženil
so spevákou Ritou Reysovou (1924) a pomohol k vzniku jej hviezdnej kariéry. Už prvá
LP pod jej menom The Cool Voice of Rita Reys
(Columbia 1957) znamenala pre európsky jazz
50. rokov výrazný krok smerujúci k zbaveniu
sa „amerického komplexu“. Prvú stranu LP
nahrala Ilckenova skupina a druhú – o bolo
vo vtedajšom svetovom meradle senzáciou –
Jazz Messengers (na nahrávaní v New Yorku
sa v roku 1956 podieali o. i. Horace Silver, Art
Blakey, Hank Mobley a Donald Byrd). Rok po
Ilckenovom úmrtí (automobilová nehoda) sa
Reysová vydala za skvelého klaviristu Pima
Jacobsa (1934–1996) a ten pre u zostavil
trio so svojím bratom, kontrabasistom Ruudom Jacobsom a gitaristom Wimom Overgaauwom (trio úinkovalo aj samostatne). Jacobsovo combo bolo poas svojho pôsobenia verné mainstreamovému zameraniu (pripomínajúcemu Oscara Petersona) a malo na európskej
scéne veké úspechy. Medzi najambicióznejšie
projekty Reysovej a Jacobsa patrilo zostavenie medzinárodného big bandu (z amerických,
holandských a škandinávskych hudobníkov),
ktorý viedol aranžér a dirigent Oliver Nelson.2
Aj viacerí alší hudobníci boli konzekven29
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tne verní jazzovému mainstreamu. Z nich bol
v eskoslovensku (najmä v 70. a 80. rokoch)
obzvláš populárny klavirista Jack van Poll
a v európskom kontexte mal v 70. rokoch ešte
výraznejšie uplatnenie klavirista (a tiež organista) Louis van Dyke. Významné miesto medzi európskymi trubkármi má Ack van Rooyen
(1930), ktorý spolu so svojím bratom (rovnako
trubkárom) Jerrym van Rooyenom študoval
v rámci výmenného programu v New Yorku;
tu obaja bratia nadviazali osobné kontakty so
štýlotvornými americkými hudobníkmi (Fats
Navarro, Charlie Parker, Clifford Brown) a po
návrate ako jedni z prvých Európanov prezentovali postupy hard bopu. Od 60. rokov sa
Ack van Rooyen stal posilou sekcií najlepších
európskych, najmä nemeckých a anglických
big bandov (Big Band Freies Berlin, United
Jazz and Rock Ensemble, Rhythm Combination and Brass, SDR Orchester Erwina Lehna a i.) a bol vyhadávaným partnerom Amerianov na európskych zájazdoch (Clark Terry,
Dizzy Gillespie, Lee Konitz, Gil Evans a i.). Po
roku 1980 opä pôsobí v Holandsku, a to jednak v big bandoch (Metropole Orkestra, Dutch

kej hudby. Loevendie postupne oslabil svoje zaangažovanie jazzového interpreta a sústredene
sa venuje komponovaniu (opery, symfonické
diela) a vyuovaniu kompozície na prestížnych
školách. V priebehu 70. a 80. rokov (ale i neskôr) mal so svojím multižánrovým konceptom
výrazný úspech autista Chris Hinze (1938),
ktorý nahral v jazzovom podaní barokovú hudbu (Telemann My Way, Vivat Vivaldi a i.) a jeho
skupina Chris Hinze Combination nahrala pre
znaku Keytone Records asi 60 titulov skúmajúcich možnosti prepojenia jazzu s rôznymi podobami world music (Tibet, Afrika, reggae a i.).

J. van Poll foto: archív
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Samotný bubeník Pierre Courbois (1940) vynikol okrem Association P. C. ako zakladateská
osobnos európskeho free jazzu a v tomto smere sú dodnes pripomínané jeho rané projekty Dutch Free Group (1961–1964) alebo Free
Music Quartet (1966–1969) s medzinárodným
obsadením. V Association P. C. (1970–1975, zakladajúci lenovia gitarista Toto Blanke a Jasper van ‘t Hof) Courbois svoj výraz rozšíril aj
o rockové prvky a skupina sa stala jednou z prvých európskych formácií éry fusion. Od 90. rokov Courbois prezentuje vo svojich formáciách
nové mená holandskej scény. Sú medzi nimi o. i.
jeho syn, basgitarista Barend Courbois (1967),
trombonista Ilja Reijngoud (1972), trubkár
Eric Vloeimans (1963), tenorsaxofonista Jasper Blom (1965); uvedení hudobníci boli od
roku 2003 lenmi meniacej sa Courboisovej formácie Five-Four-Sextet a v súasnosti práve títo
hudobníci vedú vlastné skupiny, ktoré sú reprezentatívne pre súasnú novú holandskú scénu.

R. Reys a Pim Jacobs Trio
foto: archív

Jazz Orchestra, Jazzorchester des Concertgebouw) a predovšetkým ako pedagóg (konzervatórium v Haagu a na majstrovských kurzoch
v mnohých krajinách).

Instantní skladatelia:
Mengelberg, Breuker, Bennink

Presahy a prepojenia
V priebehu 70. rokov sa viacerí Holanania zamerali na presahy s rockom, articiálnou a etnickou hudbou a zapojili sa do stále silnejúceho trendu medzinárodných zoskupení. Väšina
z nich popri rozmanitosti hudobného objavovania nepretrhala ani väzby so straightahead
jazzom. Saxofonista Theo Loevendie (1930)
vynikol všestrannosou svojich hudobných
schopností a záujmov. Mainstreamový jazz hral
výborne vo svojich formáciách (trio, kvinteto),
experimentálnejšie trendy (free jazz a etnická
hudba) kultivoval v skupinách Consort a Ziggurat Ensemble (tu uplatnil nekonvenné a zriedkavo využívané hudobné nástroje z rôznych teritórií ako viola da gamba, arménsky duduk,
rôzne gajdy, turecké nástroje); využíval etnické
prvky a venoval sa predovšetkým štúdiu turec30

ktorý v roku 1969 vynikol v Courboisovej formácii Association P. C. a neskôr v roku 1974 viedol
medzinárodnú All-Star formáciu Pork Pie (Philip Catherine, Charlie Mariano, Aldo Romano,
Jean-François Jenny Clark). Van ‘t Hof s obubou participoval na rôznych klávesových konklávach, ktoré pomáhali denova európsky
prístup (jeho najastejšími partnermi boli George Gruntz, Joachim Kühn a Wolfgang Dauner)

H. Dulfer foto: archív

Osobnosou éry crossover a fusion sa stal tenorsaxofonista Hans Dulfer (1940), ktorý bol na
zaiatku svojho pôsobenia pod vplyvom swingových saxofonistov (Ike Quebec, Ben Webster),
a následne svoje hudobné záujmy rozšíril smerom k pop jazzu, rhythm and blues a soul jazzu
(vo formáciách s Hammond organom). Taktiež
viedol rockovú skupinu a zaujímal sa aj o free
jazz. Jeho dcéra, altsaxofonistka Candy Dulfer (1969) sa výraznejšie zamerala na pop jazz
(v duchu postupov Davida Sanborna) a funk; jej
nahrávky dosiahli pre jazz atypické náklady.
K priekopníkom spájania jazzu a rocku v Európe
sa priradil klavirista Jasper van ‘t Hof (1947),

Vrcholné obdobie vplyvu holandských hudobníkov na utváranie podoby európskeho jazzu
bolo rámcované rokmi 1965–1990 a ústrednými
osobnosami sa stali predovšetkým saxofonista
Willem Breuker (1944–2010), klavirista Misha Mengelberg (1935) a hrá na bicích nástrojoch Han Bennink (1942). Spájalo ich dôkladné
hudobné vzdelanie, znalos rôznorodých typov
hudby, a to konvenných i avantgardných jazzových smerov, klasickej hudby (starej i novej),
etnickej hudby rôznych teritórií. V mnohých
ohadoch mali tiež spoloné „alternatívne“ a antiburžoázne myšlienkové východiská, asto so
zjednodušujúcou rétorikou. Uvedení hudobníci ale participovali aj na spoloných projektoch,
zostavovali vlastné formácie, boli oddaní myšlienke európskej jazzovej integrácie a presadzovali koncept európskej svojbytnosti. Pritom ich
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jazzový vývoj v samotných zaiatkoch zásadne
ovplyvnila spolupráca so slávnymi Amerianmi. Bennink a Mengelberg spolupracovali s holandským kontrabasistom Jacquesom Scholsom
na poslednej (a dodnes vydávanej) platni Erica Dolphyho Last Date (Fontana 1964); Mengelberg sa na nej uplatnil aj ako autor jednej zo
skladieb. Han Bennink ešte predtým úinkoval s mainstreamovými americkými hviezdami,
a to zhodou okolností najmä s tenorsaxofonistami (Ben Webster, Johnny Grifn, Sonny Rollins, Dexter Gordon). Vzájomné vzahy neskôr
smerovali k partnerstvu (najmä s príslušníkmi
americkej avantgardy) a ich hudba v mnohom
ovplyvnila newyorskú scénu 90. rokov (John
Zorn a i.). Koncom 60. rokov sa holandskí protagonisti stali súasou medzinárodných zoskupení nemeckého (Peter Brötzman) a britského
(Derek Bailey) okruhu. Zásadným zlomom vo
vnútri holandskej avantgardy bol vznik nekonvennej inštitúcie Instant Composers Pool
(ICP) v roku 1967, ktorá sa v rôznorodej podobe
a intenzite udržala až do súasnosti. Pod týmto

astými alšími hudobnými partnermi sa stali
hrái na klávesových nástrojoch Leo Cuypers
(1947) a Henk de Jonge (1943). Breukerove
inovácie a schopnos využívania najrôznejších
podôb hudby, pri ktorých si zachoval vlastnú
svojbytnos výpovede, inšpirujú mnohých teoretikov k dôkladnej analýze jeho tvorby.5
Hudobné myslenie presadzované okruhom

hudobníkov ICP a Kollektief má presahy až do
súasnosti a koncept teatrálnosti a multižánrovosti je typický aj pre súasnú podobu hudby
nových osobností jazzu v Holandsku.

Poznámky:

P. Courbois foto: archív

rámcovým názvom pôsobili jednak organizané zložky (vydávanie nahrávok, propagácia, organizovanie koncertov), ako aj formácie rôznorodého obsadenia. lenitú históriu premien ICP
a celej sféry holandskej avantgardy 60.–90. rokov podrobne spracoval Kevin Whitehead v obsiahlej knižnej práci,3 ako aj v nespoetných recenziách a informatívnych statiach.4
V roku 1973 sa Willem Breuker vylenil z organizanej základne ICP, založil vlastné vydavatestvo BVHaast a v roku 1974 zostavil (väšinou 11-lenný) orchester nazvaný Kollektief,
ktorý sa stal jedným z najvplyvnejších ansámblov svetovej scény. Rozmer paródie, mozaiky
žánrov a celkové prehbenie teatrálnosti Breuker zdôraznil a v mnohom sa štylizoval ako pokraovate odkazu Kurta Weilla; jeho dielam
venoval samostatné koncerty a umiestnil ich
na mnohých albumoch (najucelenejšie na CD
Kurt Weill, BVHaast 1997). Okrem aktivít Kollektiefu Breuker príležitostne naalej spolupracoval s Benninkom a Mengelbergom; jeho

1
Prvým lídrom The Ramblers bol klavirista Theo
Uden Masman, k alším sólistom patrili Louis de
Vries (tp), Jan Gluhoff (cl, saxes), Gerard Spruyt (tb)
a i. V období 1936–1954 bol fenomenálnym sólistom
orchestra trubkár Jack Bulterman (1909–1977), aktívny tiež ako skladate a aranžér. Bulterman následne viedol vlastný big band a od 70. rokov sa opä podieal na alšej verzii The Ramblers.
2
LP Rita Reys Meets Oliver Nelson z r. 1965 je dostupná v CD reedícii (Philips 2006). All-Star orchester ako jeden z prvých európsko-amerických big bandov hral pod vedením Olivera Nelsona v obsadení:
Pim Jacobs Trio, Stu Martin (dr), Art Farmer, Benny
Bailey, Cees Small (tp), Åke Persson, Eric van Lier
(tb), Lee Konitz, Piet Noordijk, Klaus Doldinger,
Herman Schoonderwalt, Sahib Shihab (saxes).
3
Whitehead, K.: New Dutch Swing (Billboard Books,
New York 1998)
4
Instant Composers Pool tvorili osobnosti, ktoré roky
vzájomne spolupracovali a zárove mali medzi sebou
i výrazné názorové rozdiely. Whitehead zhrnul genézu spolupráce Benninka, Mengelberga a Breukera nasledovne: „ICP co-founders Mengelberg and drummer
Han Bennink have played together since 1961; before
long they'd played on Eric Dolphy's 1964 Last Date and
in a successful Dutch quartet, until they brought in the
anarchistic young reed player Willem Breuker, whose
disruptive presence tore the group apart. That was OK;
Han and Misha liked musical confrontations. Mengelberg had studied composition at the Hague conservatory (alongside his friend Louis Andriessen); in his ’60s
game piece ‘Hello Windyboys’, two wind quintets variously engage in call and response, communicate in musical code, interrupt or block each other, or seduce their rivals into cooperating. They did formally what ICP's
musicians now do informally. Bennink, Breuker and
Mengelberg founded the ICP co-op in 1967. In 1974 the
saxophonist left to form the Willem Breuker Kollektief,
longtime ﬂagship of Dutch improvised music. Mengelberg (and Bennink) founded the raggedy ICP Tentet

(including German saxophonist Peter Brötzmann, and
sometimes cellist Tristan Honsinger). That band matured into something very like the present-day ICP Orchestra in the 1980s, with the addition of younger players, some of whom have been there ever since: trombonist Wolter Wierbos, saxophonists/clarinetists Michael
Moore and Ab Baars, and bassist Ernst Glerum. When
they were new to the orchestra, Misha rehearsed the
players in various performance strategies – such as the
uses of his ‘viruses’, self-contained packets of notated
material a player could cue into any composition to infect or disable it. The musicians learned how to deal with
fellow players’ quirks of timing or intonation, how to
confound their colleagues before their colleagues could
confound them, how to bend or subvert the music in
performance, and run little subroutines within a piece.
Another, jazzier part of their education was a series of
repertory projects, devoted to Mengelberg's pianistic
and compositional heroes Herbie Nichols, Thelonious
Monk and Duke Ellington. Those projects served as object lessons in the value of pretty melodies and voicings
(Ellington), the construction and subversion of chords
(Monk) and how to devise chord progressions that move
in unusual ways (Nichols). Pieces by each of those composers still turn up on ICP set lists (along with a few by
Hoagy Carmichael), and those lessons still pay off. In
time, the players came to understand that any of the
possibilities Misha had raised was available for use at
any time, on any piece. Members could also make up
new wrinkles on the spot, conﬁdent everyone else would
pick right up on it. That also proved true with the players who joined ICP later: German trumpeter (and now
New Yorker) Thomas Heberer; new music violinist/violist Mary Oliver, and saxophonist/clarinetist Tobias
Delius. Cellist Honsinger rejoined in the 90s as well.
(All also lead their own ensembles or occasional projects.). So the mature ICP is a mixed ensemble: part jazz
band, part chamber orchestra. On stage, the space between Misha's piano and Han's drums is occupied by a
thorny string trio: viola, cello and doublebass. Across
from them is a ﬁve-piece horn section, three reeds and
two brass. As in Ellington's band, distinctive, individual
players can merge beautifully on the written material.“
http://www.icporchestra.com/
5
John Litweiler vo svojej knihe o jazze v období po
r. 1958 venuje Breukerovi rozsiahlu pozornos: „The
subject mater of Breuker's musical theater is Europe's
bourgeois culture. Presents pageants, one piece always
segueing into the next, of juxtapositions, exaggerations, perversions, pastiches of styles; the music is compulsively busy at a uniform volume level, to the pounding
of fast, preferably two-beat rhythms. Tawdry, neurotic Valkyries ride in Breuker's Europe; lunatic Gypsies
dance a neoboogie; peasants dance in the middle of funeral march; an oberek is contorted into a medieval
dance; correctly titled ‘Tango Superior’ has slide whistle
breaks and a blaring, stuttering course, television and
radio bring America's cultural efﬂuent excitement of
Las Vegas, for example, or mock the elderly teenaged cynicism of ‘Our Day Will Come’- sung in Dutch, tangos,
polkas habaneras, marches, rumbas, barroom accordionists, opera snatches, cheap theatre orchestras, and
whatever else original or plagiarized that can be serviceable.“ Litweiler, J.: The Freedom Principle. Jazz After
1958 (Quill, New York 1984, p. 250–251).
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Rozhovor

John
Surman:
Neusadi sa
na jednom mieste
Saxofonista a klarinetista
John Surman patrí k priekopníkom, ktorí od polovice 60. rokov pomáhajú
denova osobitos a svojbytnos európskeho jazzu.
Jeho hra udivuje technickou dokonalosou, invenciou, prispôsobivosou
k rôznorodým hudobným
prostrediam a zárove
originalitou i rozoznatenosou vlastnej hudobnej
výpovede.

Pripravil Peter MOTY KA
V rámci svojho umeleckého vývoja ste prešli
natoko rôznorodými projektmi, že sa na vašu tvorbu vzahujú protichodné oznaenia ako tradicionalizmus i novátorstvo.
Pokia sa vám moja hudba javí v tomto svetle, bude to zrejme spôsobené tým, že som za
takmer 50 rokov aktívneho hrania nasal všelio, o ma obklopovalo. Cesta k tomu, o robím dnes, bola nesmierne dlhá – prešiel som
mnohými „bojiskami“, ale zväša som si svoju pozíciu užíval. Prvý profesionálny angažmán som mal v 60. rokoch v bluesových kapelách, hrával som u Alexisa Kornera, neskôr ma
ovplyvnil Chris McGregor, ktorý z Juhoafrickej republiky priniesol do Británie township
music, vnímali sme indickú hudbu, kalypso
z Trinidadu a tieto vplyvy som využil v kapelách Johna Marshalla, Johna McLaughlina,
Mika Westbrooka... Neprešiel som klasickým
32

jazzovým vývojom od Armstronga cez Ellingtona až k modernému jazzu. Myslím si, že hudobník by sa nemal pohodlne usadi na jednom mieste; je dobré, ke prijíma výzvy okolia
a reaguje na nich. Taktiež by mal ma omnoho
širší rozhad siahajúci za štýl, ktorý hrá. Až potom môže získa vlastný spôsob vyjadrovania
a prenies ho na rôzne teritóriá.
Okrem Kornera, kúovej postavy európskej
bluesovej scény, ste pravidelne hrávali s formotvornými osobnosami britského swingu (Humphrey
Lyttelton), hard bopu (Ronnie Scott), fusion (John
McLaughlin), avantgardy (Mike Westbrook)...
Na tom vidíte, aké rôznorodé vplyvy som
v tom období prijímal. Hra rôznorodú hudbu bolo vždy podnetné, pretože som zakaždým komunikoval s inými partnermi. Pre poslucháa je v istom zmysle pohodlné pohy-

bova sa na rozhraniach štýlov a klasifikova
ich. ím viac však dokážete absorbova, tým
väšiu vonos vám nová hudba v miešanom
štýle poskytne. Príkladom sú The Dowland
Project.
Basklarinet a sopránsaxofón pôsobia v súbore
„starej“ hudby na prvý pohad cudzo. Poda akého
kúa volíte nástroj i intenzitu vlenenia sa do tej-ktorej skladby?
Snažím sa nad tým príliš nezamýša a necha
sa vies hudbou samotnou. o sa voby registra týka, zväša sa pohybujem v hlbokých polohách, keže The Dowland Project zaínali
s kontrabasistom a teraz jeho rolu zastávam
ja s basklarinetom a basovými píšalami. Barytónsaxofón by pôsobil v tejto krehkej hudbe
trochu neohrabane, je to príliš mohutný nástroj, a preto ho nevyužívam.
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Ako dokážete v rámci tohto štýlovo rôznorodého projektu obsiahnu široké spektrum výrazov,
nálad, farieb?
To je skôr otázka na Johna Pottera, ako on dokáže jediným hlasovým fondom obsiahnu také
úžasne široké a bohaté spektrum. Odpovedal
by zrejme podobne ako ja: jeho hlas je naozaj
jeho „osobným“ vnútorným hlasom, rozumie
mnohým štýlom a v istom zmysle ostáva nad
nimi. Pre prirodzené plynutie tejto hudby je nevyhnutný obrovský cit pre štýl. Pokia ním disponujete, dokážete túto starú hudbu prenies
do súasnosti tak, že jej rozumejú všetci. Dalo
by sa poveda, že sa k nej správate ako k súasnej hudbe, samozrejme s dôrazom na históriu.
V tomto súbore si príliš nepripúšame otázku
štýlovosti. To musia posúdi iní. Snažíme sa reagova, asto sa s nádejou obrátime jeden na
druhého a akáme, že jeho pohad naznaí, ako
alej. Horšie je, ke sa na vás spoluhrá zadíva s rovnakou otázkou v oiach. (Smiech.) The
Dowland Project je dobrodružným hadaním
cesty, nie mystickým sprítomovaním ducha
starých asov. Chceme robi hudbu a neobáva
sa štýlových i historických bariér.
Ako ste sa dostali k barytónsaxofónu a basklarinetu, ktoré medzi nástrojmi ostávajú v istom
zmysle „outsidermi“?
Ku klarinetu som sa dostal úplnou náhodou v období, ke som zaal mutova a spolu
s chlapenským hlasom odišla aj možnos spievania v zbore. Vtedy som v obchode natral na
používaný klarinet – aj ke môj otec nebol nadšený, pretože plánoval ma zo ma vedca. V rádiu vysielali dixielandy, pri ktorých som neskôr
presedel celé hodiny, a tak som zatúžil po saxofóne. V obchode ma však predava postavil
pred dilemu: barytónsaxofón aj altsaxofón boli
v rovnakej cene. Barytón bol síce trochu starší, ale možnos získa väší nástroj za rovnaké peniaze rozhodla. (Smiech.) Nemohol som
tuši, že práve prostredníctvom tohto nástroja
objavím svoj hlas. Kompletným som sa však
zaal cíti až neskôr, ke som si obstaral aj sopránsaxofón. Nad strednými hlasmi som nikdy
príliš neuvažoval, stailo mi, že som obsiahol
hraniné spektrá. Klarinet som študoval aj na
konzervatóriu, avšak klasické hranie ma nebavilo napriek tomu, že využitie tohto nástroja je
znané v komornej i orchestrálnej hudbe. Zvukovo aj výrazovo zaujímavejším a farebnejším
sa mi vždy javil najmä basklarinet.
„Hlas“ vášho nástroja znie prirodzene, vokálne.
Akým spôsobom prinášate do hudby The Dowland
Project melodické linky?
John Potter tvrdí, že vplyvu klasickej hudby a spôsobu vedenia hlasov, ktoré sú v nej
(a v nás) v istom zmysle „naprogramované“,
sa nedokážeme ubráni. V daných intenciách
sa však snažím pohybova o najprirodzenejšie
a najvonejšie. Preto som vaný za všetky svoje predchádzajúce skúsenosti, pretože mi pomáhajú osta slobodným a spontánne reagova
na dianie bez nadobudnutia dojmu neštýlovosti i dokonca zvukovej cudzorodosti saxofónu
uprostred husového, lutnového a vokálneho

sveta. Nikdy som o sebe netvrdil, že dokážem
štýlovo isto a technicky zapadnú napríklad
do bebopovej kapely, avšak nazdávam sa, že
v hudbe na pomedzí žánrov a štýlov viem udrža konverzáciu, pretože rozumiem mnohým
týmto jazykom. Nie som športovec, nechcem
by najrýchlejší, dôležitejšie je pre ma sta sa
prirodzenou súasou celku.
Na vašej hre bada vplyvy britského folklóru...
Vždy som sa hlásil k udovej hudbe. Milujem
írsky folklór, ako chlapec som asto trávil leto
v Škótsku a poúval kapely, ktoré hrali k tancu. Mnohé melódie som podchytil práve odtia.
Niekoko rokov po vojne neboli školy na „inú“
hudbu, preto som sedával za klavírom a hral
English National Songbook, v ktorom je množstvo nádherných udových melódií. Tie sa vo
vás usadia a postupne sa dostávajú na povrch.
Samotný jazz je folklórnym konglomerátom
mnohých národností, je to vlastne world music, zmes hudby sveta. Mnohé z melódií, ktoré
hráme s The Dowland Project, vychádzajú z udového prostredia a cítite v nich názvuky folklóru. V širších súvislostiach môžeme poveda,
že komponovaná hudba sa stároia prelínala
s folklórom a preberala jeho znaky. Zložitos
a spletitos sa formovala vrstvením viacerých
jednoduchých úrovní a postupne vznikalo osi
nové, komplexnejšie.
Dôležitým medzníkom vašej kariéry bolo trio
s Amerianmi – kontrabasistom Barrom Phillipsom
a bubeníkom Stuom Martinom, ktorým ste na prelome 70. rokov upozornili na európsku líniu jazzu.
Ako ste to vtedy vnímali?
Touto spoluprácou zaalo pre ma nové obdobie, moja hra sa zintenzívnila a viac som zaal
pracova s priestorom. Ako trio sme mali slušné renomé, asto sme koncertovali, dokonca aj
vo východnej Európe. Napríklad v Posku nám
mnohí hovorili, aké to bolo pre nich povzbudzujúce, a vtedy som si uvedomoval, že by
umelcom neznamená len hra hudbu; prinášam uom posolstvo z iného sveta, ktoré môže
ovplyvni ich život. Svojím avantgardným prístupom sme dostali možnos búra konvencie.
Jazz 70. rokov už nebol hudbou k tancu alebo
jedlu, bola to hudba narúšajúca konformitu,
bola prejavom vonosti a nespútanosti. Dnes sa
tieto mimohudobné posolstvá vytratili. Hudba
tej doby však ponúkala originály: ke prišiel
Coltrane v 60. rokoch so svojím konceptom,
všetkým „padla sánka“ a zaali ho kopírova.
Jeho hudba bola neskutone uvonená, divoká
a pritom mala duchovnú hbku. Neustále sme
pred sebou mali originál a tisíce kópií. Dnes takáto predloha chýba.
V posledných rokoch ste ponúkli neohraniené
sólové projekty s vrstvenými nástrojmi, ako aj monumentálne opusy – suitu Free and Equal s London
Brass alebo oratórium Proverbs and Songs s miešaným zborom. Kde sú poda vás hranice medzi spontánnou invenciou a kompozíciou?
o ešte je komponovanou skladbou a o už nie?
Je to podobné, ako vyrazi ráno z hotelovej izby
a kráa kamkovek bez bližšie ureného ciea,

alebo sa striktne drža urenej ulice, nevšíma si
pritom zachádzky, ktoré nás od ciea odvádzajú,
a prís na miesto, ktoré sme si stanovili. Oba varianty majú svoje plusy i mínusy, oba nás môžu
inšpirova, ale aj nudi. Podobné je to s pomerom medzi komponovanými a vonými úsekmi.
Na oboch frontoch môžeme objavi fascinujúce
skutonosti, i už vo sfére vonosti, alebo v rámci zákonitosti kompozície. Som rád, že máme
alternatívy, pretože do rovnakého ciea môžeme dôjs diametrálne odlišnými prostriedkami.
Pred asom ste sa presahovali do Nórska a nedávno vyšla nahrávka nórskeho orchestra Rainbow
Band s vašimi aranžmánmi a pod vaším vedením.
Nebola to plánovaná nahrávka. Rainbow Band
je pracovný názov cviného a narýchlo zostaveného súboru, s ktorým sme asi pred piatimi
rokmi po veeroch skúšali v priestoroch Rainbow štúdia v Oslo. Aranžmány majú svoju históriu – napísal som ich ešte v 60. rokoch a nikdy
som nemal možnos ich vyskúša, pretože som
ich niekam starostlivo založil. (Smiech.) Až pri
sahovaní z Británie do Nórska som objavil
škatuu plnú nôt, a tak som sa rozhodol staré
aranžmány opráši; niektoré veci som mierne
upravil, ale väšina je pôvodná. Pri jednej skúške ma zvukár a gitarista Jan Erik Kongshaug
prekvapil rozostavením mikrofónov a rozhodnutím urobi cvinú nahrávku. Bola to pre nás
predovšetkým zábava, nemali sme s nahrávkou
ani s orchestrom žiaden premyslený zámer. Po
roku mi Jan Erik poslal nahrávku, na ktorú som
medziasom zabudol a ostal som prekvapený,
ako dobre nám to znelo. Nórske vydavatestvo
Losen Records sa preto minulý rok rozhodlo
The Rainbow Band Sessions vyda.
Nahrávka mala odozvu a úspech; nechystáte sa
tento projekt prenies na pódiá?
Ani nie, bol to naozaj len narýchlo zostavený
súbor a hlavným zámerom bolo pou, ako znejú moje staré aranžmány. Koncertova sa zatia
nechystáme.

John SURMAN (1944)
patrí ku kúovým umelcom
vydavatestva ECM ako realizátor rôznorodých autorských projektov (kvarteto
s J. DeJohnettom, kontrabasistom D. Gressom
a gitaristom J. Abercrombiem) alebo ako len
Nordic Quartet (spolu so svojou manželkou,
vynikajúcou vokalistkou Karin Krogovou), Paul
Bley Quartet, Jack DeJohnette’s Ripple E ect,
Surman/DeJohnette Duo alebo The Dowland
Project (spolu s tenoristom J. Potterom, huslistom M. Valentom a lutnistom J. Heringmanom).
The Dowland Project sa predstavili v rámci festivalu Konvergencie v Bratislave a Košiciach v júni
2012. V novembri zaznie v rámci London Jazz
Festival premiéra jeho opusu Lifelines pre mužský
zbor, klavír a saxofón. Surmanovu tvorbu dôkladnejšie rozoberá I. Wasserberger v rámci seriálu
Jazz a Európa (HŽ 10/2011) a recenzia CD The
Rainbow Band Sessions vyšla v HŽ 7-8/2012.
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Juraja Bartoša
ouis Armstrong
& Ella Fitzgerald:
Porgy & Bess (Verve
1957) v kongeniálnom
spojení s nedávno zosnulým aranžérom a bandlídrom Russellom Garciom, s ktorým som mal tú
es spolupracova na koncerte na poes alšieho
môjho idolu – Dizzyho Gillespieho. K tejto platni
patrí nerozlune aj séria nahrávok známych jazzových štandardov (Have You Met Miss Jones?, Body
and Soul, Nobody Knows, Stormy Weather...),
ktoré Garcia zaranžoval a nahral so Satchmom
v tom istom ase. Album je dnes dostupný na CD
ako Verve Silver Collection (Verve 1984), ale ja som
s ním prišiel do kontaktu prostredníctvom magnetofónovej kazety, ktorú priniesol môj otec z NDR. Bol
to výber z týchto produkcií a ja som ho poúval celé
svoje detstvo.

L

fagot, trombón, tuba, vibrafón) s famóznou rytmikou,
ktorej dominuje Hank Jones na klavíri, Dizzy absolútne exceluje, celé to diabolsky swinguje a má nesmiernu energiu. Vrelo odporúam!

riginální Pražský
Synkopický Orchestr (Supraphon 1979)
– prvá dlhohrajúca LP
tohto na svete ojedinelého
a nebojím sa poveda
dodnes neprekonaného
zoskupenia. Nebeská
reinkarnácia v geniálnom podaní Pavla Klikara a jeho
OPSO. Ondej Havelka ešte len zaínal a na LP sa objaví ako hos. Túto platu objavil môj brat Karol a poúvali sme ju neustále. Bol to priamy popud k vzniku
Bratislava Hot Serenaders, ktorý nabral ešte ovea
silnejšie kontúry, ke sme sa s OPSO, Pavlom, Ondejom a ostatnými lenmi stretávali na ich pravidelných
koncertoch (hádajte kde?) – na Nivách, na Súažnej
ulici, presne tam, kde má dnes domovskú scénu BHS!
Pavel Klikar s nami neskôr trávil celé dni poúvaním
piesní a ich nahrávaním na magnetofónové kotúe,
z ktorých vznikali prvé aranžmány pre BHS.

O

aurice André
a Bellini, Haydn,
Hummel, Mozart – Classical Trumpet Concertos
(EMI 1991) – pre ma
opä to najlepšie, o
poznám od Andrého.
I ke tu sa ažko hovorí
o najlepšom – všetko, o nahral a robil, bolo to
najlepšie, nielen po nástrojovej stránke, ale – a to je
to vzácne – hlavne po stránke výrazovej, hudobnej.
Nádherné koncerty (treba doda, že sú to transkripcie hobojových koncertov) v dokonalom podaní.

M

ill Evans: We Will
Meet Again (Warner
Bros. 1979) – opä skvost,
jedna z posledných produkcií Billa Evansa s nezabudnuteným obsadením
a geniálnym Tomom
Harrellom na trúbke
a krídlovke. Tom Harrell ma oaruje tak ako všetci
najväší (vyššie menovaní i alší im podobní) – každým
tónom. A veakrát staí iba jeden a už je všetko jasné...
(mot)

B

izzy Gillespie:
A Portrait of Duke
Ellington (Verve 1960) je
pre ma najlepší projekt
Dizzyho Gillespieho,
odhliadnuc od spolupráce
s Birdom, Stanom Getzom, Sonnym Stittom
a jeho big bandov – to je samostatná kapitola. V netradinom obsadení (lesné rohy, klarinety, basklarinety,

D

)%

ZZ

Aktuálny 38. roník Bratislavských jazzových dní (26.–28. októbra) ponúkne tradinú nádielku svetového i domáceho jazzu. Na
svoje si prídu najmä milovníci vokálneho umenia: okrem americkej
divy Dianne Reevesovej (na prestížnej znake Blue Note vydala
desiatku albumov) i exotickej tureckej speváky Elif Çağlarovej sa
v Bratislave predstaví talianska souljazzová hviezda Mario Biondi.
Domáce farby bude reprezentova nový projekt Lucie Lužinskej
s medzinárodnou zostavou Quintessence gitaristu Borisa ellára
(okrem slovinského klaviristu Gregora Ftiara bude s kapelou hosova slovensko-americká vibrafonistka udmila Štefániková).
Tých, ktorí oakávajú komornejšiu jazzovú atmosféru, príliš nepoteší nedený headliner – funková úderka Kool & The Gang ani
sacharínový nemecký trubkár Till Brönner. Ponuka aktuálneho
roníka však nadbieha aj jazzovým trendom. Po rokoch sa na domácej scéne predstaví vynikajúci poský saxofonista Zbigniew Namysovski, jeden z európskych priekopníkov world music a premiešavania folklóru (najmä goralskej hudby) s jazzom. K folklórnymi
koreom sa vo svojej hudbe hlási aj eský klavirista Emil Viklický,
ktorý svoju medzinárodnú kariéru odštartoval v roku 1976 ako víaz improvizanej súaže na festivale v Lyone. V Bratislave predstaví svoje nové trio s kontrabasistom Petrom Dvorským a slovenským
bubeníckym pionierom Cyrilom Zeleákom. Mnohých prekvapí len
dvadsaroná americká speváka a saxofonistka Grace Kelly, ktorú
si vzal pod patronát legendárny altsaxofonista Lee Konitz.
Vedajšie pódium bude patri mladým kapelám v rámci súaže Pódium
mladých talentov dobrej hudby Nadácie SPP. Festival bude podobne ako minulý rok prebieha v priestoroch bratislavskej Incheby.
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klasika

Gabriel Fauré – 2
Quatuors avec piano
op. 15 & 45
E. Le Sage,
L. Berthaud,
F. Salque,
D. Kashimoto
Alpha 2012
distribúcia Hevhetia
V poradí druhý album mapujúci komornú tvorbu francúzskeho skladatea
Gabriela Faurého z vydavatestva Alpha
(tým prvým boli diela pre violonelo
a klavír) prináša jeho dve klavírne kvartetá. Fauré sa zaal venova komornej
hudbe pod vplyvom založenia spolonosti Société Nationale de Musique
s mottom „Ars gallica“, ktorá mala na
konci 19. storoia propagova francúzsku hudbu a podporova interpretov
ako protipól vtedy prevládajúcej germánskej tradície komorných diel.
Faurého Kvarteto . 1 c mol op. 15
vzniklo v roku 1879 a dobové kritiky
ho považovali za vemi vitálne a moderné dielo. Skladba je plná vláneho
pohybu, exibilných dlhých melodických línií a silného romantického
výrazu. Jej 1. as je v sonátovej forme
s nežnou vedajšou témou, kým nasledujúce Scherzo je humorné, vo forme
ahkého a hravého ronda. Závažné
Adagio je zasa naplnené tragickou
intenzitou vemi intímnej emócie.
Finále je divoké, energické, prinášajúce doslova výbuchy synkopovaných
sledov a plôch arpeggií a obsahuje
nálady plné vášne a bolesti.
Nasledujúca skladba, Kvarteto . 2
op. 45 g mol, je už zrelé dielo, ktoré
Fauré napísal v roku 1886, kedy jeho
tvorba zaínala vykazova istú úspornos a striedmos výrazu. Vyznauje sa
vzácnou nástrojovou vyrovnanosou,
bohatstvom nápadov a originalitou.
Je vybudované na rovnakom koncepte
ako Kvarteto . 1 – závažná 1. as
v sonátovej forme, roztopašné scherzo
v štýle perpetuum mobile, tragická
pomalá as a pomerne rozsiahle nále vo vemi vypätom až symfonickom
výraze. Scherzo je tu možno ešte živšie
než v prvom kvartete, plné prudkých
36

a prekvapivých zmien. Pomalá as
Adagio non troppo je vo výstavbe
pomerne jednoduchá, pokojná, obas
pripomína uspávanku a zaznievajú
v nej vzdialené ozveny zvonov. Finále
prináša vemi turbulentný a vášnivý
prúd hudby, podobne ako 1. as.
Z tejto hudby obas presvitajú vplyvy
Liszta a Wagnera, ktorých Fauré
dobre poznal, ale rovnako aj prvky
schumannovskej tragiky, Saint-Saënsa
a hlavne chromatické postupy a farebnos Césara Francka. Napriek týmto
zábleskom je však Faurého hudba
úplne osobitá, vemi lyrická, intímna
a vrúcna. Jeho hudba je schopná
docieli maximálny výraz vychádzajúci
z jednoduchých, priamoiarych hudobných štruktúr.
Zoskupenie v zložení Éric Le Sage
(klavír), Daishin Kashimoto (husle),
Lise Berthaud (viola) a François Salque (violonelo) disponuje kvalitným
homogénnym zvukom, famóznou
súhrou a nespochybniteným francúzskym šarmom. Kvarteto hrá vemi
distingvovane a akoby zdôrazovalo
až neoklasicistickú vznešenos a noblesu ahkých línií Faurého diel, ktorým je
vlastný nielen pátos, ale i prepracovaná drobnokresba a rýchlo sa meniaca
charakteristika hudby na drobných
plochách. Ku cti vydavatestva slúži
i zvuk nosia, ktorý je istý a umožuje
dobre vníma každý detail. Keže CD
je zárove súasou vydavateskej
edície Ut musica poesis, stelesujúcej
prepojenie hudby a slova, jadro jeho
bookletu tvorí báse Paula Verlaina
L'Art poétique a jej podrobná viacjazyná analýza.
Tento album kvartet predstavuje
zásadný poin v objavovaní klenotov
francúzskej komornej hudby, po ktorom budú, dúfajme, nasledova alšie
zaujímavé nahrávky diel neprávom
odsúdených do úzadia poslucháskej
pozornosti.
Peter KATINA

Italian Concertos
from Podolínec
Solamente naturali
Pavian Records 2010
Najnovšia nahrávka súboru
Solamente naturali Talianske

koncerty z Podolínca je nielen
temperamentnou oslavou hudby,
ale súasne dokladá úrove
hudobnej kultúry vo východnej
asti nášho územia v 18. storoí.
Výkon deviatich hudobníkov
(Miloš Valent, Peter Spišský,
Dagmar Valentová – husle, Paolo
Bacchin – baroková trúbka,
Peter Vrbiník – viola, Juraj
Ková – violonelo, Tibor Nagy –
kontrabas, Rita Papp – embalo,
Soma Dinyés – organ pozitív)
zaujme hne pri prvom poúvaní
kultivovaným zvukom a živým
výrazom.
Desa koncertov od Vivaldiho
(senzáciou je novodobá premiéra
Koncertu F dur RV Anh. 130),
Torelliho, Albinoniho, Albertiho
a Telemanna dopajú do
dramaturgie vhodne zalenené
raritné skladby P. Ferdinanda
Pankiewicza a Josepha Mecka.
Všetky skladby sú z hadiska
dobového i autorského štýlu
korektne uchopené a primerane
diferencované. Zvláš upútajú
Adagio z Pankiewiczovho
koncertu a prepracovanos
detailov v Torellim. Interpretácia
ako celok sa vyznauje
komornou intenzívnosou
predvedenia, premysleným
frázovaním, plynulým priebehom
figurácií, logickým stvárnením
kontrapunktu a citlivým
narábaním s tempom. Narábanie
s asom zvláš vystupuje do
popredia napríklad v Adagiu
Meckovej skladby. Pozoruhodná
na nahrávke je aj zvuková
plastickos dosiahnutá pri
realizácii bassa continua. Hra
Solamente naturali navyše
púta improvizanou ahkosou.
Hudobné znenie sa opiera
o notový zápis, no akoby sa
hudba v každom okamihu mohla
premeni na improvizovanú.
Toto riziko pohybu medzi
kontrolou a náhodou dodáva
nahrávke neuveritený pôvab.
Výsledný dojem umocuje
pútavý a informane nosný
text hudobného historika
Ladislava Kaica, na základe
dlhoroných výskumov ktorého
mohla táto hudba, viažuca sa
k pôsobeniu kláštora piaristov,
v interpretácii Solamente
naturali oži. Hudba sa verejnosti
dostáva do rúk v elegantnom
dizajne a výtvarnom spracovaní
Vladimíra Yurkovica. Táto
nahrávka je teda po každej
stránke reprezentatívna.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ

jazz

Marbin
Breaking The Cycle
MoonJune Records
2011
distribúcia Hevhetia
Vydavatestvo MoonJune
Records, ktoré vzniklo v roku
2001 v New Yorku s cieom
objavova hudobníkov v rôznych
medzinárodných obsadeniach
rozširujúcich hranice fusion
a improvizovanej hudby, zastrešuje
progresívne hudobné žánre
s prvkami jazzu, rocku, folku,
avantgardy, ako aj rôznych etnických
vplyvov. Kreatívny potenciál
hudobníkov, ktorí dokážu zasiahnu
do formovania nových výrazových
prostriedkov, sa znásobuje ich
vzájomnou spoluprácou. O to viac,
pokia ide o tvorivú interakciu
priamo v jadre kapely.
Zakladajúci lenovia zoskupenia
Marbin, americký gitarista
izraelského pôvodu Dani Rabin
a izraelský saxofonista Danny
Markovitch, spoiatku pôsobili ako
duo improvizovanej hudby. (Názov
kapely vychádza zo spojenia ich
mien MARkovitch – raBIN.) Po
usadení sa v Chicagu (2008), sa
Marbin už aj s rytmickou sekciou
– Justyn Lawrence (bicie) a Jae
Gentile (basgitara) – stala svojimi
300 vystúpeniami rone jednou
z najvyaženejších kapiel v USA.
Breaking the Cycle je druhým
albumom kapely a zárove jej
debutom v MoonJune Records.
Dvojica Rabin – Markovitch si na
nahrávanie prizvala mimoriadne
významné osobnosti. Rytmickú
sekciu tvoria bubeník Paul Wertico,
kontrabasista Steve Rodby (obaja
pôsobiaci v Pat Metheny Group)
a perkusionista Jamey Haddad
(z kapely Paula Simona). alej na
nahrávke spolupracovali bubeník
Makaya McCraven a vokalisti Mat
Davidson, Leslie Beukelman a Daniel
White. Všetkých 11 skladieb Breaking
the Cycle skomponovali, zaranžovali
a produkovali Markovich a Rabin.
10 | 2012
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Priam magická súhra tejto dvojice
sa nesie celým albumom. Okrem
úvodnej energicky jazzrockovej
skladby Loopy s dynamickým
groovom a „methenyovsky“ výraznou
témou, ako aj zvukovo surovej
Bar Stomp je celý zvyšok albumu
decentnou prechádzkou nádherným
svetom melódií i harmónií.
Vkusné a so stikované
sóla saxofonistu Dannyho
Markovitcha s jemným nádychom
klezmeru sa krásne viažu
s „frisellovsky“ ambientnými
plochami a „je beckovským“
feelingom gitaristu Daniho
Rabina. Emocionálnu hbku
albumu umocujú vokály Leslie
Baukelmanovej a Mata Davidsona
v skladbách Mom's Song a Western
Sky, ako aj folkový spev Daniela
Whitea v záverenej skladbe Winds
of Grace. Hviezdna rytmická sekcia
Wertico, Rodby a Haddad posúva
spracovanie všetkých skladieb na
najvyššiu možnú úrove.
Je vemi zaujímavé sledova vplyv
európskeho jazzu, ktorý sa stále viac
udomácuje aj za vekou mlákou.
Tvorba nórskych jazzových ikon ako
saxofonista Jan Garbarek i gitarista
Terje Rypdal urite zanechala
nezmazatenú stopu na novej
progresívnej generácii predstaviteov
moderného jazzu, medzi ktorých
urite patrí aj kapela Marbin.
Miroslav ZAHRADNÍK

Tohpati Ethnomission
Save the planet
MoonJune Records
2010
distribúcia Hevhetia
alšou ochutnávkou z kuchyne
vydavatestva MoonJune Records
je album Tohpati Ethnomission
– Save The Planet. Indonézsky
projekt vedený gitaristom menom
Tohpati Ario Hutomo vychádza
ako jeho prvý sólový album
pod znakou zastrešujúcou
progresívnu fúziu jazzu a world
music.
Gitarista a skladate Tohpati patrí
k naujznávanejším jazzovým
hudobníkom v Indonézii

a postupne sa etabluje aj
v celosvetovom meradle. Svoju
profesionálnu kariéru zaal
roku 1993 vo fusion kapele
Simak Dialog, od roku 1998
nahráva a vystupuje aj pod
vlastným menom. Jeho výrazový
záber je mimoriadne široký, no
hlavnou rtou jeho tvorby je
spájanie indonézskej tradície
s moderným jazzrockovým
gitarovým prejavom. Vplyvy na
jeho rukopis možno jednoducho
nájs u gitarových velikánov ako
John McLaughlin (Mahavishnu
orchestra), Al DiMeola, Robert
Fripp, Terje Rypdal, Dave
Fiuczynski i Nguyê n Lê .
Na albume Save The Planet
nájdeme 11 skladieb. Pod všetky
kompozície a aranžmány sa
podpísal Tohpati. Kapelu Tohpati
Ethnomission alej tvoria Indro
Hardjodikoro – basová gitara,
Diki Suwarjiki – indonézska
flauta (suling), Endang
Ramdan – indonézske perkusie
(kendang, gong, kenong), Demas
Narawangsa – bicie, indonézske
perkusie (rebana, kempluk).
V skladbe Sacred Dance sa
objavuje aj tradiný indonézsky
spev hosujúcej vokalistky Lestari.
Možno poveda, že album Save
The Planet je hudobne pestrým
a emotívnym vyjadrením príbehu
modrej planéty. Tohpati sa svojimi
kompozíciami snaží zobrazi
základné otázky udskej existencie.
i už je to ekologický problém
(Save The Planet, Rain Forest,
Let the Birds Sing), spiritualita
(Sacred Dance, Gateway of Life),
alebo zápas medzi dobrom a zlom
(Battle Between Good & Evil,
Festive People, Anger).
Skladby sú plné
prekomponovaných gitarových
tém, asto spájaných do unison
s flautou, zvukovo zaujímavých
ambientných plôch a energických
basových groovov. Šamansky
statické etnické perkusívne rytmy
sa neustále striedajú s pevným
jazzrockovým beatom. Dramatické
napätie skladieb Tohpati stupuje
používaním gitarových efektov ako
kruhový modulátor, pitch shifter,
delay, i gitarový midi syntetizér.
Albumom plným energickej
i exoticky podfarbenej hudby
sa kapela Tohpati Ethnomission
urite zaradí medzi elitu svetovej
jazzrockovej fúzie. Aj vaka tomu,
že vplyvy tradiných kultúr patria
oraz astejšie k nevyerpateným
zdrojom hudobných inšpirácií.
Miroslav ZAHRADNÍK

blues

Tab Benoit
Medicine
Telarc 2011
distribúcia DIVYD
Priznávam, že máloktorý
z recenzovaných albumov sa u ma
„ohrieval“ tak dlho, na strane druhej
po žiadnom som nesiahal s podobným
pôžitkom a potešením. Pokia
posluchá zabudne na uniformitu
podobných projektov chrlených
americkými bluesmanmi, zbadá, že
gitarista a spevák Tab Benoit bol
naozaj pozorným ueníkom starých
louisianských majstrov. Medicine je
jeho šestnástym albumom a v poradí
siedmym sólovým pod patronátom
vydavatestva Telarc (na alších
dvoch spoluúinkuje vo vynikajúcom
projekte Whiskey Store s gitaristom
Jimmym Thackerym a legendárnou
rytmikou Double Trouble).
Aj na tomto albume ostáva Benoit
verný odkazu delty vo svojej
osvedenej štýlovo-formovej južanskej
zmesi obsahujúcej neworleánske
cajun a zydeco, ale aj texaské boogie
i country music. Šavnatý ri
titulnej a zárove úvodnej Medicine
potvrdzuje spätos jeho hlasu
s nástrojom (vokálna linka verne
kopíruje ohýbanie gitarových tónov),
vrcholom je majstrovsky vystavané
sólo potvrdzujúce devízy Benoitovej
hry: „obrusovanie“ niekokých
tónov v jednej polohe s dôrazom na
melodickos, efektné vyahovanie
strún, opakovanie podmanivej
harmonickej gúry v závere a zdravý
odhad proporcionality (o nebýva
u podobných bluesových virtuózov
samozrejmosou). V závere sa do
gitarovej „debaty“ zapája pesnikár
a Benoitov dlhoroný priate Anders
Osborne. Bluesových nadšencov sná
zaujme informácia, že as albumu
nahrával Osborne na legendárnom
iernom Gibsone ES-355 majstra
B. B. Kinga, známom pod menom
Lucille...
Aj alšie skladby dokazujú, že Benoit
nie je bezvýhradným obdivovateom
bluesových „dvanástok“, ale svoje

piesne stavia na výrazných ri och
(A Whole Lotta Soul), dokáže odpáli
boogie s rádiovo chytavým refrénom
(Come And Get It), ponúknu
štýlové country blues (Long Lonely
Bayou) so sprevádzajúcim huslistom
Michaelom Doucetom (ten sa
objavuje aj v záverenom popevku
Mudboat Melissa ovplyvnenom
louisianským zydecom). Do
sentimentálnejších vôd zablúdi Benoit
len raz, ke poslucháa rozciuje
ubolenou baladou Nothing Takes
The Place Of You louisianskej r & b
legendy Toussainta McCalla.
Jedenás skladieb albumu Medicine
drží napriek svojej rôznorodosti
pokope, Benoit je výborným
spevákom, dravos a rockový
„crunch“ jeho telecastera dokážu
udrža pozornos. Zásluhu na tom
má aj spoahlivá kapela a aktuálny
zvuk produkovaný legendárnym
Louisiana’s Dockside Studio, v ktorom
vznikajú albumy osobností ako
B. B. King, Dr. John, Keb’ Mo’ alebo
Taj Mahal. Nenechajte sa odradi
nevábnym obalom s veavravnou
lekárnickou formulkou Dose Small
– E ect Sure, pretože ke bluesovú
medicínu, tak takúto prvotriednu.
Peter MOTY KA

kniha

Markéta Štefková
O hudobnom ase
Divis-Slovakia
Ústav hudobnej vedy
SAV
Bratislava 2011
Knihy domácich autorov z oblasti
hudobnej teórie nepatria na Slovensku k frekventovanej literatúre
o hudbe. Ak odhliadneme od prác,
ktoré majú didakticko-náukové
zameranie a primárne slúžia pedagogickej praxi, chýba u nás v súasnosti
vo väšom rozsahu reflexia, ktorá by
sa dokázala z týchto úzko vymedzených funkcií vymani a zárove sa do
pedagogickej praxe vráti v podobe
inovatívneho myslenia, nového
pohadu a objavnej vedeckej interpretácie hudobného diela. Pritom
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na práce tohto typu nie je domáca
muzikologická literatúra chudobná –
v minulosti k nim patrili diela Jozefa
Kresánka, Miroslava Filipa, Petra
Faltina. Formovali u nás tradíciu
hudobnej teórie ako subdisciplíny
systematickej hudobnej vedy, ktorá
sa zakladá na komplexnom uvažovaní o hudbe a je plne integrovaná do
medzinárodných kontextov.
Na tieto podnety nadväzuje
v poslednom období Markéta
Štefková, autorka venujúca sa
hudobnej analýze a semiotickej
interpretácii hudobného diela.
Knižná monografia O hudobnom
ase predstavuje voné pokraovanie
práce Teória hudobnej interpretácie
(VŠMU 2011). Jej záber rozširuje
na problematiku asových vzahov
v európskej komponovanej hudbe,
nevyluujúc ani autorské inšpirácie
udovou hudbou moravskoslovenského pomedzia, kde sú
práve špecifické asové relácie
základom tzv. ahavého štýlu
v speve.
Nie je náhoda, že autorka sa
rozhodla venova otázke hudobného
asu samostatnú publikáciu.
Hudobný as je bytostne spojený

so znejúcou podstatou hudby –
nielen ako umenia prebiehajúceho
v ase, ale aj ako umenia s vlastným
štruktúrovaním asu. Bez ohadu
na to, i do týchto vzahov
vstupuje notový zápis – bu ako
autorom kodifikovaná predloha
k zvukovému oživeniu hudby,
alebo ako transkripcia zhotovená
poda zvukovej predlohy –, každý
autentický prednes prináša
jedinenú interpretáciu asových
vzahov zakomponovaných priamo
v hudobnej štruktúre.
Monografia O hudobnom ase sa
venuje odkrývaniu týchto vzahov
vo väzbe na procesuálny charakter
hudby. Nevytvára pritom samostatný, do seba uzavretý teoretický
systém, ktorý by bol izolovaný od
európskej tradície myslenia o hudbe. Prináša otvorený, inšpiratívny
model uvažovania o hudbe, ktorý
nadväzuje na podnety viacerých
autorov (T. W. Adorno, R. Scruton,
H. H. Eggebrecht, J. Uhde, R. Wieland, M. Filip, L. Janáek a .). Vzájomne ich premosuje, konfrontuje
a alej rozvíja v prospech hlbšieho
pochopenia hudobného diela. Autorka pristupuje k hudobnému asu

ako k viacvrstvovému fenoménu,
ktorý analyzuje v kontexte alších
parametrov hudobnej štruktúry
(harmónia, faktúra, forma, dynamika at.). Až v tomto celistvejšom
pohade odkrýva zákonitosti a špecifiká hudobného asu ilustrované
na mikrosvete vybraných diel a ich
autorov – J. S. Bacha, R. Schumanna
a L. Janáka.
Tak ako predstavy o ase tvoria kú
k pochopeniu odlišných kultúr a ich
mentality, podobne aj asové vzahy
v hudbe sa môžu sta východiskom
k pochopeniu hudby – k porozumeniu konkrétnemu hudobnému dielu,
ale aj k charakteristike hudobného
štýlu, autorskej poetiky i uritej historickej formy hudobného myslenia.
Autorka v monografii presvedivým
spôsobom poukázala na to, ako
môže teoreticko-estetická reflexia
hudobného asu presahova priamo
do sféry umeleckej interpretácie
a poslucháskej skúsenosti: hudobnému interpretovi aj hudobne
vzdelanému poslucháovi poskytuje
dôležité myšlienkové impulzy na
ceste za hadaním hudobného tvaru
a významu.
Hana URBANCOVÁ

Markéta Štefková
Teória hudobnej
interpretácie
VŠMU, Bratislava
2011
Najnovšia publikácia slovenskej
muzikologiky Markéty Štefkovej sa
zaoberá u nás málo reektovanou
problematikou teórie hudobnej interpretácie. Autorka erpá jednak z renomovanej zahraninej literatúry, jednak
z vlastných výsledkov doterajšieho
bádania v tejto hudobno-teoretickej
oblasti. Ako Štefková priznáva, jej
uvažovanie vychádza v niektorých
aspektoch aj zo skúseností vyuovania
na VŠMU, teda z bezprostredného
kontaktu s umeleckou praxou. Vzhadom na rozsah knihy nemá Štefková

Novinky z vydavate stva harmonia mundi

Bed ich Smetana
Prodaná nev sta
T. Juhás, D. Burešová, J. Benci,
G. Beláek a i.
BBC Singers
BBC Symphony Orchestra,
Jií Blohlávek

Johann Sebastian Bach
Sonatas & Partitas
BWV1001-1003
Isabelle Faust

Christopher Gibbons
Motets, anthems,
fantasias & voluntaries
P. Hyde, J. Connell, C. Bedford,
A. Ross, R. Egarr
Choir of the AAM,
Academy of Ancient Music,
Richard Egarr

Ludwig van Beethoven,
Alban Berg
Violin Concertos
Isabelle Faust
Orchestra Mozart,
Claudio Abbado

www.divyd.sk
www.naxos.com
DIVYD s.r.o.
HUMMEL MUSIC shop
Klobunícka 2, 811 02, Bratislava
02/54433888
divyd@divyd.sk
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ambíciu uchopi problematiku v celej
jej šírke, zameriava sa preto len na
vybrané problémy interpretácie, priom veký dôraz kladie na prepojenos
teórie a praxe.
Kniha je rozlenená do viacerých
kratších kapitol venovaných rôznym
teoretických problémom hudobnej
interpretácie. Štefková napr. objasuje
zrod tzv. „opusovej“ a „poslucháskej“
hudobnej kultúry v historických kontextoch, ktoré sú uritým predpokladom k vzniku samotného „vedeckého“
uvažovania o problematike hudobnej
interpretácie. Vyhodnocuje aj v posledných desaroiach asto diskutovaný problém tzv. historicky pouenej
interpretácie, priom upozoruje na
tri právoplatne veda seba existujúce
a možné prístupy k interpretácii
hudobného diela tak, ako ich de nuje
Hermann Danuser: historicko-rekonštruktívny, tradiný a aktualizujúci
modus. Iné state sa venujú napr. úlohe
subjektivity v hudobnej interpretácii i
reexii a kritike kompozície a interpretácie v historickom priereze.
Jednou z najzaujímavejších kapitol je
pojednanie o „hudobnej intepretácii
vo svetle galantnej estetiky a afektovej
teórie“. Na známom príklade sporu
medzi J. S. Bachom a J. A. Scheibem
poukazuje autorka na nesprávne posudzovanie diela oami inej estetiky,
než v akej dielo komponoval skladate,
z oho následne vychádzajú fatálne
nedorozumenia a nepochopenia
samotného hudobného diela, jeho
kvality, významu a obsahu. Štefková
v spomínanej kapitole taktiež zaujala
vhodne vybranými príkladmi zo známych traktátov najmä J. J. Quantza i
C. Ph. E. Bacha, ktoré môžu by pre
itatea urite inšpiráciou k alšiemu
skúmaniu týchto prameov.
ažiskové kapitoly knihy venovala
Štefková konkrétnym analýzam
niekokých skladieb, na ktorých sa
viacerými spôsobmi snaží demonštrova, ako je analytický základ dôležitý
pre „pravdivé“ (v zmysle „autentické“)
uchopenie hudobného diela. Autorka
v analýzach hadá to, o je v hudobnom diele schopné „rozpráva“.
Kladie dôraz na potrebu porozumie
hudobným procesom, ktoré pre
lepšie pochopenie asto metaforicky
prirovnáva k dejom z bežného života,
na základe oho potom môže interpret
tlmoi poslucháom posolstvo diela.
Kniha obsahuje analýzy Monteverdiho
Orfea, vybraných skladieb z Griegových Lyrických kusov i Bachovho
Prelúdia a fúgy s mol z Temperovaného klavíra II. Štefková tiež analyzuje klavírne koncerty bratislavského
rodáka J. N. Hummela. Skúmaniu
vplyvu Hummelovej tvorby na poetiku

F. Chopina a klavírnej hudby 19. storoia vôbec sa autorka venuje dlhodobo
a svoje výsledky už viackrát publikovala v domácej i zahraninej odbornej
literatúre, ako aj na viacerých konferenciách. Vemi podmanivo je v knihe
spracovaná aj analýza Brahmsovho
Intermezza op. 119 . 1. Štefková na
nej poukazuje na rozdiely medzi štrukturálnou (formálnou) a komplexnou
esteticko-interpretanou analýzou.
Táto sta podáva itateovi aj návod,
ako môže interpret postupova pri
skúmaní hudobnej podstaty skladby,
ktorú sa chystá svojou hrou znovu
oživi. Oceujem aj zvolenú formu
tohto „návodu“: Štefková formou
otázok a odpovedí uí itatea klás si
zmysluplné otázky, ktoré mu následne
pomáha zodpoveda tak, aby ho
analýza priviedla k pochopeniu zmyslu
a obsahu skúmaného diela. Autorka
ukazuje, ako nájs a vyhodnoti najdôležitejšie miesta v skladbe, ktoré
sú pre jej výklad zásadné. Jednotlivé
hudobné prvky a javy vysvetuje aj
z historického hadiska, pri om si
itate môže uvedomi, aké je dôležité

chápa širšie kontexty pre dešifrovanie
správneho hudobného významu. V závere kapitoly podáva autorka aj porovnanie interpretácie tohto Brahmsovho
klavírneho kusu v podaní G. Oppitza
a H. Grimaudovej, ktoré môže poslúži
ako inšpirácia hudobným recenzentom pri reexii koncertov a nahrávok.
Kniha môže by impulzom a zárove
akýmsi „vodítkom“ pre interpretov
vrátane študentov a pedagógov
hudobných inštitúcií v hadaní spôsobov, ako sa dopracova ku vkusnej,
štýlovo adekvátnej a „pravdivej“
(autentickej) interpretácii skladby.
Štefkovej kniha ukazuje nové cesty
ako pre interpretov, tak i pre hudobných teoretikov a nartáva podnety
k ich spolupráci, ktorá je u nás zatia
nedostatone rozvinutá. Je výbornou
ukážkou prepojenia hudobnej teórie
s praxou – ukazuje cestu využitia poznatkov analýzy hudobnej štruktúry
a historických rešerší pri kreatívnej
interpretácii. V tomto zmysle ide
v slovenskej muzikológii o ojedinelé
dielo.
Jana LINDTNEROVÁ

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
j
nástrojoch

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

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

J.J N
N. H
Hummell
Easy Piano Pieces
DVD novinka:

W
Wagner
Der Ring des Nibelungen
Metropolitan Opera,
James Levine

39

KAM / KEDY

Bratislava
Slovenská lharmónia
Št 18. 10. – Pi 19. 10.
Slovenská lharmónia, E. Villaume
V. Vojik, lesný roh
Haydn, Mozart, Mendelssohn-Bartholdy
Ut 23. 10.
Malá sála SF, 19.00
Komorný orchester Cimorosa
J. ižmarovi, I. husle
K. Buschinger, II. husle
M. Kosi, I. viola
A. Barzen, II. viola
S. Gaede, violonelo
J. Slávik, violonelo
Ysaÿe, Kreisler, Dvoák, Kaneli,
Puccini, Zeljenka, Kupkovi, Bartók
Št 25. 10. – Pi 26. 10.
Slovenská lharmónia, L. Svárovský
J. Luptáik, klarinet
J. Novák, Zeljenka, ajkovskij
So 27. 10.
Koncertná sie SF, 18.00
Philharmonie der Animato Stiftung,
H. Griths
F. Clamagirand, husle
Ljadov, ajkovskij, Šostakovi
Ne 28. 10.
Malá sála SF, 16.00
SKO B. Warchala, E. Danel
K. Turnerová, harfa
Biber, M. Novák, Suk
Ut 30. 10.
Malá sála SF, 19.00 h
M. Štefko klavír
R. Mareek husle
V. Verbovská violonelo
Liszt/Saint-Saëns, Hummel, Iršai,
Debussy,
Hudobné centrum
Nedené matiné v Mirbachovom
paláci, 10.30
Ne 7. 10.
Z. Niederdorfer-Paulechová, klavír
Haydn, J. S. Bach, Chopin
Ne 14. 10.
Johannes Matthias Sperger – kontrabasový fenomén 18. storoia
Collegium Warterberg
J. Krigovský, umelecký vedúci, violone
L. Pavlik, husle, viola
Š. Filas, husle, viola
Sperger
Ne 21. 10.
L. Alberto Requejo, klarinet
M. Cepeda, klavír
Rossini, Koreová, Rachmaninov, Luc,
Šimíek, Nielsen, Bázlik, Verdi
Ne 28. 10.
L. Kopsová, husle
R. Ardaševová, klavír
Dvoák, Brahms, Martin
Bratislava
Ut 30. 10.
Dvorana VŠMU, 19. 00
E. Letanová, klavír
Scarlatti, J. S. Bach, Chopin, Liszt,
Debussy, Skrjabin, Cage
Nitra
Nitrianska galéria – Galéria Hudby, 18.00
St 10. 10.
L. Fanovi, klavír
Dohnányi, Berger, Godowski
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St 24. 10.
M. Skuta, klavír
Chopin

Banská Bystrica
Štátna opera

St 7. 11.
M. Bajuszová, klavír
Zeljenka

Ut 2. 10. Pauer: Ferdo mravec

St 21. 11.
Z. Niederdorfer-Paulechová, klavír
Haydn, J. S. Bach/Busoni, Špilák,
Debussy

Pi 12. 10. Humperdinck: Perníková
chalúpka, 17.00 I. premiéra
So 13. 10. Humperdinck: Perníková
chalúpka, 17.00 II. premiéra

St 28. 11.
ŠKO Žilina, O. Dohnányi
Bratislavské gitarové kvarteto
Adams, Burlas, Beethoven

Ne 14. 10.
Koncertné fantázie, Bohéma klub
L. Alberto Requejo, klarinet
M. Cepeda, klavír

Trnava
Slovenský festival umenia Hudba
Trnave – pocta sláikovému kvartetu
10. roník
Pi 19. 10.
Galéria Jána Koniarka v Trnave, 18.00
Muchovo kvarteto
Mozart, Kraji, Koessler
So 20. 10.
Kaštie v Dolnej Krupej, 17.00
Moyzesovo kvarteto
Muchovo kvarteto
P. Martinek, Kupkovi, Dohnányi,
Mendelssohn-Bartholdy
Ne 21. 10.
Galéria Jána Koniarka v Trnave, 18.00
Slovenské kvarteto
Haydn, Kupkovi, Mozart
Žilina
Štátny komorný orchester
Žilina
Št 4. 10.
ŠKO, J. ižmarovi
J. ižmarovi, husle
Rossini, Mozart, Zeljenka, Kaneli,
Proko ev

Banskobystrické hudobné dni 2012

Po 15. 10. Golden Broadway,
Mstské divadlo Brno
St 17. 10. Giordano: Fedora
Št 18. 10.
Hudobné skvosty, Bohéma klub
Jazz Corner
M. Gheorghiu, husle
K. Hodas, kontrabas
M. Ratka, gitara
Pi 19. 10. Webber: Requiem
Ut 23. 10. Lehár: Veselá vdova
Št 25. 10. Verdi: Simon Boccanegra
Ut 30. 10. Dinková: Biele peklo
Infoservis Oddelenia
dokumentácie ainformatiky
Zahraniné festivaly
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

Ne 7. 10.
Nedené matiné pre deti a rodiov,
16.00
Z. Haasová, R. Luknár
The Susie Haas Band
Odvážny zajko

World Music Days 2012
25. 10. – 4. 11. 2012
Antverpy, Bruggy, Brusel, Gent,
Leuven, Mons, Belgicko
Info: www.worldmusicdays2012.be

Št 11. 10.
ŠKO, D. Hernando Rico
A. Carolina Diz, soprán
M. ervienka, akordeón
Miešaný zbor ECHO, O. Šaray
Frešo, Piazzolla, Ramirez

Festival novej hudby Transit World
Music Days 2012
26. – 28. 10. 2012
Stuk, Leuven, Belgicko
Info: info@festivalvlaamsbrabant.be,
www.transitfestival.be

Št 18. 10.
ŠKO, L. Svárovský, L. Pohunek
B. Bieniková, klarinet
L. Alberto Requejo, klarinet
F. Figura, husle
K. Joniová, husle
Mendelssohn-Bartholdy, Stamic,
J. S. Bach, Mozart

Hviezdy barokovej opery 2012/2013
30. 10. 2012 – 7. 5. 2013
Rudol num, Dvoákova sie, eská
republika
Koncertný cyklus pražského barokového orchestra Collegium 1704

Pi 26. 10.
Mimoriadny koncert v rámci medzinárodného projektu ONE, Orchestra
Network for Europe
Dom odborov
ŠKO, Filharmonie Bohuslava Martin
Zlín, S. Vavínek
Spevácky zbor Sliezskej lharmónie
Katovice
Chlapenský zbor Filharmónie Jena
I. Hossa, soprán
J. Kluser, tenor
I. Kusnjer, barytón
Or

v spolupráci s eskou lharmóniou.
Info: www.collegium1704.com

Po 8. 10.
Priamy prenos nálového koncertu
New Talent 2012 – Cena nadácie
SPP v rámci 48. roníka festivalu
BHS, 20.00
Štátna lharmónia Košice,
L. Svárovský
traja nalisti súaže New Talent 2012
Albrecht: Túžby a spomienky
koncerty troch nalistov súaže
So 20. 10.
Vekí v malom, 18.00
Relácia P. Katinu predstaví album

Struny podzimu 2012
23. 9. – 3. 11. 2012
Praha, eská republika
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 jazzová súaž
Bukureš 2013
18. – 25. 5. 2013
Bukureš, Rumunsko
Kategória: inštrumentalisti a vokalisti
Vekový limit: do 35 rokov (narodení
po 1. 5. 1978)
Hlavná cena: 7.000 EUR
Uzávierka: 10. 2. 2013
Info: http://www.jmEvents.ro,
luigi.gageos@jmEvents.ro

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

Love Songs amerického jazzového klaviristu Brada Mehldaua
a švédskej mezzosopranistky
Anne Sofie von Otter, ktorý
reprezentuje ojedinelý prienik
klasiky a jazzu, amerického
swingu, muzikálu, francúzskych
šansónov i Mehldauovej vlastnej
súasnej tvorby.
St 24. 10.
Priamy prenos 1. abonentného
koncertu SOSR, 19.00
SOSR, M. Košik
J. Hwa Rhee, husle
ajkovskij, Glazunov, Brahms

Medzinárodná skladateská súaž
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 hudobná súaž 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 súaž 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
Hudobná a tanená fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave
pozýva na prijímacie
talentové skúšky pre štúdium v novootvorenom
bakalárskom študijnom
programe
Dramaturgia a manažment hudobného
umenia
Termín: 30. októbra 2012 na HTF
VŠMU v Bratislave.
Nástup na štúdium už v akademickom roku 2012/2013.
Požadované ukonené stredoškolské vzdelanie s maturitou
a odborné hudobné vedomosti
na úrovni absolventa prvého
stupa ZUŠ
Konzultaný de pre záujemcov:
13. október 2012 o 10.00 hod.
v miestnosti . 121 na Zochovej
ul. . 1, Bratislava
Podrobnejšie informácie na
www.htf.vsmu.sk

Rádio Devín pozýva na koncerty,
ktoré následne odvysiela zo záznamu
Ne 7. 10. Brati Ebenové
Veké koncertné štúdio SRo, 19.30
St 10. 10.
Radovan Tariška a Benito Gonzales
Komorné štúdio SRo, 19.00
So 13. 10.
Iva Bittová, Leszek Moder, Dresch
Mihály, Oskar Török
Veké koncertné štúdio SRo, 19.00
St 7. 11.
Radza s kapelou
Veké koncertné štúdio SRo, 19.00
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v zrekonštruovanej Koncertnej sále Župného domu
s novým koncertným krídlom Steinway & Sons
5 klavírnych recitálov
26. 9. 2012 o 18.00 hod.
Daniela Varínska – klavír
Program: L. van Beethoven, M. Ravel, F. Liszt
10. 10. 2012 o 18.00 hod.
Ladislav Fančovič – klavír
Program: E. von Dohnányi, R. Berger, L. Godowski
24. 10. 2012 o 18.00 hod.
Miki Skuta – klavír
Program: F. Chopin
7. 11. 2012 o 18.00 hod.
Magdaléna Bajuszová – klavír
Program: I. Zeljenka, I. Stravinskij
21. 11. 2012 o 18.00 hod.
Zuzana Niederdorfer-Paulechová – klavír
Program: J. Haydn, J. S. Bach – F. Busoni, P. Špilák, C. Debussy
1 orchestrálny koncert
28. 11. 2012 o 18.00 hod.
Štátny komorný orchester Žilina
Bratislavské gitarové kvarteto
Dirigent: Oliver Dohnányi
Program: J. Adams, M. Burlas, L. van Beethoven
Vstupné: dospelí 4 Eur / permanentka 18 Eur; študenti, deti, dôchodcovia, ZŤP 3 Eur / permanentka 12 Eur
Predpredaj vstupeniek: Nitrianska galéria
Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra / www.nitrianskagaleria.sk
Zmena programu vyhradená.
S finančným príspevkom Hudobného fondu.

