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V d�och 26. – 29. januára 2013 sa vo francúzskom Cannes uskuto�ní medzinárodný 
hudobný ve�trh MIDEM. Hudobné centrum na ve�trhu každoro�ne organizuje národný 
stánok, ur�ený na prezentáciu slovenskej hudby, s cie�om podpori� jej export do 
zahrani�ia. Výstavné priestory HC sa nachádzajú v �asti ve�trhu zameranej na klasickú 
hudbu/jazz a sú zdarma k dispozícii slovenským inštitúciám, vydavate�stvám, 
agentúram, festivalom a umelcom. Prezentáciu vo forme knižných publikácii, CD, DVD, 
edi�ných katalógov, plagátov je potrebné doru�i� najneskôr do 11. 1. 2013 na adresu:

Hudobné centrum
Oddelenie edi�nej �innosti
Rút Veselová
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Vážení �itatelia, 

posledné tohtoro�né �íslo �asopisu 
už tradi�ne prináša recenzie 
podujatí, ktoré v jesenných 
mesiacoch dominujú slovenskému 
hudobnému dianiu. Okrem 
Bratislavských hudobných slávností 
a Bratislavských jazzových dní si 
všímame i menšie, no nemenej 
zaujímavé festivaly, ktoré 
nezväzuje tradícia a môžu si 
dovoli� inven�nejšie dramaturgie �i 
nekonven�né programové riešenia. 
Viac si môžete pre�íta� napríklad 
v recenzii podujatia Quasars 
Ensemble & Košice od Petra 
Katinu. Z rozhovorov dávame do 
pozornosti jubilujúceho skladate�a 
Petra Martin�eka i nového držite�a Ceny �udovíta Rajtera, 
fenomenálneho kontrabasistu Romana Patkolóa. No 
nielen Cena �udovíta Rajtera patrí v posledných rokoch 
k dôležitým aktivitám Hudobného centra. Hudobné 
centrum sa už po tretíkrát stalo organiza�ným partnerom 
medzinárodného projektu JazzPlaysEurope, ktorý od 
roku 2007 pomáha mladým jazzovým hudobníkom 
prekro�i� hranice svojej krajiny a „da� o sebe vedie�“ 
v celej Európe. Tento rok sa slovenským jazzovým 
„ve�vyslancom“ stal kontrabasista   Štefan „Pišta“ Bartuš, 
ktorý spolu s kolegami zo siedmich krajín zostavil 
ansámbel a predstavil ho na koncertoch v desiatich 
európskych mestách. Atmosféru košického koncertu 
JazzPlaysEurope približuje reportáž v jazzovej rubrike. 
S Hudobným životom sa najbližšie budete môc� stretnú� 
za�iatkom februára v prvom dvoj�ísle roku 2013, kde 
dostane opä� vä�ší priestor aktuálna publicistika. Témou 
�ísla bude projekt Viva zbor!, ktorému prepoži�ali svoje 
tváre známi slovenskí herci, hudobne ho zastrešuje 
multiinštrumentalista a dirigent Oskar Rózsa a jeho 
tvorcovia sebavedome hovoria o renesancii hudobnej 
výchovy na školách.  

Úspešný vstup do roku 2013 všetkým �itate�om i autorom 
želá redakcia �asopisu Hudobný život.  
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SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Len �o dozneli Bratislavské hudobné 
slávnosti, rozbehla sa v poradí 64. kon-
certná sezóna a v rámci nej i populárny 
cyklus C, ktorý otvoril koncert 8. 11. 
Orchester SF hostil tentoraz dirigenta 
Alexisa Soriana, ktorého uviedol na kon-
certné pódiá Valerij Gergiev. V priebehu 
posledných týžd�ov som sa už po druhý 
raz stretol s �ajkovského Slávnostnou 
predohrou 1812 op. 49 (najskôr v podaní 
SOSR, tentoraz na recenzovanom kon-
certe SF). V programovom zacielení tejto 
hudby sa odvíja historické ví�azstvo Ru-
sov nad vojskami Napoleona. �ajkovskij 
vykres�uje všetky peripetie tohto zápasu: 
zbožnos� ruského národa, strach, úzkos�, 
vieru vo ví�azstvo. Dirigent A. Sorian 
spolu s orchestrom SF pod�iarkli pro-
cesuálnu viacpásmovos� skladate�ovej 
výpovede: oslavné zvuky fanfár, spev 
slá�ikov, zvony, výstrely, evokácie bur-
cujúcich výkrikov. Je to celá paleta nálad 
a farieb v nepretržitom symfonickom 
toku. Sorian dokázal strhnú� orchester 
a vy�aži� z neho maximum. Jeho gestá 
ostali pritom klasicky priezra�né a zdr-
žanlivé. Svet romantizmu, tentoraz však 
nemeckého priniesol publiku Schuman-

Po aprílovom koncerte basistu Štefana 
Kocána a júnovom recitáli tenoristu Pavla 
Bršlíka ozdobila cyklus „Ve�ké slovenské 
hlasy“ sopranistka Adriana Ku�erová (21. 
11.). Na rozdiel od kolegov, ktorí sa na ja-
visko SND doposia� bu	 nedostali (Štefan 
Kocán, s výnimkou jediného vystúpenia 
na BHS 2005), prípadne na� vstúpili až po 
tom, �o prerazili na zahrani�ných scénach 
(Pavol Bršlík), Adriana Ku�erová získala 
skúsenosti na javisku našej prvej scény. 
Jej debutová Morgana v Händlovej Alcine 
(2004) bola bleskom z jasného neba. Ná-
sledne sa mihla v menších postavách Prvej 
žienky (Rusalka, 2005) a Prvej netere (Pe-
ter Grimes, 2005). Odkedy jej ví�azstvo 
v prestížnej viedenskej sú�aži Hans Gabor 
Belvedere 2005 otvorilo dvere na ve�ké 
svetové javiská, doma ju stretávame len 
sporadicky. Aj to �astejšie na koncertných 
javiskách než v SND. Dôvodov bude viace-
ro: tradi�ne viaznuca komunikácia vedení 
slovenskej opery s našimi svetobežníkmi 
i skuto�nos�, že repertoár SND nekoreš-
ponduje s repertoárom umelkyne. 
Novembrový recitál Adriany Ku�erovej 
organizovaný �oraz aktívnejšou agentúrou 
KAPOS sa podobne ako predchádzajúce 
podujatia cyklu stretol s výborným prija-
tím. V prípade atraktívnej sopranistky sa 
na �om (odhliadnuc od a priori prajnej 
atmosféry, ktorá na koncertoch vládne) 
podie�ali nielen samotné vokálne kvali-
ty umelkyne, ale aj jej prirodzený šarm, 
nevtieravé vystupovanie a zjavná pokora 
pred umením i publikom. Aj tieto osobnost-
né vlastnosti sa zdajú by� nezanedbate�nou 
determinantou úspechu spevá�ky, ktorá sa 

Slovenská � lharmónia

Ve�ké slovenské hlasy

nov Koncert pre violon�elo a orchester 
a mol op. 129 v podaní �eského violon-
�elistu Petra Nouzovského. V prvých 
dvoch �astiach (Nicht zu schnell, Lang-
sam) dominujú spevnos� a kantabilnos� 
sólového nástroja i orchestra. Otázky 

dokázala presadi� v konkuren�nom pro-
stredí vysokých lyrických sopránov.
V spomínanej Alcine nás Adriana Ku-
�erová o�arila rozkošným strieborným 
zvon�ekom v hlase, ktorým akoby sa stále 
smiala. Dnes je jej materiál o �osi tmavší, 
diev�enská iskri�ka už nie je konštantne 
prítomnou výrazovou kvalitou. Najviac 
chýbala v prvom �ísle programu, ktorým 
Adriana Ku�erová otvorila blok pies�o-
vých cyklov. V Dvo�ákových Cigánskych 
melódiách akoby svoj krásny zvonivý hlas 
štylizovala do temnejších odtie�ov. No 
neutralizáciou vokálov sa stierala nielen 
iskra, ale najmä zrozumite�nos� výslov-
nosti. Avšak už druhý cyklus – Drobné 
kvety Mikuláša Schneidra Trnavského 
– bol zážitkom: muzikálna spevá�ka po-
dala prosté miniatúry bez stopy afektu, v 
nádhernom nežnom mezzavoce. Nasle-
dujúce piesne Clauda Debussyho Quatre 
chansons de jeunesse preverili schopnos� 
umelkyne adekvátne zhmotni� náladovo 
bohaté, technicky náro�né kusy. I tu Ku-
�erová obstála na výbornú. Pies�ovú �as� 
koncertu zav
šil Menuet na ostrove Jevge-
nija Iršaia,kompozícia pre spev, šepot, po-
tlesk, pohyb a klávesový nástroj na slová 
Nataše Hos�oveckej. Poloscénický útvar 
s poeticko-symbolickým textom poskytol 
ideálnu parketu pre herecky spontánnu, 
výrazovo tvárnu, s publikom bezprostred-
ne komunikujúcu umelky�u.
Do operného bloku spevá�ka zaradila árie 
svojich pro� lových postáv. Odhliadnuc 
od Verdiho Gildy (Caro nome), s ktorou 
len pred pár mesiacmi debutovala v iz-
raelskom Tel Avive a zatia� jej chýba viac 

a odpovede zaznievajú v permanentnom 
dialógu, ktorý  je vyvážený a nedáva 
sólistovi prevahu. Až v závere�nej �asti 
(Sehr lebhaft) dostáva sólista príležitos� 
využi� virtuózne danosti nástroja. A tu sa 
dostáva k slovu nielen brilantná virtuozi-
ta, ale i výrazovos�. Zatia� �o v kantabil-
ných polohách znel Nouzovského nástroj 
vrúcne a spevne, v 3. �asti, kde sa dostáva 

nadh�adu a technickej pohody, Ku�erová 
jasne demonštrovala kvality, ktoré z nej 
robia jednu z najžiadanejších lyrických 
sopranistiek: prirodzenos�, nehu, neafek-
tovaný výraz a odzbrojujúcu diev�enskos� 
v štýlovej Mozartovej Zuzanke (Figarova 
svadba); iskrivú �ahkos� i sladkos� bel-
cantovej frázy v Donizettiho Norine (Don 
Pasquale). Ozajstným skvostom bola ária 
Anne Trulove zo Stravinského Osudu 

zhýralca, ktorého viedenskú inscenáciu 
(2008, dirigent Nikolaus Harnoncourt, 
režisér Martin Kušej) Ku�erová pod�a 
vlastných slov považuje za k�ú�ovú pro-
fesionálnu skúsenos�. Nádhernému vo-
kálnemu �íslu dala všetko, �o mu patrí: 
recitatívu smútok (No word from Tom...), 
árii pochybnosti (Quietly, night), cabalet-
te odhodlanie (I go to him).

k slovu isté dynamické napätie, sa za�al 
charakter jeho tónu meni�. Tu som si spo-
menul na Antonína Dvo�áka, ktorý i ke	 
napísal jeden z najhranejších koncertov 
pre tento nástroj, o violon�ele povedal 
„hore to k�u�í, dole to bzu�í“. Nouzov-
skému to nebzu�alo, ale v exponovaných 
polohách mal jeho tón vibrato, ktoré pre-
sahovalo hranice intona�nej únosnosti. 
Tieto výhrady však ni� nemenia na fakte, 
že ide o disponovaného umelca. Jeho 
pravá ruka bola uvo�nená, hra prirodze-
ná a spontánna. 
Závere�ná �as� koncertu patrila Symfó-
nii G dur Vojenskej Hob. 1:100. Haydn 
v skladbe s „hrozivým“ podtitulom „Mili-
tärsymphonie“ rozohral hudbu gracióznu, 
oslavnú, vznešenú, ktorá obsahuje vojen-
skú bodros�, ale aj aristokratickú uš�achti-
los�. Spomienka na turecké vojny sa v diele 
prejavuje v inštrumentácii a využívaní 
nástrojov ako ve�ký bubon, �inely, triangel 
�i trúbka. Interpreti uchopili Haydnovu 
hudbu mimoriadne muzikálne. Klasická 
vyváženos� a noblesa sprevádzali takmer 
tridsa�minútové dielo. V dnešnom svete 
má takáto hudba terapeutický ú�inok. 
Pôsobí ako balzam na uponáh�anos� a trá-
penia dnešného sveta.  

Igor  BERGER

Po takomto dramaturgicky pestrom 
programe sa Adriana Ku�erová mohla 
s publikom bez ostychu rozlú�i� skladbami 
patriacimi k jej highlightom na „smotán-
kových“ akciách – sladkou áriou Pucciniho 
Lauretty Ó mio babbino caro a brilantne 
podaným val�íkom Gounodovej Juliette.  
Ku�erovej koncertným partnerom bol 
spevákmi vyh�adávaný, obdivuhodne 
plastický klavirista Róbert Pechanec. Tak, 

ako sa v prípade Štefana Kocána naladil na 
dramatické forte basistovho temperamen-
tu, dokázal by� empatickým partnerom 
i nežnej sopranistke. Koncertom Adriany 
Ku�erovej – „ve�kého slovenského hlasu“ – 
sa naplnilo ono známe „do tretice všetko 
dobré.“

Michaela MOJŽIŠOVÁ

P. Nouzovský �foto: www.nouzovsky.cz

R. Pechanec a A. Ku�erová �foto: archív
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Jesenné matiné v Mirbachovom paláci 
priniesli dramaturgicky aj interpreta�ne 
zaujímavý program. V rámci koncertu 
14. 10. zazneli komorné diela „prešpor-
ského“ hudobníka Johanna Matthiasa 
Spergera v podaní súboru Divertimento 
da camera (Štefan Filas – husle, Zuzana 
Bou�ová – viola, Ján Krigovský – kontra-
bas, viedenské violone). Triá �. 1 C dur, �. 2 
G dur, �. 3 D dur a Sonáta Ex D pre kontra-
bas a altovú violu reprezentujú v kontexte 
vrcholného klasicizmu nesporné kom-
pozi�né kvality. Ich sprostredkovanie sa 
darilo najlepšie Štefanovi Filasovi, celkovo 
by si však vyžadovali korektnejší prístup. 
Nejeden posluchá� bol ur�ite prekvapený 
a kládol si otázku: musí hudba minulosti 
znie� takto?
Úplne inak vyznelo matiné 21. 10., na kto-
rom sa predstavili španielski umelci Luís 
Alberto Requejo (klarinet) a Miriam Ce-
peda (klavír). Requejova hra zaujala bez-
prostrednos�ou a štýlom. Tvorenie tónu, 
práca s dychom, intona�ná i technická 
istota mu umož�ujú pristupova� k hudbe 
s nadh�adom, nadšením a humorom. Všet-
ky zmienené �rty sa prejavili v Brilantnej 

koncertnej fantázii z Verdiho opery Ri-
goletto od Luigiho Bassiho. Zmienku si 
zaslúžia aj sólové výkony klarinetistu: Dve 
kreácie Jana Šimí�ka, Los personajes Ma-
ríe Eugenie Lucovej a suita H�adanie Kata-
ríny Kore�ovej. Aj v nich Requejo presved-
�ivo demonštroval zmysel pre špeci� ckos� 
tónu, farby a frázovanie. Koncert ako ce-
lok zapôsobil mimoriadne pozitívne.
Matiné 4. 11. prinieslo stretnutie s � au-
tistom Milošom Jurkovi�om, ktorého 
na klavíri sprevádzala skúsená Sylvia 
�ápová-Vizváry. Náš renomovaný � au-
tista opä� potvrdil svoju poves� a jeho 
interpretácia v spolupráci s klaviristkou 
pôsobila bezprostredným a plynulým 
dojmom. Suverénne ovládanie nástroja 
Milošovi Jurkovi�ovi umož�uje demon-
štrova� osobité hudobné myslenie. Tieto 
interpreta�né kvality sa najvýraznejšie 
prejavili v Bachovej Partite a mol pre sólo-
vú � autu BWV 1013, kde sólista nenechal 
ni� na náhodu. Jeho prístup bol zrelý a za-
pôsobil svojím nadh�adom. Vzdušnos�ou, 
šarmom a komornou spoluprácou zapô-
sobila i Sonáta D dur pre � autu a klavír 
op. 50 Johanna Nepomuka Hummela. Tri 

�asti „jazzovej“ Sonatíny 2 „Five o’clock“ 
od Milana Nováka zaujali zmyslom pre 
výraz, štýlovú diferencovanos�, zdržanli-
vos�, humor a hudobnú disciplínu. Hudba 
pôsobila hravým dojmom, v skuto�nosti 
bolo všetko premyslené a racionálne zdô-
vodnite�né. 
Matiné 18. 11. patrilo bravúrnemu a dra-
maturgicky atraktívnemu klavírnemu re-
citálu Tomáša Nemca. Na ve�ké technické 
možnosti tohto interpreta upozornil už 
Vladimír �ížik. Interpret na nich postavil 
program vyzna�ujúci sa mimoriadnou 
technickou náro�nos�ou. Nectí recen-
zenta h�ada� nedostatky, no ke	 sú také 
výrazné ako v Lisztovej Transcendentálnej 
etude �. 4 d mol, možno ich sotva obís�. Je 
to škoda, pretože Petrarcov sonet �. 104 
sa vyzna�oval ve�mi peknou výstavbou. 
Dokonca i také chúlostivé dielo, akým je 
Španielska rapsódia S. 254, v podstate 
elegantný gý� romantickej školy, pôsobi-
lo pod jeho rukami šarmantne. Napriek 
tomu Liszt nevyznel ako celok presved-
�ivo, recitál �ažil skôr z diel slovenských 
skladate�ov. Pä� etúd Ilju Zeljenku vyža-
duje rovnováhu medzi „hravos�ou“ etudy 

a poetickým výrazom. Skladby vyvstávajú 
z bunky, opakovaním � gurácií pôsobia 
takmer staticky. Nemec schopnos�ou cit-
livej tempovej diferenciácie vy�ažil z diela 
maximum. Sledovaním lineárnosti a polo-
hy hlasov vrátane dynamiky vytvoril plas-
tický hudobný obraz. Citlivos� pre osobitý 
kompozi�ný štýl prejavil v skladbách 
Dušana Martin�eka Sonáta �. 3 „Poéma“ 
a Rumunská rapsódia „Negrea“. Inter-
pretovi bol v istom zmysle nápomocným 
samotný skladate�, tiež klavirista, nako�ko 
je jeho tvorba pre tento nástroj ve�mi dob-
re koncipovaná. Tomáš Nemec tak dostal 
príležitos� vystihnú� výrazovú i technickú 
rovinu obidvoch skladieb (Martin�ekova 
úcta k Bartókovi bola zrejmá z Negrei, 
jeho vz�ah k Skriabinovi a Rachmaninovo-
vi z Poémy). Interpretovo pochopenie pre 
slovenskú hudbu možno považova� za úc-
tyhodné. Ak by sa dokázal disciplinovanej-
šie vyrovna� s dynamickými gradáciami, 
ktoré u neho prebiehajú �asto prirýchlo, 
bol by Tomáš Nemec ideálnym interpre-
tom tohto repertoáru.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Istotne poznáte trápnu situáciu, ke	 si na 
koncerte nejaká staršia dáma vytiahne 
z príru�nej tašky cukrík a je pevne rozhod-
nutá, že ho musí rozbali� práve v okamihu 
najtichšieho pianissima, pri�om nepomá-
hajú ani vy�ítavé poh�ady okolosediacich... 
Na koncerte cyklu „(Ne)známa hudba“ 
v utorok 22. 10. však bola situácia úplne 
opa�ná – publikum bolo priamo vyzvané 
rozba�ova� a cmú�a� cukríky, ktoré rozná-
šala sopranistka Eva Šušková, spievajúc 
pritom Sladkú pesni�ku z Troch detských 
pesni�iek Sergeja Proko� eva, kým Ivan 
Šiller poslušne sedel za klavírom a sprevá-
dzal... Obdivuhodná hlasová a artikula�ná 
akrobacia (oce�ujem krásnu, takmer do-
konalú ruštinu) spojená s rýchlos�ou, akou 
spevá�ka pobehovala pomedzi stoli�kami 
a rozdávala sladké dobroty, sympaticky 
a nonšalantne pomohla potla�i� dojem, že 
Proko� evove piesne boli v susedstve piesní 
Musorgského �i Stravinského kompozi�ne 
azda najslabšími dielami, ktoré v ten ve�er 
zazneli – a teraz nehovorím o ich sovietskej 
a pionierskej tenden�nosti...
K hlbokým zážitkom patrilo kompletné 
uvedenie Musorgského Detskej izby, 
zbierky piesní unikátnym spôsobom odzr-
kad�ujúcej svet malého die�a�a, trochu ne-
právom stojacej v tieni neskorších piesní 
tohto skladate�a, najmä Bez slnka �i Piesní 
a tancov smrti. Šušková a Šiller (možno 
aj v	aka vlastným „praktickým“ skúse-
nostiam) dokázali nájs� „autentický“ typ 
výrazu vytvárajúci pocit, že aj posluchá� 
môže v danej chvíli pozera� na svet detský-
mi o�ami, a nesk�znu� k onej prihlúplej in-
fantilite, s akou sa dospelí niekedy zvyknú 
prihovára� malým de�om.

Bez zaujímavosti neboli ani tri zbierky 
po šiestich detských pies�ach na �udové 
texty (op. 14, 18 a 22) Anatola �adova. 
Ten je známy ako autor malých, niekedy 
priam miniatúrnych foriem (�oho prí�i-
nou bola zrejme jeho vychýrená lenivos�, 
ale ur�ite aj to, že sa na ich pôde cítil ve�mi 
dobre), a tieto miniatúrky to potvrdzovali 
geniálnym spôsobom. Z predvedených 
piesní boli práve tieto azda najmenej 
známe a v	aka skladate�ovej schopnosti 

štylizácie hudobného sprievo-
du (alebo skôr akéhosi „mini-
komentára“) pôsobili sviežo 
a objavne.
Záver ve�era ruských detských 
piesní popretkávaných sólo-
vými klavírnymi drobnos�ami 
ruských autorov patril hudbe 
Igora Stravinského, konkrétne 
Piatim prstom pre klavír sólo, 
trojici piesní Spomienky z môj-
ho detstva a Trom príhodám 
pre deti. Gejzír kreativity, a ne-
uverite�ná sloboda v prístupe 
k folklórnym textom – typický 
Stravinskij... Eva Šušková 
a Ivan Šiller sa s chu�ou zahrali, 
neváhali aj trochu zariskova�, 
�o sa možno nie v každom oka-
mihu vyplatilo; predsa len, ne-
malo by sa stáva�, že spevá�ke 
ostane ešte trochu textu naz-
vyš, kým klavirista už dohral 
skladbu do konca. Ale v danej 
situácii, ke	 mali interpreti po-
sluchá�ov v hrsti, tento lapsus 
pôsobil ako úsmevné osvieže-
nie. Charakter prídavkov mali 

Stravinského štvorru�ný Kvetinový val�ík 
a krásna piese� Sova a ma�i�ka, sklada-
te�ovo posledné dielo, v ktorom Šušková 
rozozvu�ala priestor koncertnej sály zvo-
nivým leskom svojho hutného materiálu. 
Tu konkrétne by mi možno viac konveno-
val trochu subtílnejší hlas a „komornejší“ 
výraz, na príjemnom dojme z ve�era mi to 
však nijako neubralo.

Robert KOLÁ�

Nede�né matiné v Mirbachovom paláci

Albrechtina
E. Šušková �foto: archív E. Šuškovej

Riadite�ka Hudobného 
centra vypisuje
výberové konanie
na obsadenie 
pracovného miesta 
šéfredaktora/
šéfredaktorky �asopisu 
Hudobný život.

Uchádza�i/uchádza�ky musia splni� 
tieto podmienky:
• absolvované vysokoškolské 

vzdelanie;
• skúsenosti s prácou s textom 

a vedením kolektívu;
• publika�ná �innos�;
• primerané komunika�né 

schopnosti;
• vypracovanie písomnej koncepcie 

rozvoja �asopisu v strednodobom 
výh�ade;

• ovládanie práce s po�íta�om 
a Internetom;

• ovládanie jedného svetového 
jazyka.

Prihlášku spolu so životopisom 
a písomnou koncepciou zasielajte na 
adresu:

Hudobné centrum
sekretariát riadite�ky
Michalská 10
815 36 Bratislava
hc@hc.sk

Uzávierka prijímania prihlášok: 
13. januára 2013. Termín 
výberového konania uchádza�om 
oznámime písomne.
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Ak akoko�vek disponovaný huslista na-
trafí na ranobarokové allemandy, cou-
ranty �i renesan�né ricercary, môže si 
na nich „vyláma� zuby“. Ako je to možné? 
Vyžadujú totiž znalos� tempových, met-
rických a rytmických pravidiel. Podobné 
problémy nastanú, ak treba zlú�i� nemec-
ký a taliansky ariózny štýl. Už Manfred 
Bukofzer si všimol, že Corelliho vplyv na 
Händla sa nikde neprejavuje tak nápad-
ne ako v komornej hudbe. Talianskemu 
štýlu treba prispôsobi� artikuláciu a smy-
ky, inak sa dielo prenesie do inej doby. 
Rovnako je potrebné dba� na metrickos� 
smykov, lebo i príležitostná chyba pôsobí 
ako problém. Händlova sonáta sa mení 
na nie�o, �ím nie je. Všetky tieto výhrady 
sa týkajú koncertu Solamente naturali  
(um. vedúci Miloš Valent) 30. 9. v cyk-
le Slovenskej národnej galérie Musica 
poetica da camera. Händlova skladba 
nezaznela na koncerte vcelku. Najprv 
Solamente zahrali prvé dve �asti a po 
Händlovej árii Siete rose rugiadose pri-
dali Passacagliu a Gigue. Aj takto možno 
niektoré skladby hra�, no dielo by vcelku 
pôsobilo ucelenejšie. Passacaglia je na-
vyše technicky ve�mi náro�ná. Hoci bas 
odmeriaval presné kroky, z množstva nôt 
v diskante �asto vznikal chaos – najmä ak 
posledná doba taktu nebola jasná, pôso-
bila ako „zhltnutá“. V takejto skladbe sa 
žiada úplná tektonická preh�adnos�, tre-
ba zladi� zdanlivý rozpor medzi lakonicky 
pôsobiacim basom a bohatým ornamen-
tálnym diskantom. 

Rovnako niektoré Scarlattiho kantáty 
majú ve�mi komplikovaný rytmus. Drob-
né rytmické hodnoty musia by� v súlade 
s celkom, inak má posluchá� neistý dojem 
a pochybuje, �i sa slá�ikári „tra� li“. Oni 
síce ur�ite zahrali všetky noty na správ-
nom mieste, ale bez metrického cítenia, 
ktorému by museli by� podriadené smyky. 
Možno sa iba žiadalo viacej skúšok. 
Michal S�ahel zahral Sonátu �. 1 a mol 
Giovanniho Bononciniho s krásnym tó-

nom a ve�kým zmyslom pre detaily. Trochu 
mu síce unikol celok, �omu „pomohol“ aj 
�embalista, ktorý hral metricky �osi úplne 
iné (aj tu by asi pomohlo viac skúšok), ale 
v poslednej �asti (Allegro) tento nedosta-

tok úplne „vykúpil“. Tému zahral energic-
ky, vypro� lovane, a najmä zrete�ne met-
ricky. Bola to nádherná kreácia a symbióza 
furióza a virtuozity. Keby aj ostatné �asti 
mali takú koncíznos�, bolo by to nádherné. 
Altistu Alexandra Schneidera predchá-
dzala vynikajúca poves�, ktorej nezos-
tal ni� dlžný. V mladosti spieval v zbore 
Dresdner Kreuzchor, je lauerátom sú�aže 
Musica Antiqua v Bruggách a spolupracuje 
s mnohými opernými súbormi a orchestra-

mi. Na rozdiel od mnohých 
spevákov, Schneider sa na 
pódiu pohybuje ako v opere, 
ba takmer baletne, �o pôsobí 
ve�mi prirodzene. Pomáha 
to publiku, aby sa uvo�nilo, 
aj ostatným hudobníkom, 
no najmä jemu. Ladnými 
pohybmi zosúladil orchester 
do jedného celku, nazna�il 
jasné kontúry metra a nikoho 
nenechal na pochybách o do-
konalom zvládnutí skladby. 
Najprv zaspieval už zmiene-
nú áriu Siete rose rugiado-
se Händla, potom kantátu 
Agostina Ste� aniho Il più 
felice e sfortunato amante 
a kantátu Alessandra Scarlat-
tiho Ferma omai. Schneider 

má krásny a uš�achtilý alt bez akéhoko�vek 
náznaku ženskosti. V Scarlattiho kantátach 
sa strieda arioso s recitatívom accompag-
nato i secco. Schneider sa v recitatívoch 
prejavil ako dramatik. Naplnil ich bohatým 

hudobným obsahom, v žiadnom prípade 
neboli nudné, ako sa �asto stáva. Händlova 
ária bola typickou talianskou áriou s �rta-
mi génia a Schneider sa do nej adekvátne 
vcítil. Kantáty Alessandra Scarlattiho majú 
komplikovanú stavbu a spevák musí dobre 
rozumie� talian�ine, aby ju pochopil. V re-
citatívoch je dôležité každé slovo. Schnei-
der nenechal nikoho na pochybách, že zlo-
žitej stavbe kantát rozumie. 
Všetky skladby hrali dvoje huslí a viola, 
violon�elo a �embalo/organ. Prídavok, 
ktorý si Schneider pripravil, bol pre jedny 
husle a dve violy, basso continuo sa neme-
nilo. Bol to prenádherný záver koncertu, 
ária Sin a quando z opery Marco Aurelio 
Agostina Ste� aniho. Vokálny part bol po-
ložený nižšie, takže organ musel hra� iba 
colla parte (len basovú líniu), aby speváka 
nezakryl. Ale husle s dvoma violami a vi-
olon�elom a organom colle parti vydali 
nádherný temný zvuk a Schneiderov hlas 
s ním zladil do takých prekrásnych a srd-
cervúcich harmónií, že každý posluchá� 
v tom kamenno-sklenenom átriu bol zasia-
hnutý priamo do srdca. Prídavok bol jed-
noducho nad akýko�vek komentár a v �om 
sa zabudlo na predchádzajúce nedostatky. 
Schneider si publikum získal celkom zaslú-
žene a bez akéhoko�vek prázdneho gesta 
pomocou hlbokého muzikálneho cítenia. 
Bolo by ve�kou rados�ou po�u� ho v nie-
ktorej z opier Ste� aniho, ur�ite by sme 
všetci objavili množstvo krásy. 

Vladimír RUSÓ

Súbor Musica aeterna (um. vedúci Peter 
Zají�ek) pripravil na jese� cyklus koncertov 
s názvom „Francúzske barokové premeny“. 
Repertoár francúzskej barokovej hudby je 
na Slovensku stále raritou, a to aj na scéne 
starej hudby. Neznamená to však, že ide 
o nezaujímavé diela. Práve naopak. Prí�i-
nou môžu by� skôr špeci� cké interpreta�né 
požiadavky a „konkurencia“ u nás populár-
nejších talianskych a nemeckých diel, ktoré 
túto hudbu takpovediac „nepustia k slovu“. 
Preto treba oceni�, že Musica aeterna v rámci 
cyklu nepredstavuje len konkrétne diela, ale 
tiež dokumentuje vývoj francúzskej hudby 
17. a 18. storo�ia. Úvodný koncert 4. 11. v 
Pál� yho paláci niesol názov francúzskeho 
krá�ovského súboru zo za�iatku 17. storo�ia 
„La Musique de la Chambre du Roi“. Ten 
síce úplne nesúvisel s dramaturgiou, ale roz-
hodne vystihol jej komorný charakter. Vznik 
predstavených diel, reprezentujúcich vykryš-
talizovaný francúzsky štýl, spadal do záveru 
17. a za�iatku 18. storo�ia, aj ke	 nie chro-
nologicky. Ešte pred za�iatkom Peter Zají�ek 
stru�ne oboznámil publikum s históriou 
francúzskej hudby, skladate�mi a dielami, 
ktoré mali zaznie�. Dramaturgiu koncertu 
tvorili dve �asti. V prvej odzneli orchestrálne 
suity z opier Alceste Jeana Baptistu Lullyho, 
Les Éléments Andrého Cardinala Destouche-

sa a Les fêtes Venetiennes Andrého Campru. 
Každé z diel bolo ukážkou rôznorodosti 
francúzskej operno-baletnej inštrumentálnej 
hudby. Suity obsahovali hudbu známych 
ouvertúr, pochodov, najkrajšie air, tane�né 
menuety, chaccony a �ahu�ké passepied. 

Pätnás��lenné obsadenie Aeterny v týchto 
skladbách (4 husle, 2 violy, 2 � auty, 2 hoboje, 
fagot, violon�elo, violone, �embalo, teorba) 
predstavovalo približne tretinu dobového 
súboru Vingt-quatre Violons du Roi a po-
dobne zoštíhlené 12 hautbois du Roi, �ím sa 
zachovali proporcie dobového telesa schop-

ného interpretova� špeci� ckú francúzsku 
pä�hlasnú faktúru. Tieto suity však po�ítajú 
s vä�ším spektrom nástrojov a v niektorých 
�astiach cíti� ich absenciu. Osobne mi azda 
najviac chýbali bicie nástroje v Lullyho suite, 
ktoré pod�iarkujú vojenský charakter diela. 

Dúfa� v adekvátne obsadenie je v našich kon-
�inách z � nan�ných a organiza�ných dôvo-
dov asi utópiou. S výnimkou neistého úvodu 
možno interpretáciu ozna�i� za vynikajúcu. 
Zvláš� som ocenil správny výber temp, prácu 
s dynamikou, precíznu artikuláciu, výraz a 
zdobenie. Na výkone súboru sa nepochyb-

ne podpísali dlhoro�né skúsenosti s fran-
cúzskym repertoárom vrátane spolupráce 
s Centrom barokovej hudby vo Versailles. 
Táto hudba by si však jednozna�ne žiadala 
ve�korysejšiu akustiku, ktorá by umožnila 
dosiahnutie plnšieho zvuku. 

Druhá �as� koncertu bola venovaná 
komornej hudbe. Ako prvé zazne-
lo kratšie a menej známe dielo Les 
plaisirs Champêtres Jeana Françoisa 
Rebela. Skladba hýriaca farbami jed-
notlivých nástrojov a ich vzájomných 
kombinácií (vrátane imitácie gájd v pr-
vej �asti) bola zaujímavým spestrením 
koncertu. Skuto�nou dramaturgickou 
raritou bola komorná „hudba k stolo-
vaniu“ Concert donné au soupé du Roi 
od Lullyho syna. Ve�er uzavrela rovna-
ko raritná krá�ovská uspávanka Trio 
de la Chambre du Roi Jeana Baptista 
Lullyho. Zvláš� ma zaujali závery �astí 
tria, v ktorých sa hudba postupne ako-
by „rozpadala“ a dielo skon�ilo hrou 

jediného nástroja. 
Koncert v zaplnenom Pál� yho paláci mal 
ve�mi príjemnú atmosféru a verím, že u pub-
lika vyvolal záujem o francúzsku barokovú 
hudbu. 

Patrik SABO

Musica poetica da camera

Musica aeterna a premeny barokovej hudby

A. Schneider �foto: M. Lewin

Musica aeterna �foto: K. Zají�ková

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY
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V snahe vyhnú� sa stereotypu a zárove� 
oživi� programový pro� l sa dramaturgia 
ŠKO obracia k rozli�ným, niekedy i menej 
tradi�ným modelom programu, o �om 
sved�ili aj októbrové koncerty. Zaujíma-
vú informáciu prinieslo podujatie 11. 10. 
s názvom „Slovensko–argentínsky ve-
�er“, ktoré bolo zárove� otvorením me-
dzinárodného festivalu zborového spevu 
Voce magna. Slovenských skladate�ov 
v programe zastupoval Tibor Frešo  Pies-
�ami pre soprán a orchester na poéziu 
J. W. Goetheho, ktoré  pripomenuli 

sporadicky uvádzaného autora deliace-
ho svoju tvorivos� medzi interpreta�né 
a skladate�ské aktivity. Frešova a� nita 
k vokálnej hudbe sa prejavila v po�etných 
pies�ach, vrátane uvedeného pä��as-
�ového cyklu z roku 1981. Frešo nemal 
novátorské ambície, skladby koncipoval 
v intenciách tradi�ného hudobného mys-
lenia, re� ektovali však vzdelaného auto-
ra so skúsenos�ami, vtipom a neomylným 
hudobníckym inštinktom. Protagonist-
kou ve�era bola argentínska sopranistka 
Ana Carolina Diz, ktorá sa snažila vystih-
nú� atmosféru každej z krehkých piesní. 
Po nej  sa v koncerte Astora Piazzollu 
Aconcagua zaskvel akordeonista Michal 
�ervienka. Nielen technická bravúra, ale 
tiež zainteresovaný prienik do špeci� ckej 
poetiky obdivovaného Argentín�ana ho-
vorili o talente i perspektívach mladého 
umelca. Vrcholom ve�era mala by� Missa 
Criolla pre soprán, zbor a orchester, kto-
rá preslávila Argentín�ana Ariela Ramí-
reza (1921–2010). Autorovi poslúžili ako 
základ domáce hudobné zdroje, najmä 
pre našinca atraktívny folklór. V sym-
bióze s univerzálnym jazykom omšového 
ordinária znamenali objavný rezultát. 
Dirigent David Hernando Rico s tvár-
nymi Žilin�anmi a skvele vedeným Mlá-
dežníckym speváckym zborom Echo 
(dir. Ondrej Šaray) naštudoval skladbu 
korektne. Ako sólistka sa opä� predstavi-
la Ana Carolina Diz. Napriek evidentnej 

snahe však zložito koncipovaný a na vo-
kálne delikatesy bohatý part evidentne 
prevýšil spevá�kine limity. Napriek tomu 
mala sympatická sopranistka u žilinského 
publika ve�ký úspech.
Koncerty pod vedením Leoša Svárov-
ského bývajú (nielen) v Žiline zážitkom. 
Flexibilný dirigent dokáže pohotovo 
a detailne naštudova� širokú paletu štý-
lov, vie sa prihovori� nielen publiku, ale 
má na svojej strane i orchester. S chu-
�ou a zasvätene (18. 10.) uviedol Men-
delssohnovu Predohru op. 32 „Krásna 

Meluzína“, v ktorej bolo cíti�  presnos�, 
senzibilitu i dramatický nerv. Po nej 
nasledoval 	alší z dôvtipných dramatur-
gických nápadov, tentokrát „2 in 1“, �o 
znamenalo dvaja sólisti na jednom pódiu, 
ale tiež dva programy v jednom. Najskôr 
huslisti František Figura a jeho mladšia 
kolegy�a Katarína Joniová uviedli Kon-
cert pre dvoje huslí, slá�iky a �embalo 
BWV 1043 J. S. Bacha. �asto hrávané, 

no vždy nové striedmokrásne dielo znelo 
fascinujúco. Figura vládol svojmu par-
tu, no  galantne „ustúpil“, dal priestor 
mladšej kolegyni a citlivo kreoval hudbu 
s vedomím orchestrálneho celku. Krásne 
vyznelo Largo s neobvyklým pizzicato 
sprievodom. �alší „dvaja v jednom“ boli 
klarinetisti. Bibiana Bieniková a Španiel 
Luís Alberto Requejo, dva tvorivo odliš-
né typy, rozli�né temperamenty, prota-
gonisti rôznych interpreta�ných kultúr sa 
stretli nad partitúrou Koncertu B dur pre 
dva klarinety Karla Stamica. Na ploche 
pôsobivej klasicistickej kompozície bolo 
rados�ou sledova� proces tvorby oboch 
muzikantsky silných osobností. Ani jeden 
neubral zo svojho estetického presved-
�enia: Requejov nástroj mal laserové 
parametre, svietivo rovný úzky zvuk, 
kým Bieniková stavala na sýtejšom zvu-
kovom volúmene. V	aka vzájomnému 
porozumeniu vyznel ich koncert neoby-
�ajne prí�ažlivo, aktualizovane a v ob-
lasti frázovania a koloristiky inovatívne. 
Vtipný nápad „dvoch v jednom“ dokonala 
druhá �as� koncertu. Najskôr L. Svárov-
ský rozvibroval atmosféru Mozartovou 
Predohrou k opere Don Giovanni, aby 
vzápätí symbolicky odovzdal taktovku 
svojmu žiakovi Lukášovi Poh	nkovi. 
Mladý adept dirigovania (o. i. jeden z �le-
nov silnej hudobníckej v Žiline pôsobiacej 
dynastie) sa zhostil známej Pražskej sym-
fónie �. 38 D dur KV 504 W. A. Mozarta, 
za ktorú ho možno len pochváli�. V jeho 
koncepcii boli zrejmé porozumenie pre 

formu,  rešpekt k dimenziám orchestra,  
disciplína, no zárove� rados� a vyžívanie 
sa v tvárnosti hudobnej matérie. Poh�-
nek vstupoval na dirigentský stupienok 
so zrejmou pokorou. Jeho predpoklady, 
talent a – dúfajme –, 	alšie príležitosti 
mu otvoria perspektívy. Ak by tak nebo-
lo, bola by to škoda...

Lýdia DOHNALOVÁ

Štátny komorný orchester Žilina

M. �ervienka �foto: R. Ku�avík

L. Svárovský, L. A. Requejo a B. Bieniková �foto: R. Ku�avík

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Koncom septembra a za�iatkom ok-
tóbra ú�inkovali �lenovia Slovenského 
� lharmonického zboru vo Viedenskej 
štátnej opere v troch predstaveniach 
Musorgského opery Boris Godunov. 
V naštudovaní diela ú�inkujú �lenovia 
zboru od premiéry v roku 2007. Násled-
ne odcestovali 9. októbra na umelecký 
zájazd do Francúzska, kde  sa v Lyone 
predstavili na troch koncertoch. Pod 
taktovkou �eského dirigenta Tomáša 
Netopila uviedli spolu s Orchestre 
National de Lyon a sólistami (Simona 
Šaturová, Maria Radner, Charles Reid, 
Jan Š�áva) Dvo�ákovo Rekviem op. 89. 
V piatok 12. októbra uviedli a cappella 
koncert pod vedením zbormajsterky 
Blanky Juha
ákovej s dielami Rach-
maninova Celono�né bdenie op. 37, 
Štyri modlitbi�ky sv. Františka z Assisi 
F. Poulenca a Pocta tv�rc�m op. 147 
Z. Lukáša.  

(sf)

�lenovia Slovenského komorného 
orchestra Bohdana Warchala (um. ve-
dúci Ewald Danel) sa 7. novembra. 
predstavili na 3. ro�níku Medziná-
rodného festivalu komornej hudby 
„Strieborná lýra“ v Petrohrade, kde 
uviedli program z diel Bacha, Händla, 
Breinera a Dvo�áka.

(sf)

Koncom septembra vyšla vo vyda-
vate�stve Brilliant Classics nahrávka 
klavírnych koncertov J. N. Hummela 
(a mol op. 85, G dur op. 73) v interpre-
tácii talianskeho klaviristu Alessandra 
Commellata, ktorého sprevádza súbor 
Solamente naturali (um. vedúci Miloš 
Valent) pod taktovkou francúzskeho 
dirigenta Didiera Talpaina. Ide o za-
�iatok edície, ktorá má prinies� prvý 
komplet Hummelových koncertov 
v historicky pou�enej interpretácii a na 
dobových nástrojoch (na CD sú pou-
žité klavíry Josepha Böhma a Ignaza 
Pleyela). Nahrávka sa stretáva s priaz-
nivými ohlasmi a za�iatkom novembra 
patrila medzi 10 najpredávanejších 
titulov na francúzskej stránke 
www.abeillemusique.com. 

(aj)

Oprava
V novembrovom �ísle Hudobného 
života vypadlo v rubrike Recenzie 
CD, DVD, knihy v  recenzii nahrávky 
diel Tadeáša Salvu pre vydavate�stvo 
Naxos meno autora, ktorým je Anton 
Steinecker. Autorovi i �itate�om sa 
ospravedl�ujeme.

(hž) 
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Koncert Štátnej filharmónie Košice 
25. 10. bol sú�as�ou prebiehajúcich 
Dní �eskej kultúry v Košiciach. Ich 
motto – �esko-slovenskú vzájomnos� – 
zoh�adnila dramaturgia zaradením diel 
Ladislava Holoubka a Antonína Dvo-
�áka. Koncepcia jednotlivých skladieb 
v interpretácii dirigenta Petra Šumní-
ka s orchestrom ŠfK však bola pomer-
ne ne�itate�ná a nevýrazná. Partitúra 
Respighiho Botticelliovského triptychu 
si žiada detailne prepracovanú umelec-
kú víziu, kontempláciu i všímavos� vo�i 
pavu�inovo jemnej inštrumentácii. 
Každý nástroj �i nástrojové zoskupenie 
hrá nato�ko dôležitú úlohu v zvukovej 
impresii krehkého diela, že opomenu-
tie práce na farebnosti detailov vytvá-
raných ich vzájomnos�ou, �i na dife-
rencovaní dynamického pradiva na-
vodzuje dojem nezaujímavej skladby. 
V Holoubkovej symfonickej predohre 
Vzdory a nádeje op. 54 prevážila plo-
chá zvukovos�, sústredená najmä do 
plechových dychových nástrojov.

Skuto�ný vrchol koncertu pri-
niesol svojím majstrovstvom 
nástrojovej hry až violon�elis-
ta Ji�í Bárta. �ahkos�, s akou 
prekonával aj tie najproblema-
tickejšie miesta v jednom z naj-
náro�nejších  partov violon-
�elovej literatúry – v Koncerte 
pre violon�elo a orchester h mol 
op. 104 Antonína Dvo�áka, bola 
obdivuhodná. Éterická jemnos� 
a vzdušnos�, ktorými popret-
kával svoje �arovné piana, vy-
klenuté oblúky kantilén �i sýte 
tóny vo forte prispeli, k skvelé-
mu umeleckému zážitku. No žia-
dala sa tiež citlivejšia spoluprá-
ca dirigenta a orchestra s týmto 
vynikajúcim sólistom, napríklad 
v tónovo nádherných pianissi-
mách sólového violon�ela, frá-
zovaní a niekedy i v rytmickej 
rovine.

Dita MAREN�INOVÁ

Štátna fi lharmónia Košice

J. Bárta �foto: www.jiribarta.cz

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Dianie v Štátnej filharmónii Košice po-
kra�ovalo mimoriadnym koncertom, 
ktorý bol sú�as�ou projektu „Hudba 
medzi Východom a Západom“. V pred-
posledný októbrový de� bolo skrom-
nejšie zaplnené auditórium Domu 
umenia svedkom zvláštnej kombinácie 
Mozarta, Mendelssohna a Juraja Fila-
sa (1955). Koncert mal ešte jeden ná-
zov: „Z Košíc do Prahy“, �ím narážal 
na pôvod Juraja Filasa, ktorý študoval 
a uplatnil sa (nielen) v �eskej metro-
pole. Taktovka bola v rukách šéfdiri-
genta Zby
ka Müllera. Ten z úvodnej 
predohry k 	arovnej flaute vy�aroval 
hudbu, ktorej napriek drobným zvu-
kovým nedostatkom v piane nechýbal 
svieži „odpich“ a vzdušne-spevný pô-
vabný charakter. Orchester Štátnej 
filharmónie Košice podával po�as 
celého koncertu kvalitné výkony; azda 
len sekcia plechových dychových ná-
strojov upozornila v druhej polovici 
na výzvy, s ktorými sa treba lepšie 
popasova�. V Mendelssohnovom Hus-
�ovom koncerte e mol sa predstavil 
	alší košický a v Prahe žijúci rodák 
Miroslav Ambroš, hrajúci na vzácnom 
nástroji Camilla de Camilliho z roku 
1734. Ambrošov tón bol sýty, lahodný 
a patri�ne odtie�ovaný. Huslista hral 
technicky suverénne a s energickým 
výrazom, no vzh�adom na neuveri-
te�nú frekventovanos� koncertu málo 
originálne. Najmä v 2. a 3. �asti sa 
dostavila recenzentská únava, ktorá 
istotne nebola zaprí�inená subjektív-
nymi okolnos�ami... Výrazné oživenie 
priniesol sólista v neohlásenom va-
ria�nom a sonórne-harmonicky pod-
manivom prídavku. 
„Dokonané stvorenie“ – to je názov 
Symfónie �. 3 pre recitátora a ve�ký 
orchester od Juraja Filasa. Melod-

ramaticky podfarbené dielo sleduje 
zhudobnenie „Všehomíra“, �iže od po-
�iato�ného chaosu cez vyhnanie z raja 
až po druhý príchod Krista. Ke	že si 
pod�a mojich informácií na �osi také 
�ažké a ve� ké, ako problematika stvo-
renia sveta, dosia� úspešne trúfol vo 
svojom oratóriu iba Joseph Haydn, 
Filasov projekt som o�akával s istou 
nedôverou. Vzh�adom na náro�nos� 
predlohy a autorovu koncentráciu na 
rozhodujúce dramatické momenty 
(napr. De profundis – zúfalé volanie 
z priepasti) však dielo vyznelo pre-
sved�ivo. Nebolo prehnane dlhé (pri-
bližne 40 minút), inštrumentácia bola 
krik�avá, efektná a pompézna, ústred-
né témy hudobne nápadné a razantné, 
ich varia�né spracovanie dômyselné 
a stavba diela sved�ila o vynikajúcom 
architektonickom cite autora.  Reci-
tátor Marko Igonda ú�inne podporil 
ve� kolepý charakter kompozície svo-
jím vyhrotene patetickým, miestami až 
naturalistickým sugestívnym re�ovým 
prejavom. Úspechu diela pomohol aj 
profesionálny prístup orchestra a di-
rigenta. Filasovi sa podarilo ú�inne 
ohúri� posluchá�a, pri�om sa neuchy-
�oval k lacnej minimalistickej „medita-
tívnosti“; prekážali mi však prvoplá-
nová vypo�ítavos� smerom k bazál-
nym emóciám recipienta a suverénna 
pýcha, do ktorej autor vtesnal príbeh 
o Všetkom. �o mi však na tomto kon-
certe naozaj vadilo, to bol ne�itate�ný, 
no zaiste „trendový “ programový le-
ták na �iernom podklade. Alebo som 
sám, komu biele písmená na �iernom 
pozadí dráždia o�i?
Na svoj prvý novembrový koncert 
(8. 11.) zaradila Štátna filharmónia 
Košice program s názvom „Neznáma 
viola“. Mozart, Hoffmeister a Schu-

mann asi nie sú dostato�ným lákadlom 
pre košických posluchá�ov, pretože 
Dom umenia sa zaplnil asi do tretiny. 
Za dirigentský pult sa postavil Poliak 
Pawe� Przytocki. Ako prvá zaznela 
Mozartova Symfónia C dur KV 338, 
posledné dielo svojho druhu salzbur-
ského obdobia. Prvá �as� nijako nevy-
nikala vypracovanos�ou detailov ani 
koncep�nou istotou, naopak pôsobila 
dos� dezorganizovane. Komunikácia 
medzi orchestrom a dirigentom jed-
noducho viazla. Interpretácia 2. a 3. 
�asti viac uspokojila sústredenos�ou 
a disciplínou, v iskrivom finále miesta-
mi takmer elektrizovala. O zrozumite�-
nosti hudobnej dikcie (artikulácia) by 
bolo možné debatova� dlhšie, ja si však 
kladiem vždy otázku, �i chyba nespo�í-
va trochu aj v akustike Domu umenia. 
Alebo v nedostato�nom prispôsobení 
sa jej podmienkam? 
„Neznáma viola“ sa nám predstavila 
i v Koncerte D dur Mozartovho sú�as-
níka Franza Antona Hoffmeistera. Ne-
myslím si, že bolo vhodné zaradi� dve 
klasicistické skladby za sebou. „Nezná-
mu violu“ by možno ú�innejšie odkryla 
kompozícia od Hindemitha �i Bartóka. 
Nehovoriac o remeselnej dokonalosti 
a umeleckej náro�nosti skladby; tá od 
Hoffmeistera dokáže uspokoji� zrejme 
len absolútneho fanatika sólovej violy. 
Napriek narážkam na Mozarta v po-
slednej �asti ( jediná jej téma stála za 
zapamätanie) dobre chápem fakt, pre-
�o som ešte o Hoffmeisterovi dosia� ne-
po�ul. Prešovský rodák a odchovanec 
košického konzervatória Lukáš Kmi� 
však podal v tomto koncerte excelent-
ný výkon. Hral virtuózne, s dostato�-
nou fantáziou a výrazovou sviežos�ou. 
Kmi� v pomalej �asti zaujal citlivos�ou 
pre lyrické a elegické polohy, poslednú 

stvárnil s potrebnou dávkou veselého 
temperamentu. Skrátka, z kompozi�ne 
priemerného diela vy�ažil maximum, 
v �om mu ú�inne pomáhali košickí fil-
harmonici s Przytockým. Príležitost-
né intona�né otázniky možno zrejme 
pripísa� na vrub ladeniu, nástrojovým 
a farebným špecifikám.
Schumann sa v Košiciach hráva rela-
tívne �asto, hoci je otázne, ako jeho 
dielo u nás rezonuje. Sofistikovaná 
poetickos� tohto „�istého“ romantika 
stavia jeho interpretov pred náro�-
né výzvy. Výnimkou nie je ani Štvrtá 
symfónia d mol, jeho najpopulárnej-
šie orchestrálne dielo, zjednotené 
attacca spojením všetkých �astí a mo-
tivickou reminiscenciou. Výkon or-
chestra bol spo�ahlivý, bez cite�ných 
prehreškov, i ke	 nie som presved�e-
ný o absolútnej identifikácii vä�šiny 
hrá�ov s obsahom hudobného textu. 
Przytocki vzbudil ve�mi sympatický 
dojem svojou prirodzenou inteligen-
ciou a muzikalitou, v neposlednom 
rade i pamä�ou (dirigoval bez parti-
túry), chýbala mu však ve�mi dôležitá 
�rta interpreta�ného majstrovstva: 
schopnos� udrža� napätie ve� kých lí-
nií �i hudobných plôch. Schumannova 
Štvrtá je však okrem snivej a vášnivej 
symfonickej poézie charakteristická 
práve svojou prepracovanou archi-
tektúrou... Pravda, to ni� neuberá 
z podmanivej sily mnohých krásnych 
detailov. Ide predovšetkým o ú�inné 
gradácie (prechod k poslednej �as-
ti), furiózne scherzo, lyrickú kantilé-
nu pomalej �asti �i strhujúce finále. 
Návrat Romance v Triu naopak znel 
príliš matne a bojazlivo. Ale ako sa 
hovorí: koniec dobrý...

Tamás HORK AY
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Aktuálny ro�ník festivalu pozostával z pia-
tich dramaturgicky mimoriadne pestrých 
koncertov, ktoré mapovali kontexty slo-
venskej a svetovej hudby 20. a 21. storo�ia. 
Úvodné podujatie „Hommage à Alexan-
der Albrecht“ (12. 10.) v Kostole Naj-
svätejšej Trojice – Premonštrátov pred-
stavilo okrem diel bratislavského hu-
dobníka i zriedkavo uvádzanú skladbu 
Paula Hindemitha. Ve�er otvoril výber 
Albrechtových piesní v aranžmánoch di-
rigenta a umeleckého vedúceho Quasars 
Ensemble Ivana Bu� u. Skladby z rokov 
1910 až 1934 v interpretácii Evy Šuško-
vej sprostredkovali farebný svet prehlia-
daného, no osobitého slovenského štýlo-
vého „syntetika“, ktorý okrem brahmso-
vskej a mahlerovskej pies�ovej tradície 
zahrnul do svojho hudobného portfólia 

i Bergove, Schönbergove a Zemlinské-
ho vplyvy. Úvodná Reue upútala nád-
hernými legátovými oblúkmi a expresi-
onistickým výrazom, Friedhofgras bola 
plná farieb a osobitého koloritu, bolestne 
znejúce sekundové intervaly a prie�ahy 
v Mein Herz �i nežné vokalizácie v In der 
Winternacht rovnako ako vypäté drama-
tické pasáže v piesni Der Verdammte, to 
všetko sa nieslo v znamení suverénneho 
výkonu sólistky, ktorej sekundoval súbor 
citlivo sledujúci nuansy partitúry. Kon-
cert pokra�oval Albrechtovou Sonatínou 
pre 11 nástrojov z roku 1925. Expresív-
na melodika, tmavé farby a pozoruhodne 
�istá faktúra rovnako ako expanzívne sa 
rozvíjajúci melos pod�iarkovali auten-
tickos� autorovho kompozi�ného prístu-
pu k dielu. Bravúrne vyznela bizarná 
paródia Menuetu, rapsodické Vivace pri-
nieslo vo � nále búrku tremola, polytona-
litu i humor. 
Na záver koncertu sa v Hindemithovej 
Kammermusik Nr. 3 pre obligátne vio-
lon�elo a 10 sólových nástrojov predsta-
vil v úlohe sólistu Jozef Lupták. Hne	 

v úvode 1. �asti predviedol v rámci náro�-
nej komplementárnej textúry partov nie-
ko�ko razantných vstupov v skvelej súhre 
s ansámblom. Temnými tónmi a h�bkou 
zarezonovalo smúto�né Andante, � nálne 
Allegro moderato zažiarilo vzletným, ta-
ne�ným charakterom.

Secret Voice

Lahôdkou pre náro�ných bol sólový reci-
tál Evy Šuškovej „Secret Voice“. Koncert, 
pozostávajúci výlu�ne z diel pre sólový 
hlas, sa uskuto�nil v Kaplnke sv. Micha-
la na Hlavnej ulici. Ve�er otvoril tajuplne 
znejúci chorál O Virtus Sapientiae Hilde-
gardy z Bingenu, ktorého mysterióznos� 
ešte pod�iarkla spevá�kina „absencia“ 

na scéne a zvuky zvon�eka. Okrem gre-
goriánu v hudbe ob�as zaznievali i vzdia-
lené ozveny Orientu. Nasledovala Lacri-
mosa Jevgenija Iršaia. Napriek názvu išlo 
o drámu plnú expresie a vypätého výrazu. 
Zvuk zvon�eka tu nepredstavoval harmo-
nický prvok, ale naliehavú výzvu, rovna-
ko ako repetitívny text a deklamatívnos� 
plná búrlivých emócií. K vrcholom ve�era 
patrila Kagelova skladba Der Turm zu Ba-
bel, kde autor v intenciách názvu pracuje 
s rôznymi jazykmi. Skladate� tu prináša 
svoje typické hudobné „teátro“, ktoré Šuš-
ková virtuózne rozohrala. Hudba plynie 
ako búrlivý prúd plný glissandových po-
hybov, v�n a prízvukov, �asto na vedome 
nelogických miestach, zazneli groteskné 
trilky i osamotené samohlásky. Toto všet-
ko vytvorilo bizarnú hudobnú sklada�ku, 
extrémne náro�nú na interpretáciu, no 
v podaní sólistky presved�ivo plynúcu. 
Cyklus Giacinta Scelsiho HÔ I. predstavu-
je delikátny zvukový svet krátkych slabík, 
vyrážaných samohlások, mikroladenia 
s jemnými výkyvmi štvr�tónov a drobnok-
resby pestrých zvukových v�n. Sólistka sa 

asi najviac blysla v Beriovom diele Sequen-
za III. Všetkých pätnás� sekvencií predsta-
vuje jednu z najvä�ších výziev, aké sú�as-
ná hudba ponúka. Spevá�ka predvádzala 
hrani�né, extenzívne spevácke techniky 
od klasického spevu, rôzne ohýbanie tó-
nov v glissandách prechádzajúcich do še-
potu, výkrikov, deklamácie a vzdychov až k  
neartikulovaným zvukom a perkusívnym 
efektom. Úseky plynuli v rýchlom slede, 
skladba sa stala presved�ivou prehliadkou 
vokálnych možností na hranici techniky 
i výrazu. Koncert uzavreli The Four Agre-
ements Ivana Bu� u. Starobylé indiánske 
múdrosti autor zhudobnil prostredníc-
tvom motorickosti a vokálnych prejavov 
od tikania a sy�ania cez chr�anie až po jód-
lovanie. Obecenstvo zahrnulo spevá�ku, 
ktorú provokatívny, miestami až rebelant-

sko-rockerský prejav spojený s ukážkovou 
profesionalitou predur�uje na popredné 
miesta medzi interpretmi sú�asnej vokál-
nej hudby, búrlivými ováciami. 

Pocta Zeljenkovi

Koncert 15. 10. v Múzeu Vojtecha Lö�  era 
niesol názov „Hommage à Ilja Zeljenka“. 
Quasars Ensemble na úvod uviedli Zeljen-
kovu skladbu Galgenlieder. Dielo de� nujú 
neustále transformujúce sa úseky. V piesni 
Die beiden Esel zaujali „výkriky“ nástrojov 
v grotesknom, kapricióznom duchu, v Das 
Hemmed Eva Šušková predvádzala rôzne 
spôsoby rozoznievania foném, závere�ná 
Das Grosse Lalula bola razantnou a expre-
sívnou bodkou. Zeljenku vystriedal Ravel 
a skladba Trois poèmes de Stéphane Mal-
larmé z roku 1913. Quasars v diele inšpiro-
vanom symbolistickými textami predviedol 
�istý, éterický zvuk krehkých línií a moto-
rickos� vzdialených � ažoletov. �as� Placet
futile sa niesla na modálnych vlnách s krás-
ne  namiešanými farbami. Finále prinies-

lo recitatív nad plochami pomaly plynúcej 
hudby s tragickou atmosférou. Kompaktný 
blok diel Igora Stravinského za�al skladbou 
Three Pieces for String Quartet. Ponášky 
�udovej hudby, barbarské tóny s prekvapi-
vo úse�ným záverom i vtipne fragmentár-
na �as� Eccentric �i polytonálna Canticle 
s tiahlym, posmutnelým tónom predstavi-
li Stravinského dielo z rokov 1914–1918. 
Nasledujúca kompozícia Three Songs from 
William Shakespeare pre mezzosoprán, 
� autu, klarinet a violu zhudob�uje texty so-
netov a divadelných hier. Táto skladba bola 
doslova „prehliadkou“ bizarných interva-
lov. Hudba tlmo�ila epický príbeh a sólistke 
bolo vynikajúco rozumie�, hoci pre súbor 
nebol priestor múzea ideálny kvôli trochu 
sterilnej akustike, ktorá tlmila nežné rezo-
nancie slá�ikov i dychov do plochého, dvoj-
rozmerného zvuku. Full Fathom Five naz-
na�ila medzi sple�ou hlasov tóny chorálu, 
When Daises Pied opä� priniesla koláž ne-
spevných intervalov a komplikovanej tex-
túry to�iacej sa okolo univerzálneho moti-
vického modelu. Koncert uzavreli miniatú-
ry Trois poésies de la lyrique japonaise pre 
soprán pikolu, � autu, dva klarinety, klavír 
a slá�ikové kvarteto.

100 rokov po Pierrotovi

Symbolické uvedenie diela Pierrot lunaire 
op. 21 Arnolda Schönberga sa uskuto�ni-
lo v de� výro�ia jeho historickej premiéry 
(16. 10. 1912). Bol to skuto�ný vrchol fe-
stivalu. Prvá �as� zaujala výraznou rytmi-
kou a skvelým diapazónom Šuškovej spre-
chgesangu. Sólistka bola so svojou rolou, 
zah
�ajúcou javiskový pohyb, gestiku, re�, 
skrátka kompletný scénický prejav, doko-
nale zžitá. Jej dôležitou polohou je mož-
no tá rebelantská, s ktorou excelovala už 
na koncerte v kaplnke a tu bola ešte umoc-
nená provokatívnou, premyslene dávkova-
nou lascívnos�ou, ešte dnes šokujúcou kon-
zervatívneho posluchá�a a koketujúcou na 
hrane kabaretu, blázinca, koncertného pó-
dia a divadla. Rýchly prúd sprechgesangu 
skvele súznel s dravým prejavom ansám-
blu. Do divadelnej ilúzie decentne vstupo-
vali javiskovým pohybom a mimohudob-
ným prejavom i �lenovia Quasarsu. Vypätý 
výraz expresívneho divadla a skvelé kreácie 
sa dajú bezpochyby porovna� s legendár-
nou interpretáciou nemeckej spevá�ky 
a here�ky Barbary Sukowej so Schönberg 
Ensemble. Šuškovej nem�ina je znelá a drs-
ná, jej výkriky a glissandá znejú prirodzene 
a logicky vychádzajú z textu a scény. Hudba 
plynula pomerne svižne, hoci súbor ani na 
okamih nepo�avil v nasadení a extrémnej 
emócii. Zneli hudobno-slovné sekvencie 
a dokonca i „walking bass“, príkre zvuko-
vé vlny, mikrointervaly a žalospev. Dru-
há �as� priniesla o poznanie tmavšie farby 
a ešte vä�šiu mieru expresivity, miestami 
znejúcej ako existencialistický zvukový 
chaos. Závere�ná �as� sa niesla v duchu 
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Quasars Ensemble �foto: A. Va�ko

Quasars Ensemble & Košice
3. ro�ník festivalu, 12.–16. októbra, mesto Košice, s podporou Košice - EHMK 2013
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John Cage a hu(d)by

Sú�as�ou osláv 30. výro�ia Bratislav-
ského chlap�enského zboru bolo aj 
októbrové európske koncertné turné, 
v rámci ktorého sa teleso predstavilo 
v Nemecku, Švédsku a Po�sku. Po�as 
10 dní zbor svojím umením oslovil 
stovky milovníkov klasickej hudby 
a ponúkol program z kompozícií 
slovenských i svetových skladate�ov. 
Interpreta�ná vyspelos� a zrelos� 
chlap�enských hlasov oslovila švédske 
publikum nato�ko, že sa fotogra� e 
z koncertov dostali na prvé stránky 
švédskych denníkov. „Sme ve�mi 
š�astní, že sme dokázali zauja� náro�-
né švédske publikum. Zborový spev 
je tu ve�mi rozšírený, v každej rodine 
nájdete speváka alebo hokejistu,“ 
povedala zbormajsterka Magdaléna 
Rov�áková. Jedným z vrcholov turné 
bolo ú�inkovanie na Medzinárodnom 
zborovom festivale, kde sa predstavilo 
vyše 12 000 spevákov z celej Európy. 
Návštevníci si tak mohli v podaní spe-
váckych zborov vypo�u� nielen klasic-
ký repertoár, ale aj jazzové štandardy, 
úpravy populárnych piesní, sakrálne 
skladby �i aranžmány �udových pies ní. 
Bratislavskí chlapci opä� ukázali, že aj 
malá krajina, akou je Slovensko, do-
káže zauja� svojou kultúrou a vysokou 
úrov�ou umeleckého prejavu. Turné 
sa uskuto�nilo s � nan�nou podporou 
Ministerstva kultúry SR, Nadácie Ars 
Bratislavensis a Nadácie Tatra banky.

(ab)

Študenti hudobnej vedy na FiFUK v Bra-
tislave Filip Hoško a Martin Harazin pri-
šli s výborným nápadom – oslávi� sto-
ro�nicu Johna Cagea projektom, ktorý 
by spojil dve vášne tohto umelca, hudbu 
a huby, v podobe výstavy fotogra� í na-
sledovanej koncertom z jeho diel dopl-
neným o prednášky estetika a mykológa. 
Podujatia boli dve, 4. 10. v Lesníckom 

a drevárskom múzeu vo Zvolene a 15. 10. 
v Bratislave v nových priestoroch a4 na 
Karpatskej ulici. Prvé pod�a ohlasov za-
znamenalo ve�ký úspech, druhé som na-
vštívil osobne a musím uzna�, že malo 
výnimo�nú atmosféru.
Ak sa John Cage okrem iného snažil este-
tizova� bežné �innosti a bežné, celkom 
oby�ajné zvuky, ktoré pri nich (alebo 
mimo nich) vznikajú, aktéri podujatia za-

šli ešte 	alej, a to priamo k sakralizácii. 
Nebolo to len kultúrne podujatie, ale tak-
mer náboženský obrad, ktorého pred-
metom bola venerácia Johna Cagea. Na-
koniec, pre�o nie? Nadšenie pre Cagea, 
jeho myšlienky (a ob�as aj jeho hudbu), je 
svojím spôsobom náboženstvom, žiada si 
dávku úprimného presved�enia �i priam 
horlivej viery. A tak, ako musí ma� obrad 

svoj poriadok, aj toto cageovské poduja-
tie malo miestami takmer liturgické prv-
ky. Návštevníci sa po vstupe mohli najprv 
„pokloni� pred ikonami“ – prezrie� si vy-
stavené fotogra� e Johna Cagea napríklad 
pri zbieraní húb. Úvodné slovo mykológa 
Stanislava Glejduru, oslovujúceho Cagea 
familiárne ako „Johnny“, bolo možné s pri-
žmúrením oka prirovna� k �ítaniu z evanje-
lií, nasledujúca prednáška estetika Jozefa 

Cseresa bola skoro v plnom zmysle homíli-
ou. Potom scénu obsadili Ivan Šiller a jeho 
Cluster Ensemble, aby znovu predstavili 
svoj cageovský repertoár (Living Room 
Music, Suite for Toy Piano, Branches). 
Toto bolo ordinárium, obohatené ešte 
o Cageove rané skladby pre klavír Dream 
a In a Landscape v úprave pre marimbu 
v podaní Lenky Novosedlíkovej a s parti-
cipáciou improvizujúcej tane�ní�ky Petry 
Fornayovej. O menlivé �asti (Water Walk) 
sa postarali skladatelia Marián Zavarský 
a Matúš Wiedermann. Pred pár rokmi 
boli �lenmi združenia 4tones tendujúce-
ho skôr ku konzervatívnemu tradiciona-
lizmu, dnes, zdá sa, konvertovali na novú 
vieru a mohli sme ich vidie� a po�u� pri 
vykonávaní rôznych akcií a vydávaní rô-
znych zvukov v improvizovanej kuchyni 
(Zavarský) alebo kúpe�ni (Wiedermann). 
Pod�a m�a sympatická konverzia...
V druhej �asti liturgie patrilo pódium 
britskému triu Sonic Catering Band, 
ktorého hlavný aktér, režisér Peter 
Strickland, pripravoval jedlo, kým osta-
tní dvaja �lenovia elektronicky spracúva-
li mikrofónmi zosnímané zvuky mixéra, 
unikajúcej pary �i škvariaceho sa ole-
ja. Množstvo „mašiniek“ a zložitá sple� 
káblov na ich stoloch (vizuálne trochu 
pripomínali operátorov zo strediska ve-
smírnych letov NASA v Houstone) s�u-
bovali omnoho bohatšie zvukové hody 
než akých sme napokon boli svedkami. 
Ove�a zábavnejšie bolo sledova� Stric-
klanda v akcii – nielen ako kuchára, ale aj 
�ašníka ve�mi rýchlo roznášajúceho jedlo 
náhodne vybraným jedincom z publika, 
�o mi evokovalo podávanie eucharistie. 
Po „prijímaní“ sa teda po�etné publikum 
(pestrá škála siahala od ortodoxných ve-
riacich cez laikov, skeptikov až k presved-
�eným inovercom, ktorí však radi prijali 
pozvanie a vytrvali až do konca) v pokoji 
rozišlo, živo diskutujúc, prípadne ochu-
tnávajúc zvyšky pripravených pokrmov. 
Musím potvrdi�, že oranžová zeleninová 
omá�ka v mixéri chutila znamenito.
Pozitívne je tiež to, že tým bol zárove� 
zasvätený aj samotný obradný priestor, 
v ktorom a4 po vyhnaní zo svojho pôvod-
ného sídla na Námestí SNP a prechodnom 
exile v KC Dunaj kone�ne zakotvila. Ostá-
va mi teda zloži� poklonu iniciátorom, spo-
luorganizátorom aj ú�inkujúcim a dúfa�, 
že mi za vyslovenie týchto kacírskych myš-
lienok nebudú hrozi� upálením...

Robert KOLÁ�

insitnej naivity a sólistka zdôraz�ovala pa-
rodické prvky, kým súbor sa pohrával s ich 
rytmizáciou. Serenáda s výrazným violon-
�elom a klavírom a posledná O alter Duft, 
parodujúca klasickú áriu, boli už len �ereš-
ni�kou na torte skvele zohraného ansám-
blu a spevá�ky tlmo�iacej hudobné vízie 
autora, ktorý stále �aká na úplné pocho-
penie svojho diela. Pierrot lunaire v podaní 
Evy Šuškovej a Quasars Ensemble bol skve-
lým a raritným zážitkom pre všetkých záu-

jemcov o „entartete Kunst“. Je evidentné, 
že súbor Quasars Ensemble dozrieva, 
pôsobí zohrano, homogénne a disponuje 
kompaktným a rozlíšite�ným zvukom. Sú-
bor ponúka vyváženú dramaturgiu kon-
certov v tematicky koncipovaných „balí�-
koch“ na vynikajúcej interpreta�nej úrov-
ni, na �om má bezpochyby zásluhu Ivan 
Bu� a ako dirigent, organizátor i drama-
turg, ale tiež jednotliví �lenovia, ktorí sú 
interpreta�nými kvalitami na úrovni sóli-

stov. Eva Šušková sa ako hos� predstavila 
po�as piatich po sebe idúcich strhujúcich 
ve�erov v hviezdnej forme a v neuveri-
te�ne širokom repertoári. K úspechu fe-
stivalu prispeli kvalitná propagácia, vho-
dne zvolené priestory, priliehavý vizuál 
a stále sa rozširujúca h
stka nadšencov, 
ktorá podobné aktivity vytrvale podpo-
ruje a má tendenciu rás�.

Peter KATINA

Cluster Ensemble �foto: B. Fojtík

Vo veku nedožitých 96 rokov zomrel 
v stredu 31. októbra v Bratislave 
hudobný skladate� Zdenko Mikula. 
Rodák z Vyhní (27. 11. 1916), študoval 
na Štátnom u�ite�skom ústave v Banskej 
Bystrici (Karel Štika) a na Konzervató-
riu v Bratislave (kompozícia – Eugen 
Sucho�, dirigovanie – Kornel Schimpl). 
Popri skladate�skej �innosti bol aktívny 
aj ako dirigent (Vysokoškolský umelec-
ký súbor, Vojenský umelecký súbor), 
pedagóg (externe na Konzervatóriu 
v Bratislave, Filozo� ckej fakulte Uni-
verzity Komenského a Vysokej škole 
múzických umení) a tiež v organiza�nej 
oblasti (Zväz slovenských skladate�ov, 
Hlavná redakcia hudobného vysielania 
v �eskoslovenskom rozhlase v Bratisla-
ve, Zväz �eskoslovenských skladate�ov 
v Prahe). Je autorom mnohých inštru-
mentálnych a vokálno-inštrumentálnych 
diel, z ktorých sa do širokého povedo-
mia doma i v zahrani�í najviac dostala 
jeho bohatá zborová tvorba.

(www.hc.sk)
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ROZHOVOR

 Do akej miery sa rodinné zázemie podpísalo 
pod ambície vybra� si hudobnícku dráhu a ako s od-
stupom �asu hodnotíš svoje korene? Za �o va�íš  
umeleckým tradíciám v rodine?
Ako malý chlapec som nepoci�oval žiadne putá 
a záväzky. Naš�astie som nemal zviazané ruky 
ani na ceste za umením. Rodinné zázemie bolo 
pre m�a východiskovým bodom, o ktorý som 
sa mohol oprie�, �i už  to boli divadelné pred-
stavenia môjho strýka alebo fotogra� e a obra-
zy mojej tety a strýka, ale aj hudba môjho otca, 
pri vzniku ktorej som bol. To všetko silne ov-
plyvnilo môj �alší vývoj, nielen smerom k hud-
be. Vtedy som si ešte neuvedomoval, ako to na 
m�a silno duchovne pôsobí. Až z �asového od-
stupu viem, že to bola ve�ká výhoda.

 Na Slovensku sa štúdium kompozície rozvíja-
lo v skladate�ských diel
ach výrazných osobností 
Moyzesa, Cikkera, Kardoša a iných – �i už o� ciálne 
na konzervatóriu, VŠMU, alebo po�as súkromných  
hodín u niektorých skladate�ov. Ako sa formovalo 
tvoje skladate�ské remeslo?  
U Juraja Pospíšila som na bratislavskom kon-
zervatóriu získal základy kompozi�nej tech-
niky, prof. Dezider Kardoš ma na VŠMU pri-
viedol ku komplexnejšiemu vnímaniu sklad-
by, hudobného diela. Cítil som sa u neho ako 
v ,,Meisterschule“. Prof. Donatoni mi po�as 
stáže na Hudobnej akadémii v Siene otvoril 
dvere do ve�kého sveta umenia. Syntézou tých-
to troch kompozi�ných škôl sa �alej formoval 
môj kompozi�ný jazyk a v nemalej miere aj 
moje ambície týkajúce sa pedagogického pô-
sobenia.

 Už vyše 25 rokov pôsobíš ako hudobný peda-
góg na Konzervatóriu v Bratislave. K tvojim štu-
dentom patria dnes už významní hudobníci ako 
Matúš Jakab�ic, Marián Lejava, Lucia Ko
akovská, 
Peter Groll �i Juraj Val�uha... Je vyu�ovanie kompo-
zície študentov zárove
 istým tréningom pre peda-
góga-skladate�a? 
Rád by som zdôraznil, že by� hudobným peda-
gógom je poslanie a ve�ká zodpovednos�, lebo 
formujeme budúceho profesionála, dávame 
mu „chlieb do ruky“. Základným krédom pre 
m�a vždy bolo a je nevnucova� študentom 

svoj štýl a svoje kompozi�né prostriedky, ale 
ukáza� im široké spektrum možností umelec-
kej tvorby a nau�i� ich remeslo. Pri tomto pro-
cese je nevyhnutné aj vlastné sebazdokona-
�ovanie, ktoré ma zákonite posúva dopredu. 
Tešia ma úspechy mojich študentov, aj to, že 
mnohí z nich ostali pri umeleckom remesle.

 A �o VŠMU, nemal si ambície pôsobi� aj tam?
Istý �as som vyu�oval na Katedre hudobnej te-
órie Hudobnú estetiku a Dejiny hudby 20. sto-
ro�ia. Bohužia�, Katedra skladby je už vyše 20 
rokov pre našu generáciu akoby zakliata. O na-
šom pôsobení dlho rozhodoval �lovek, ktorý sa 
snažil našu generáciu „odpíli�“. Je to o to smut-
nejšie, že ide o kolegu-skladate�a, ktorému mi-
nulý režim tiež ubližoval. Nechcem to �alej ko-
mentova�.

 Niektorí skladatelia nikdy neposlali skladbu do 
sú�aže. Ako dlho trvalo, kým si nabral odvahu zú-
�astni� sa na skladate�skej sú�aži? �o posmelí auto-
ra mera� svoje autorské výkony s inými, aké riziko 
podstupuje mladý skladate�? 
Myslím si, že každý mladý študent chce by� 
konfrontovaný s rovesníkmi, tiež som nebol 
výnimkou. Bohužia� v minulom  režime bolo 
málo možností zú�ast�ova� sa skladate�ských 
sú�aží. Smerom na Západ to bolo vylú�ené. 
Napriek tomu sa niekedy podarilo nájs� malú 
štrbinku v systéme. Pre m�a to bola vždy ve�ká 
motivácia �i výzva a aj v sú�asnosti také nie�o 
potrebuje každý mladý skladate�. Sú�až pri-
náša nové inšpirácie a tie vplývajú na tvorivé 
procesy.

 �asto si pozývaný za �lena poroty skladate�s-
kých sú�aží v zahrani�í. �o bolo skôr,  profesionálne 
úspechy Petra Martin�eka a ceny za autorskú tvor-
bu doma aj v zahrani�í  �i �lenstvo v porotách? 
Aby dostal skladate� pozvanie do skladate�skej 
poroty, prvým predpokladom sú ocenenia zís-
kané doma a v zahrani�í, a v nemalej miere aj 
pedagogické a umelecké úspechy. Ur�ite aj to, 
že Slovensko sa po roku 1989 otvorilo svetu.

 �o núti skladate�a h�ada� vlastné  kompozi�né 
znaky hudobnej re�i; z �oho sa rodí  to jedine�né, �o 

odlišuje autora v kontexte sú�asnej  hudby?
Umelecká tvorba je vo ve�kej miere intuitívny 
proces spojený s nadobudnutým vzdelaním 
a rozmanitými skúsenos�ami. V mladom veku 
som sa angažoval v rôznych žánroch hudby – 
rock, jazz, experimentálna hudba, scénická 
a � lmová hudba. Postupne som dospel k ich 
syntéze, pri�om som si za�al vytvára� vlastnú 
kompozi�nú re�. 

 Aké vplyvy európskej hudby 20. storo�ia pri-
púš�aš vo svojom výrazovom arzenáli?  
Prvky minimalizmu, novej melodickosti a jed-
noduchosti sa stali základným odrazovým bo-
dom, ktorý bohato využívam. Nehrám sa na 
„tzv. avantgardistu“, ale napriek tomu sa po-
važujem za bojovníka. Jednozna�ne odmie-
tam, že moja hudba sa chce len pá�i�, a preto 
je melodická. Nie je hanba bojova� za nie�o, �o 
vnútorne cítim, aj ke� to iní nechápu. Hanbou 
je ís� proti svojmu srdcu, zaprie� city a by� zba-
belým zo strachu pred odsúdením. Nechcem 
sa prispôsobi�.

 Scénické oratórium Memento vzniklo ešte za 
�ias totality (80. roky). Námetom i spracovaním pr-
vej slovenskej videoopery si poriadne roz�eril stoja-
té vody. Mal si vtedy iba 26 rokov...  
Svoju prvú operu som písal v spolupráci s pop-
redným �eským publicistom a scenáristom 
Radkom Johnom na námet jeho rovnomennej 
knihy. V tom období Memento kolovalo ako sa-
mizdat v xeroxovej podobe po mestských kniž-
niciach a boli na �u neo� ciálne poradovníky. 
Pre nás bolo Memento obžalobou vtedajšieho 
režimu nepripúš�ajúceho, že v �om môže exis-
tova� aj problém drogovej závislosti mladých 
�udí, ke�že všetci sme mali by� š�astní a spo-
kojní. Spolu s režisérom Samom Ivaškom sme 
nato�ili � lmový materiál k opere, ktorú stihol 
podobný osud ako knihu – dostal sa do trezo-
ru. Zados�u�inenie prišlo až po „nežnej revolú-
cii“, ke� sa dielo v podobe videoopery dokon-
�ilo a získalo medzinárodné ocenenie v Kana-
de (videlo ho viac než milión divákov v televízii 
po celom svete). Moja prvá opera symbolizuje 
snahu angažova� sa v boji proti totalitnému re-
žimu ako takému, �i je to doma, alebo inde vo 

 �f
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Nechcem sa 
prispôsobi�

K momentom umeleckého bilancovania patria 
jubileá, ktoré prinútia rekapitulova� dosiahnuté 
a h�ada� inšpiráciu do �alších rokov tvorby. 
Zhodli sme sa na tom v rozhovore s �erstvým 
pä�desiatnikom Petrom Martin�ekom. 

Pripravila Melánia PUŠKÁŠOVÁ
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svete. Myslím si, že v umeleckej tvorbe sa tre-
ba venova� aj neprávosti a násiliu páchanom 
na �udstve. 

 Ktoré alšie skladby patria do toho okruhu?
Tu by som zaradil aj moju „antirežimovú“ elek-
troakustickú skladbu Les insectes (Hmyz), kto-
rá bola vtedy bez môjho vedomia premenova-
ná pre rozhlasové vysielanie  názvom Natura I, 
aby nevzbudzovala nevhodné asociácie. Naš-
�astie, tá doba je už minulos�ou...

 Missa Danubia pre soprán, tenor, miešaný 
zbor a orchester bola jedným z najpredávanejších 
diel slovenského skladate�a na CD. Ako vyzerá bi-
lancia tvojich skladieb na nosi�och slovenských vy-
davate�ov? Iste si vieš predstavi� lepšie podmienky 
na vydávanie...
Ur�ite áno, ale s omšou som mal š�astie. Sklad-
bu vydali v zahrani�nom  vydavate�stve, ktoré 
jej zabezpe�ilo publicitu aj vo svete. Niekto-
rí naši vydavatelia ako keby �akali, že kupu-
júci zákazník, umelec, študent, laik príde za 
nimi. Malo by to by� naopak. Distribúcia, re-
klama a s tým spojené „PR“ je dnes nevyhnut-
ným predpokladom úspešného prezentovania 
umelca doma i v zahrani�í. Ale myslím si, že 
táto rovnica je nám všetkým dobre známa, len 
u nás sa na �u akosi zabúda. A to je škoda.

 Missa Danubia je sú�as�ou tvojej tetralógie Žal-
mové piesne, Zjavenie sv. Jána  a Malá detská omša. 
Aký máš  vz�ah k viere ako takej?
H�bka viery nie je merate�ná; nezávisí od toho, 
ako sa k nej hlásime, ale ako konáme. Môj 
vz�ah k vyššej moci nie je determinovaný vz�a-
hom k cirkvi. Som skôr zástancom ekumeniz-
mu a viera v Boha pre m�a je a bola vždy nie-
�ím posvätným. Prepojenie môjho vnútorného 
presved�enia s tvorbou vnímam ako rozhodu-
júce. 	asto si kladieme ve�a otázok, nevieme 
na ne odpoveda�, ale tajomstvo viery vyznáva-
me a z m
tvych „vstávame“. A to je základ našej 
viery. Schopnos� cíti� v srdci vieru v Boha je da-
rom, takisto ako talent. A ja tomu verím...

 V priebehu rokov 2008–2011 si po dvadsa�ro�-
nej  prestávke  skomponoval dve výnimo�né sym-
fónie (Symfónia �. 2  „The Second Touch – Largo“ 
a �. 3  „Benátska“) v období, kedy v slovenskej hud-
be nová symfonická tvorba �iasto�ne absentuje. Po-
zoruhodný je vypätý autorský výkon na dvoch or-
chestrálnych partitúrach, najmä vo formáte  symfó-
nie  typu „Largo“, �i inovácia zborovým partom...  
Nebolo to �ahké, po dlhom zvažovaní, �i vô-
bec ešte má zmysel písa� symfóniu ako takú, 
som dospel k názoru, že musím rešpektova� 
vnútorné pocity. Tie ma presved�ili, že sym-
fónia ako druh je aktuálna aj dnes. O tom 
sved�í aj dlhá odmlka v mojej symfonickej 
tvorbe. Pre m�a bol prvoradý emocionál-
ny podtext, vyplýval z potreby rieši� závaž-
né krízové situácie v mojom živote. Proces 
vzniku „Larga“ bol tým priestorom, v kto-
rom som to celé zrealizoval.

 Potrebuje orchestrálna hudba v skladate�ovej  
pracovnej stratégii osobitné podmienky, tvorivé im-

pulzy, zvláštne okolnosti, aby sa dielo vydarilo? Alebo 
pomôže aj tzv. „kríza“? V tretej symfónii „Benátskej“ 
sa akoby potvrdil prílev tvojej inovovanej konštruk�-
nej  imaginácie pre ve�ké formy, zapojenie zboru... 
Jej písanie bolo ve�kou životnou skúsenos�ou, 
nie�ím úplne novým, quasi „variáciou života“. 
Samozrejme, že sa v nej odzrkad�ujú aj prvky 
krízy, ale v prvom rade je to akoby koláž vlast-
ných hudobných obrazov, pocitov a vnemov na-
dobudnutých prostredníctvom všetkého zlého aj 
dobrého, všetkého škaredého aj krásneho z mojej 
minulosti. Je to moja vnútorná o�ista a vyrovna-
nie sa s „núteným pobytom“ v tomto šialenom 
kolobehu sveta. Nemôžeme minulos� zmeni�, ale 
môžeme vníma� jej stopy a akceptova� ich. A prí-
tomnos�? Mali by sme jej dáva� všetko, aby sme 
mohli obdarova� budúcnos�. Zlá  správa je, že �as 
letí; dobrá, že kapitánmi lietadla sme my. A to je 
výhoda. Ale to povedal už aj niekto iný...

 Prelúdium „For  Elise 2“ z klavírneho cyklu je 
jemnou parafrázou Beethovenovej skladby (pozn. 
premiéra skladby sa uskuto�nila na festivale Nová 
slovenská hudba 5. 11. 2004). �o poskytuje sú�as-
nému skladate�ovi inšpirácia hudbou iného storo-
�ia, ako sa prebraté prvky in� ltrujú do modernej 
hudobnej re�i 21. storo�ia? 
Priznám sa, že Prelúdium „Pre Elišku 2“ vzniklo 
ve�mi spontánne ako hudobný žart. Príliš som 
sa nad tým nezamýš�al. Necha� sa „vo�ne uná-
ša�“ priestorom notovej osnovy má zrejme nie-
kedy tiež svoje výhody. 	lovek nemyslí na žiad-
ne zákonitosti formy, melodiky, harmónie, len 
spontánne zapisuje to, �o má na srdci. Možno 
práve tak bezprostredne vznikajú najkrajšie hu-
dobné drobnosti.

 A ako sa cítiš pred generálkou, zvykneš svoje 
skladby po premiére prepisova�?
Pred generálkou mám ur�itú dávku profesionál-
nej trémy. Pritom si uvedomujem, že som sa sna-
žil urobi� maximum, a to ma do istej miery upoko-
juje. Po premiére skladby už neprepisujem, moje 
myšlienky sa už vä�šinou uberajú iným smerom. 
Samotný proces vzniku diela je pre m�a najdôleži-

tejšou fázou formovania; vtedy rozhodujem o jeho 
výslednej podobe, ktorú potom už nemením. 

 Svet umenia je bezodný. Hudobné  umenie sa 
zvykne spája� s hlbokou spiritualitou. Ako sa to pre-
javuje  v tvojom živote? 
Umenie je priestor, ktorý tvoríme pre nieko-
ho, kto v �om môže by� taký, aký je i aký nie 
je. Minule mi povedal jeden významný politik, 
ukazujúc svoju pracov�u: „Tu je moje miesto, 
kde vykonávam svoju prácu, namiesto toho, 
aby som žil.“ Smutné... Ke� rozmýš�am o ži-
vote, najvä�ší údiv by v nás malo vyvola� to, že 
žijeme. �udia si vytvorili obraz osudu, aby za-
kryli vlastné nerozvážnosti. 

 Aké skladate�ské plány  sú na tvojom stole? 
Nerád o nich hovorím konkrétne, vä�šinu sa 
ich potom nepodarí naplni�. Je to, ako ke� prí-
dete na návštevu a cítite úžasnú vô�u z kuchy-
ne hostite�a. 	akáte, kým jedlo prinesú a až po-
tom vnímate jeho vzh�ad a chu�. Teda aj u m�a 
sa práve všeli�o „varí“ a „ochutnáva�“ sa ur�ite 
bude v najbližšej budúcnosti. Momentálne pra-
cujem na viacerých objednávkach z oblasti ko-
mornej �i symfonickej hudby.

 Je pre teba dôležité riskova� a skúša� nové 
kompozi�né obzory?
Potreba skúša� a vymýš�a� nové tvary a podstu-
pova� pritom ur�itú dávku rizika je vzrušujúci 
akt; je kódovaný kreativitou, ktorá nás vyzýva 
nie�o nové vytvori�. Od istého bodu si duchov-
ný rast vyžaduje odvahu, logicky teda prináša aj 
riziko. Skladate� môže najviac �utova� to, ak  isté 
riziká nepodstúpi a vzdá sa ich. Vtedy sa dá už 
len zaplaka� nad tým, �o ušlo. „H�adanie“ nepo-
trebuje vysvetlenie. V mojej tvorbe ob�as pozo-
rujem proces, pre ktorý akoby neexistovalo vy-
svetlenie. Neskôr môže tento proces ve�mi jed-
noducho vysvetli�  naša skúsenos�. Riziko spo-
jené s tvorivos�ou je osud, avšak odvaha je tou 
cestou, ktorou sa dennodenne vydávam.

Peter MARTIN�EK (1962), zaradený do Cam-
bridgskej encyklopédie 2000 najvýznamnejších 
skladate�ov, vyrastal v mimoriadne stimulujú-
com umeleckom prostredí. Otec Dušan Martin-
�ek bol skladate�om a vysokoškolským pedagó-
gom, matka Magda Martin�eková profesorkou 
spevu na konzervatóriu; jeho strýkovia boli 
Miloš Pietor, významný slovenský režisér, a Mar-
tin Martin�ek, popredný slovenský fotograf, teta 
Ester Šimerová-Martin�eková je známa ako prvá 
dáma slovenského výtvarného umenia. Za svoje 
diela získal viacero ocenení doma i v zahrani�í, 
o. i. Ceny Slovenského hudobného fondu za die-
lo Tri lyrické zbory (1987) a za oratórium Me-
mento (1991); toto dielo bolo spomedzi 500 diel 
ocenené i v Kanade (Banf). Slá�ikové kvarteto 
�. 1. „Les animaux dans la nature“ sa dostalo do 
� nále skladate�skej sú�aže  Grand Prix Arthur 
Honegger v Paríži (1981). Spomedzi posled-
ných rozsiahlejších diel mala v r. 2010 premiéru 

ROZHOVOR

cestou, ktorou sa dennodenne vydávam.

�foto: archív

v rámci festivalu Nová slovenská hudba jed-
no�as�ová  Symfónia �. 2 „The second Touch 
– Largo“ (2008–2009) v interpretácii SKO B. 
Warchala (dir. E. Danel), komorná verzia odzne-
la vo svetovej premiére v máji 2011 v Benátkach 
v Teatro La Fenice (Benátski komorní sólisti, 
dirigent G. Krammer). P. Martin�ek bol prvým 
slovenským skladate�om, ktorého dielo zaznelo 
v tomto významnom stánku umenia. Symfónia 
�. 3. „Benátska“ mala premiéru na BHS 2011 
(ŠKO Žilina, zbor Technik, dir. O. Dohnányi).

www.petermartincek.sk 
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Druhý festivalový ve�er (otvárací koncert 
bol recenzovaný v HŽ 11) patril Bratislav-
skému chlap�enskému zboru a Solamente 
naturali (um. vedúci Miloš Valent), ktorí 
sa predstavili na koncerte sakrálnej hudby 
v Dóme sv. Martina. Koncert sa uskuto�nil 
i pri príležitosti 30. výro�ia založenia BChZ, 
�o dodávalo projektu punc výnimo�nosti.
Slávnostný ve�er otvorili Solamente natura-
li známym Charpentierovým Prelúdiom z Te 
Deum. Následne zo zadnej �asti chrámu za-
znel gregoriánsky hymnus Veni creator spi-
ritus a anonymus zo 14. storo�ia Alta trinita 
beata. Po�as neho chlapci spievajúc pre-
chádzali do prednej �asti kostola, kde pod 
vedením dirigentky a zakladate�ky zboru 
Magdalény Rov
ákovej zaznel 	alší grego-
riánsky chorál, O vere digna hostia. Okrem 
akustického a vizuálneho efektu treba vyz-
dvihnú� intona�ný súlad a spolo�nú dikciu 
chlapcov, pri gregoriáne obzvláš� náro�nú. 
V motete Françoisa Couperina Jubilemus, 
exultemus zbor so Solamente naturali uká-
zali, že farebná a štýlová kombinácia týchto 
dvoch telies je vkusná a pútavá. Magni
 cat 
od �eského barokového skladate�a Šimona 
Brixiho, uvedený v slovenskej premiére, za-
znel pod vedením dirigenta Gabriela Rov-

áka ml. so sólistami Alexandrom Schnei-
derom (kontratenor), Matejom Slezákom 
(tenor) a Tomášom Šelcom (bas). Chlapci 
sa suverénne pohybovali v polyfonických 
štruktúrach, nevynímajúc náro�né piana vo 
vysokých polohách. Nasledujúca a cappella 
antifona Regina coeli od Joana Cererolsa 
kládla vysoké intona�né nároky na skupinku 
štyroch šikovných chlap�enských sólistov 
spievajúcich z bo�nej strany kostola.
Pomyselný predel koncertu priniesla sinfo-
nia a štyri árie z Händlovho Mesiáša, kde 
dostali zaslúžený, no možno trochu dlhý 
priestor sólisti. Alexander Schneider spieval 
presved�ivo najmä v árii He Was Despised. 
Tomáš Šelc patrí k odchovancom BChZ a so 
svojím mäkkým a tvárnym basbarytónom 
sa za�ína �oraz viac pro� lova� ako výraz-
ná osobnos� koncertných pódií. Presved�il 
o tom i v árii The Trumpet Shall Sound. Sop-
ranistka Miriam Garajová sa predstavila 
vo virtuóznej árii Rejoice Greatly, ktorá vy-
hovovala jej naturelu. Spevá�ka je zárove� 
hlasovou pedagogi�kou zboru a jej práca 
prináša ovocie v podobe kompaktného zvu-
ku a noblesného tónu hlasových skupín.
Zborový program pokra�oval žalmom Me-
mento Domine David od Franza Xavera 
Tosta, klasicistického skladate�a pôsobiace-

ho v Bratislave, a populárnou polyfonickou 
skladbou Canon in D od Johanna Pachelbe-
la. Zbor a komorný orchester v oboch die-
lach viedol pevným a �itate�ným gestom 
Gabriel Rov�ák ml., úspešný pokra�ova-
te� rodinnej dirigentskej tradície. Obzvláš� 
v Pachelbelovom kánone zaujala detailná 
vypracovanos� a vysoká kultúra jednotli-
vých hlasov polyfonického spektra.
Ozvlášt�ujúcou udalos�ou ve�era bola sve-
tová premiéra komornej kantáty O mitissi-
ma virgo Maria pre barytón sólo, mužský 
zbor a orchester od sú�asného slovenského 
autora �uboša Bernátha. Dielo zapadalo 
do programovej línie duchovnou tematikou 
a prepracovanou polyfonickou štruktúrou 
inšpirovanou staršími technikami. �lenitá 
kompozícia a zanietený výkon zboru i bary-
tonistu Ondreja Bajana si vyslúžili priaznivú 
odozvu publika. 
Naspä� do minulých storo�í sme sa vrátili 
prostredníctvom Händlovho dvoj�as�ové-
ho Concerta grossa D dur op. 3 �. 6. Tak ako 
pri Mesiášovi, i tu vo mne výkon súboru So-
lamente naturali vyvolal túžbu po nahrávke 
Händlových diel jeho v podaní. Program 
koncertu vygradoval do majestátneho záve-
ru so známym Händlovým korunova�ným 
anthemom Zadok the Priest, ktorý zaznel 
v slovenskej premiére. Ani tomuto dielu ne-
chýbalo prepracované frázovanie a práca 
s dychom. Dúfajme, že umelecky hodnotný 
a divácky úspešný spolo�ný projekt dvoch 
renomovaných telies sa do�ká aj pokra�ova-
nia, stálo by to za to. Publikum v Dóme sv. 
Martina ho ocenilo standing ovation. 

Pavol ŠUŠKA

Pierot na scéne

Koncert 30. 9., ktorý avizoval slovenskú 
premiéru scénického spracovania Schön-
bergovej melodrámy Pierrot lunaire v po-
daní Evy Šuškovej a Quasars Ensemble, 
už vopred dával tuši� zaujímavý hudobný 
zážitok. Samotné dielo u nás koncertne ne-
zaznelo ve�akrát, aj pamätníci si spomínajú 
azda len na bratislavský koncert Ensemble 
InterContemporain s Pierrom Boulezom 
a na uvedenie na Ve�eroch novej hudby 
(Nao Higano, dirigent Marián Lejava). Je 
preto ve�ká škoda, že práve v tento ve�er 
o rovnakom �ase dostalo priestor hos�ova-
nie banskobystrickej opery s oce�ovanou 
inscenáciou Cikkerovho Coriolana. Predpo-

kladám, že som nebol sám, komu táto festi-
valová „dvojkombinácia“ priniesla vrásky na 
tvári z ne�ahkého rozhodovania...
V prvej �asti programu najskôr prišiel k slo-
vu „jubilujúci“ Ilja Zeljenka. Experimentál-
nu skladbu Metamorphoses XV pre recitá-
tora a 9 nástrojov napísal v roku 1964 pre 
Ladislava Kupkovi�a a súbor Hudba dneška 
(notabene, svojimi aktivitami a najmä zanie-
tením pre sú�asnú hudbu je mu Quasars En-
semble neoby�ajne podobný!). Z h�adiska 
vzájomnej súhry náro�ná partitúra (využíva 
aleatorickú i gra� ckú notáciu) sa tak po ro-
koch opä� do�kala oživenia. Ovídiove verše 
v latin�ine prednášal František Výrostko. 
Interpreti rešpektovali skladate�om formu-
lovanú predstavu o zvukovo-priestorovej 
realizácii diela (jeden hrá� na trúbke bol 
umiestnený vzadu za publikom).
Slovenský blok doplnila Sonatína pre 11 
nástrojov od Alexandra Albrechta, kto-
rá nieko�ko dní predtým zaznela i v Kla-
riskách v rámci festivalu Konvergencie. 
Myslím, že malá sála Slovenskej � lharmó-
nie bola v tomto prípade zvukovo lepším 
priestorom, kde mohol posluchá� jasnej-
šie vníma� priezra�nos� Albrechtovej poly-
fónnej sadzby. V oboch prípadoch precíz-
ne dirigentské vedenie Ivana Bu� u a vý-
kony jednotlivých hrá�ov Quasarsu (oso-
bitne treba pochváli� i hos�ujúcich hornis-
tov) potvrdili, že Sonatína je bezpochyby 
reprezentatívnym opusom slovenských 
hudobných dejín, ktorý stojí za to �astejšie 
prináša� na koncertné pódiá a rozšíri� po-
vedomie o �om i v zahrani�í.
Arnold Schönberg skomponoval melodrá-
mu Pierrot lunaire op. 21 na nemecký pre-
klad rovnomenného cyklu básní Alberta 
Girauda. Hoci po obsahovej stránke texty 
predstavujú skôr súbor obrazov než jedno-
liaty príbeh, svojou ilustratívnos�ou nevdo-
jak nabádajú k 	alšiemu pohybovo-scénic-
kému dotváraniu (napríklad už na premiére 
v r. 1912 bola sólistka Albertine Zehmeová 
oble�ená v kostýme kolombíny). V brati-
slavskom spracovaní režisérka Maja Hrie-
šik zapojila do hereckej akcie nielen ústred-
nú pierotovskú postavu, ale aj jednotlivých 
inštrumentalistov – �i už práve hrajúcich 
alebo nehrajúcich (obsadenie jednotlivých 
�astí sa neustále mení, kompletný ansámbel 
hrá len v siedmich z 21 �astí). Scénou im pri-
tom bolo samotné koncertné pódium (s kla-
vírom, stoli�kami a pultmi) a dva odsúvacie 
prieh�adné panely, ktoré zárove� slúžili ako 
podklad pre videoprojekciu (prinášajúcu 

v preklade fragmenty spievaného textu). 
Sopranistka Eva Šušková skvelo zvládla 
všetky úskalia sólového partu (nezanedba-
te�ný je fakt, že ho bez zaváhania interpre-
tovala spamäti!), jej „Sprechgesang“ znel 
celkom prirodzene. Ve�ké uznanie si zaslúžia 
aj všetci �lenovia Quasars Ensemble za to, 
že sa na rozdiel od bežnej koncertnej praxe 
odhodlali dielo uvies� bez samostatne vy-
�lenenej úlohy dirigenta. Lakonické konšta-
tovanie, že Ivan Bu� a jednoducho dirigoval 
spoza klavíra, by nezodpovedalo skuto�-
nosti a bolo by obrovským zjednodušením 
toho, akú mieru vzájomného muzikantské-
ho porozumenia pri tom hudobníci dokázali 
prejavi�. Ich �as a energia investovaná do na-
študovania tohto náro�ného diela sa mohla 
v októbri opätovne zúro�i� pri 	alšom uve-
dení v Košiciach. Verím, že nebolo posledné. 
Ur�ite by stálo za to spravi� z neho napríklad 
aj profesionálnu nahrávku na DVD...

Juraj BUBNÁŠ

Coriolanus ako hos�

Na tohtoro�né BHS zavítal 30. 9. na javisko 
Opery SND Cikkerov Coriolanus, a to v po-
daní hos�ujúceho umeleckého súboru ban-
skobystrickej Štátnej opery. Ten si, sledujúc 
už dávnejšie nastolenú a systematicky presa-
dzovanú progresívnu dramaturgickú líniu, 
skladate�ovu storo�nicu na sklonku uplynu-
lého roka 2011 uctil uvedením práve tohto 
v �ase vzniku i zaznávaného opusu (autor 
do� svojím spôsobom zašifroval znepokoje-
nie nad situáciou po augustovom vpáde voj-
sk Varšavskej zmluvy v roku 1968).
Bezprostredne po premiére uverejnené ref-
lexie na banskobystrického Coriolana, ako 
aj tri nominácie na ocenenie Dosky 2012 
(inscenácia, réžia, mužský herecký výkon) 
môj záujem o jeho vzhliadnutie iba umoc-
nili, takže jesenným hos�ovaním Štátnej 
opery v SND sa mi naskytla v	a�ná príle-
žitos� strávi� ve�er pri opernom spracovaní 
príbehu o legendárnom generálovi bájneho 
Ríma, ktorého libreto pod�a Shakespearo-
vej drámy skoncipoval sám skladate�. Bez-
prostredne k deju sa síce viaže obdobie an-
tiky, vo svojej komplexnosti však dielo, ako 
sa ukázalo, poskytuje inscenátorom rôzne 
možnosti. Bezmedzná moc politiky, nebez-
pe�né intrigy, akty pomsty, vojny �i nespo-
kojnos�, utrpenie a sila plebsu, ale najmä 
vnútorný kon� ikt jedinca a jeho existencia v 

Bratislavské hudobné slávnosti
48. ro�ník medzinárodného festivalu, 28. septembra – 14. októbra, Slovenská � lharmónia

fotogra� e Peter BRENKUS



12 12 | 2012

spolo�nosti – nevyvoláva v nás toto všetko 
neustále otázky, obavy i pochybnosti v re-
levantnej miere ešte aj v sú�asnosti? Práve 
takýto nad�asový, univerzálny prístup ku 
Coriolanovi dominuje režijnej koncepcii Ro-
mana Poláka a v celkovom kontexte sa stá-
va akýmsi pomyselným tmelom celej insce-
nácie. S réžiou vhodne korešpondujú civilne 
pôsobiace kostýmy Petra �aneckého a už 
na prvý poh�ad skôr pochmúrne, nie príliš 
zložité, avšak ú�elné scénické riešenie Ja-
roslava Valeka (napr. hranatá konštrukcia 
s priechodne riešenými stenami po bokoch 
a vzadu) prinášajúce v príležitostnom spoje-
ní s hrou svetiel nejeden divácky ú�inný mo-
ment (scény s rozvášneným davom, mod-
litba k bohyni mieru, obrazy odvíjajúce sa 
v rodinnom kruhu at	.). 
Pozitívne dojmy podporilo i hudobné zvlád-
nutie detailne premyslenej a prepracovanej 
Cikkerovej partitúry. Žiadnu zo zú�astne-
ných zložiek skladate� nestavia pred interpre-
ta�ne jednoduché úlohy. Po�etný sólistický 
ansámbel v úlohách patricijov (Ivan Zvarík, 
Peter Schneider), tribúnov (Dušan Šimo, 
Igor Lacko), nepriate�ských Volskov (Mi-
chal Hýrošš, Marián Hadraba) aj v menších 
rolách si však s nimi poradil bez zaváhaní. 
Protagonista titulnej postavy, barytonista 
Martin Popovi�, s preh�adom ponúkol su-
verénnu kreáciu nielen hudobným obsiahnu-
tím vodcovho partu, ale i celkom priliehavým 
a hlavne neforsírovaným hereckým stvárne-
ním, �i už v polohe sebaistého vodcu, neo-
hrozene odolávajúceho vzburám �udu alebo 
otca rodiny, manžela krehkej, starostlivej Vir-
gilie v sústredenom podaní Kataríny Peren-
cseiovej a syna dominantnej, hrdej Volumnie 
(Alena Hodálová).
Na dobrej úrovni má Coriolana zvládnuté-
ho i Zbor ŠOBB (zbormajster Ján Procház-
ka), pri�om sa nenecháva vyvádza� z miery 
ani svojráznymi, miestami priam živelnými 
javiskovými akciami. Príjemným prekvape-
ním ve�era bol zárove� Orchester bansko-
bystrickej Štátnej opery. Vedený zrete�ným 
gestom šéfdirigenta Mariána Vacha doká-
zal bratislavskému publiku ve�mi koncentro-
vane sprostredkova� kontrastné momenty, 
jemnejšie i dramatickejšie odtienky Cikke-
rovej hudby, pod�iarkujúc a dotvárajúc tak 
charakter a dynamiku celého deja. 

Eva PLANKOVÁ

Orchestre, dirigenti, 
sólisti

Symfonický orchester Slo-
venského rozhlasu

Koncert SOSR s inovatívnou dramaturgiou 
pod taktovkou šéfdirigenta Mária Košika 
(1. 10.) otvorila premiéra objednávky fes-
tivalu, ktorá sa tento rok ušla Petrovi Grol-
lovi (1974). Jeho Adagio je ur�itou odozvou 
na deklarovaný obdiv autora k poetike Giju 
Kan�eliho. Skladate�ova orientácia je po-
lyštýlovo-postmoderná (bez nádychu pejo-
ratívnosti), o �om vypovedajú široké kon-
templatívne plochy, redukcionistický prí-
stup k vo�be výrazových prostriedkov, úcta 
k tradícii a inšpirácia niektorými z výraz-

ných autorských štýlov 19. a 20. storo�ia. 
Grollovo dielo rozhodne nenudilo, nepro-
vokovalo bezbrehou meditatívnos�ou, do-
konca miestami pôsobilo dramaticky. Záver 
skladby sa však javil ako úplne neo�akávaný, 
neopodstatnený (možno to bol zámer). 
Hus�ový koncert Samuela Barbera, ktorý 
svojou subtílnos�ou a uvo�nenou fantazij-
nos�ou vhodne doplnil prvú polovicu ve�e-
ra, je reprezentatívnym dielom americkej 
hudby 20. storo�ia. Sólistom bol vynikajúci 
mladý ruský huslista Eugene Ugorski, kto-
rý zabodoval podmanivou expresiou, sý-
tym tónom, dokonalou intonáciou a hravým 
zvládnutím virtuóznych pasáží 3. �asti. Mi-
mochodom, z kompozi�ného h�adiska pred-
stavuje motorické � nále taký príkry kontrast 
k prvým dvom �astiam, že to ohrozuje, ba až 
popiera jednotu celku (v tomto svetle mož-
no rozumie� postoju pôvodného adresáta 
skladby Isa Briselliho, ktorý 3. �as� žiadal 
prepracova�, �o však Barber odmietol a rad-
šej koncert venoval niekomu inému). Inter-
pretácii však nebolo �o vytknú�, a platilo to 
pre celý koncert. Symfonický orchester Slo-
venského rozhlasu podal skvelý výkon, bol 
Ugorskému rovnocenným partnerom a pre-
ukázal svoje kvality i v druhej polovici ve�e-
ra. V nej zaznela 1. symfónia (1898) Charle-
sa Ivesa, absolventské dielo nekonven�ného 
klasika americkej hudby 20. storo�ia. Ives tu 
vraj vzdáva hold významným tvorcom 19. 
storo�ia (Schubert, Mendelssohn, �ajkov-
skij), o �om sved�ia niektoré vzdialené in-
tona�né príbuznosti. Hoci samotné dielo by 
som iste nezaradil k najvä�ším klenotom hu-
dobných dejín, Košik s rozhlasovými sym-
fonikmi ho vyniesli na piedestál. Orches-
ter upútal prepracovanou, homogénnou, 
vyváženou zvukovou kultúrou a dirigent 
perfektným nadh�adom, výraznými a efek-
tívnymi gestami a schopnos�ou agogicky i 
výrazovo optimálne diferencova� hudobný 
proces. Škoda, že si majstrovstvo tohto te-
lesa s jeho šéfdirigentom môžem vychutna� 
zvä�ša raz za rok. Stálo by za úvahu ich �as-
tejšieho angažovanie na domácich, mimob-
ratislavských koncertných pódiách.

Tamás HORKAY

Hamburskí fi lharmonici

Filharmonici z Hamburgu patria k najstar-
ším európskym orchestrom. Už siedmy rok 
ich vedie Austrál�anka Simone Young, jed-
na z najznámejších žien-dirigentiek. Hos-
�ovanie nemeckých hudobníkov 2. 10. sa 
nieslo v znamení Haydna a Brucknera. Svet 
týchto skladate�ov je nesmierne vzdialený: 
posluchá� si tak aspo� mohol uvedomi�, aký 
obrovský vývoj prekonala symfónia a forma 
sonátového cyklu od klasicistickej kryštalizá-
cie po novo- �i neskororomantickú hyperbo-
lizáciu. Takéto odlišné svety potrebujú aj od-
lišné interpreta�né prístupy Simone Young 
v tomto zmysle trochu sklamala. Jej Haydn 
znel pomerne masívne, zvukovo preexpono-
vane, príliš „romanticky“, chýbal mi najmä 
typicky haydnovský vtip, vzdušnos� a uvo�-
nenos�. Hudobný prejav hamburských � l-
harmonikov je kultivovaný a samozrejme 
znesie prísne profesionálne kritériá, nepat-
rí však k tomu najlepšiemu, �o som (hoci aj 

na BHS) v uplynulých rokoch mal možnos� 
zaži�. Iste, je ve�mi �ažké naladi� bruckne-
rovsky dimenzovaný orchester na haydnov-
skú nôtu. Nechcem však Simone Youngovej 
krivdi�, pretože je svojím spôsobom pozoru-
hodnou umeleckou osobnos�ou. Jej gestá 
pôsobia lahodne a mäkko, miestami takmer 
baletne; jej poetické chápanie interpretova-
ných diel prezrádza vysoký stupe� empatie 
a intelektu. Možno práve oná „mäkkos�“ je 
prekážkou navodenia absolútne discipli-
novanej a jednozna�nej atmosféry, v ktorej 
celý orchester dýcha takpovediac ako jeden 
�lovek. Ako vä�ší prínos ich hos�ovania sa 

ukázalo predvedenie originálnej 
verzie Brucknerovej Symfónie �. 
4 „Romantickej“. Hoci to bulle-
tin neuvádzal, pravdepodobne 
išlo o slovenskú premiéru tejto 
verzie; napokon drvivá vä�ši-
na nahrávok a predvedení po 
celom svete sa dosia� opierala 
o prepracované verzie s typic-
kou po�ova�kou Scherza. Takto 
sme mohli po�u� totálne nezná-
me Scherzo a Finale, �o bolo 
ve�kou výzvou aj pre posluchá-
�ov. Sedemdesiatminútový ko-
los sústre	oval obrovskú ener-
giu a znel cudzo, no autenticky. 
Hamburgský � lharmonický orchester pod 
vedením šarmantnej šéfdirigentky preuká-
zal vrcholné kompetencie pre stvárnenie 
tohto zdrvujúco zložitého umeleckého orga-
nizmu a hudobná Bratislava mohla by� opä� 
spokojná. Nuž a fajnšmekri môžu za�a� ku-
pova� originálne verzie Brucknerových sym-
fónií na CD, v podaní Philharmoniker Ham-
burg a Simone Youngovej.

Tamás HORKAY

Budapest Festival 
Orchestra

�lovek nemá každý de� š�astie na hudobné-
ho vizionára, streda 3. 10. však takým d�om 
bola. V Redute sa predstavil Budapeštian-
sky festivalový orchester pod vedením 
Ivána Fischera. BFO vznikol pred 29 rokmi 
v istej opozícii vo�i štátnemu symfonickému 
orchestru: bol to na �asy socializmu ve�mi 
smelý projekt s nekompromisnými ume-
leckými ambíciami, ktorý funguje dodnes. 
Jeho dvaja zakladatelia ovládajú hudobný 

život Ma	arska: Zoltán Kocsis je šéfdirigen-
tom Ma	arského národného � lharmonic-
kého orchestra a Iván Fischer BFO. 
Na jar som mal v Košiciach š�astie po�u� 
„Kocsisov“ orchester, teraz v Bratislave 
„Fischerov“ a nedokážem ur�i�, ktorý je lep-
ší... Sólistom bol vynikajúci mladý huslista 
József Lendvay, ktorý sa venuje aj rómskej 
hudbe (jeho otec je jedným z najlepších pri-
mášov v Ma	arsku). Predstavil sa v Bartó-
kovom Koncerte pre husle a orchester �. 1 a 
upútal nielen virtuóznou ekvilibristikou, ale 
aj vyspelou muzikalitou a bohatstvom fa-
rieb. Lendvayovou doménou je však najmä 

neskrotný temperament, k hlbšie-
mu ponoru do podstaty hudobnej 
výpovede azda dozrie neskôr.
Po prestávke prišiel na rad Gus-
tav Mahler. Práve Fischer založil 
pred rokmi Mahlerovské slávnos-
ti v Budapešti, a založil aj nieko�ko 
	alších skvelých tradícií, naprík-
lad open-air koncerty (kedy sa 
nie�oho podobného do�káme aj 
u nás?). Fischerov prístup k Mah-
lerovi je skôr aktualizujúci ako tra-
di�ný. Hoci prednesové pokyny 
skladate�a sú neuverite�ne precíz-
ne, neberie ich ako písmo sväté. 
Všetky zmeny slúžia však jedné-
mu cie�u, a síce �o najdokonalejšie 
pretlmo�i� autorovo posolstvo. 

Ide najmä o niektoré pomalšie tempá a zdr-
žanlivejšie, menej vrúcne úseky, ktoré majú 
stup�ova� napätie až k dosiahnutiu pravej 
hudobnej extázy. Ak som v predošlom �lán-
ku spomínal �osi o kvantách energie, o Fis-
cherovom Mahlerovi to platí nieko�koná-
sobne. Bolo by nosením dreva do lesa zvláš� 
chváli� zomknutos�, vyváženos� a kultúru 
orchestrálneho zvuku; treba sa však zmieni� 
o pozoruhodnej virtuozite dychárov, ktorí 
v skuto�ne �ažkých sólach podali bravúrne 
výkony. Fischer ovládal i najmenší detail 
partitúry, „jeho“ hrá�i reagujú na najmenšie 
zmeny v mimike a gestách. Dlhodobá, sys-
tematická práca s orchestrom sa veru vyplá-
ca... Nespomenul som ešte neopísate�ne su-
gestívnu deklamáciu Mahlerových melódií, 
apolónsky harmonickú jednotu rácia a emó-
cie, nevídanú koherentnos� ve�kých plôch 
a predovšetkým gradácie, ktoré intenzitou 
dvíhali zo sedadiel. Jasavý záver symfónie, 
oslobodenie celého potenciálu orchestrál-
neho tutti pôsobili ako katarzia – a naplne-
nie. Jeden z koncertov, na aké sa nezabúda. 

Tamás HORKAY

S. Young

J. Lendvay

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY
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Slovenská � lharmónia

Moje posledné stretnutie s BHS bolo spo-
jené so Slovenskou � lharmóniou, Sloven-
ským � lharmonickým zborom a hudbou 
20. storo�ia. Koncert 4. 10. otvorila kom-
pozícia Pavla Šimaia, významnej postavy 
ve�kej generácie revolucionárov slovenskej 
povojnovej hudby. Šimai sa po roku 1968 
presadil vo Švédsku a aj skladbu Nord-
ron, ktorá sa rodila rovných dvadsa� rokov 
(1979–1997), venoval orchestru Vysokej 
hudobnej školy v Göteborgu. Pätnás�minú-
tový evolu�ný prúd hudby dá hudobníkom 
poriadne zabra�, prevažuje v �om lineár-
ne chápanie a koncertantné exponovanie 
nástrojových skupín s nepopierate�ným 
vplyvom tane�nej rytmiky a hudobnej re�i 
Bartóka. Orchester pod taktovkou Alexan-
dra Rahbariho sa k interpretácii postavil 
zodpovedne a skladba sa rozozvu�ala v ce-
lej svojej h�bke. Podobné to bolo aj v prípa-
de Proko� evovej Symfónie �. 1 „Klasickej“, 
i ke	 1. �as� si viem predstavi� aj svižnejšiu. 
Orchester pod vedením žoviálneho Rahba-
riho muzicíroval s chu�ou a zaujal brilant-
ným predvedením poslednej �asti.

Na rozdiel od �asto hrávanej 
„Klasickej“ zaznela posledná 
�as� trilógie Trion
  od Carla Orf-
fa s názvom Trionfo di Afrodite 
(1. �as�ou je Carmina burana) 
v slovenskej premiére. Z hudob-
nej stránky nejde o ni� prevrat-
né, azda by bolo prospešnejšie 
predvedenie tejto oslavy lásky, 
bohyne Afrodité a manželstva 
v scénickej podobe. Ukázalo sa 
tiež, že skúškový proces pre opti-
málne pretlmo�enie tohto diela 
neposta�oval. Súhra SFZ (zbor-
majsterka Blanka Juha
áko-
vá) s orchestrom bola �asto len 
orienta�ná, nehovoriac o dekla-
mácii latinských a starogréckych 
textov. Farebnos� a intona�ná 
�istota zboru mali takisto výraz-
né limity, �o bolo ve�mi dobre 
po�u� v or� ovských „primitívnych“ štruk-
túrach a v unisone. Ani Rahbari však neve-
noval mimoriadnu pozornos� precíznosti 
frázovania a odtie�ovaniu hudobných 
charakterov. Lepšie vyzneli spolo�né úse-
ky vo forte a 5. �as� týkajúca sa svadobnej 
noci, naopak ako najproblematickejšie sa 
ukázali miesta, v ktorých zbor nemal opo-
ru v orchestri. Najvä�ším interpreta�ným 
prínosom bol výkon trojice vokálnych só-
listov a predovšetkým mladej sopranistky 
Andrey Vizváriovej, ktorá o�arila hlasovo 

vyrovnaným, farebnej modulácie schop-
ným a zmyselným prejavom. Orientálne 
ladené melizmy výborne stvárnil aj teno-
rista Dominik Wortig (namiesto ohlá-
seného Alexandra Kaimbachera), ale vo 
vysokých polohách bol jeho hlas trochu 
forsírovaný. Basista Peter Mikuláš mal 
tentokrát menej spievania a viac recito-
vania, obidve �innosti však zvládol vyni-
kajúco. Pochváli� treba aj dvojicu sólistiek 
zo SFZ Henriettu Lednárovú a Katarínu 
Kubovi�ovú Srokovú, ktoré uprostred 
diela rozospievali pôsobivé dueto. Nuž 
a disciplinovaná žovialita Rahbariho do-
pomohla k tempovej stabilite a zdarnému 
ukon�eniu interpreta�ného výkonu, ktorý 
na tomto festivale iste nepatril k vrchol-
ným. V	aka však za rozšírenie horizontov.

Tamás HORKAY

Orquesta Nacional de 
España

Od španielskych orchestrov sa už akosi 
automaticky o�akáva, že na festivaloch 
budú hra� hudbu z okruhu de Falla – Ravel 

– Debussy, a tieto o�akávania bezozvyšku 
naplnil aj Orquesta Nacional de España 
s dirigentom Josepom Ponsom na koncer-
te v piatok 5. 10. Zmenili sa len mená diri-
gentov a sólistov. Tentokrát mala Bratisla-
va príležitos� vidie� a po�u� andalúzskeho 
rodáka Javiera Perianesa, vychádzajúcu 
star klavírneho neba – aspo� tak to naz-
na�ujú ohlasy na jeho nahrávky Schuberta 
a Manuela Blasca de Nebru, Mozartovho 
sú�asníka zo Sevilly, a samozrejme na-
hrávky diel Manuela de Fallu. Práve v jeho 

Nociach v španielskych záhradách sa Pe-
rianes predstavil bratislavskému publiku. 
Urobil to bez akejko�vek okázalosti a s po-
chopením pre charakter a funkciu klavír-
neho partu v tomto diele. Na jednej strane 
s brilanciou a �ahkos�ou u�inil zados� jeho 
požiadavkám na virtuozitu, na druhej stra-
ne príliš nezvýraz�oval jeho individualitu, 
ke	že Noches nie sú v pravom zmysle kon-
certantným dielom, a v potrebných mo-
mentoch bol klavír skuto�ne obligátnym 
nástrojom, rovnocenným s nástrojmi or-
chestra. Orchester pod Ponsovým vede-
ním mu bol dôstojným partnerom, možno 
nie absolútne presným (napokon, trocha 
tej južanskej nedôslednosti miestami pô-
sobí sympaticky), no zanieteným, tempe-
ramentným a odovzdaným hudbe svojho 
ve�kého krajana. Vo Fallovom diele, po-
dobne ako v prídavku (Debussyho prelú-
dium Diev�a s vlasmi ako �an), Perianes 
predviedol, že nie je iba zru�ným klaviris-
tom, ale v prvom rade hudobníkom, a to 
skromným a inteligentným.
Trocha menej sa mi Španieli pá�ili v Ravelo-
vej Španielskej rapsódii. Presnejšie poveda-
né, ich hra ma zo za�iatku ni�ím zvláštnym 
neprekvapila. Nemal som pocit, že by ich 

podanie malo nejaký zvláštny 
punc, pridanú hodnotu, kvôli 
ktorej by sem mali mera� cestu 
až spoza Pyrenejí, aby zaznelo 
dielo, ktoré neraz solídne in-
terpretovali aj naše orchestre. 
V poslednej �asti, hýrivej Ferii, 
však akoby vytiahli ne�akaný 
tromf z rukáva – rozvinul sa 
bohatý, plný symfonický zvuk, 
Ravelove rytmy a ich ra� no-
vané kombinácie boli skvelým 
spôsobom (hoci opä� nie cel-
kom bez poškvrny) povola-

né k životu. Zvláštne, podobným 
spôsobom „odkladal“ nástup kul-
mina�ného bodu v Ravelovej suite 
Moja matka hus orchester z Lille na 
minuloro�ných BHS, Španieli však 
boli omnoho presved�ivejší.
Debussyho More predniesol špa-
nielsky orchester na ve�mi slušnej 
úrovni, s peknými výkonmi jednotlivých 
hrá�ov najmä sekcie drevených dychových 
nástrojov, ale aj slá�ikových skupín ako cel-
kov. Španielsky temperament sa jednodu-
cho nezaprel a bolo možné vidie�, ako sa 
hudobníci v niektorých momentoch kníšu v 
rytme morského vlnenia, a to aj vtedy, ke	 
práve nehrali... Ur�ite, mohli venova� viac 
úsilia práci na detailoch, zvláš� v poslednej 
�asti, ktorá ob�as pôsobila trochu mecha-
nicky, aj v strednej �asti, kde pod�a m�a di-
rigent zvolil príliš rýchle tempá na úkor pre-
h�adnosti. A v závere�ných partiách mohol 
dirigent trochu výraznejšie „kroti�“ zvuk 
kvinteta trúbok a kornetov a tiež sekcie 
trombónov a tuby, pretože v „novej“ akus-
tike � lharmonickej sály trochu nepríjemne 
prerážal. Nemožno však nespomenú� �aro-
vné okamihy v pianissimových hladinách, 
najmä za ú�asti �elesty a hárf v Hrách v�n.
Ohlas u publika bol jednozna�ný a pod-
nietil Španielov k populárnym prídavkom 
(prvým bolo Giménezovo Intermedio z Las 
bodas de Luis Alonso), ktoré – dovolím si 
poveda� – vyzneli v rámci celého koncertu 

interpreta�ne najpresved�ivejšie a najistej-
šie. Spontánnos� temperamentu sa v nich 
snúbila s presnos�ou, plnos�ou a krásou or-
chestrálneho zvuku. Darmo, na tejto pôde 
sú španielski hudobníci nedostihnute�ní 
a v pravom zmysle autentickí. Dobrou sprá-
vou je, že španielske orchestre sú evidentne 
v omnoho lepšej kondícii ako španielske 
banky a ich sanácia prostredníctvom európ-
skych štruktúr v najbližšom období ur�ite 
nebude potrebná...

Robert KOLÁ�

�eská � lharmónia

Bezprostredne po inaugurácii na post šéf-
dirigenta �eskej � lharmónie exportoval 
prvý �eský orchester s Ji�ím B�lohlávkom 
na BHS program, ktorý s�uboval zážitok. 
B�lohlávkovou pracovnou epizódou bol 
pred �asom dirigentský stupienok u našich 
� lharmonikov, nasledovali posty, ktoré pri-
niesli jeho talentu medzinárodné uznanie. 
Na koncerte 6. 10. z trojice skladieb azda 
najviac potešila úvodná kompozícia Vox 
clamantis pre tri trúbky a orchester Petra 

Ebena. Tento autor bol mimoriadnym zja-
vom i medzi svojimi genera�nými súpút-
nikmi. Mal dar ducha a výnimo�nú výba-
vu na tlmo�enie nad�asových, hlbokých 
a naliehavých myšlienok. Exponovanie 
troch trúbiek, apelatívnych, ale i zvukovo 
chúlostivých nástrojov vyvolávalo isté oba-
vy. Napokon potešil zvuk a dokonalý lesk, 
velebne pointujúci „hlas volajúceho“. Cha-
rakteristická farebnos� a vyvážený zvuk sú 
parametre, ktorými prvý �eský orchester 
dlhodobo boduje. Beethovenova 5. symfó-
nia dvíhala ústretové festivalové publikum 
zo sedadiel. Zaznela korektne, miestami 
priam ukážkovo. Pre m�a to však bol beet-
hovenovský relikt, preparovaný artefakt, 
bez zaostrenia na aktuálnos�. Janá�kova 
Sinfonietta – opus plný symbolov, odka-
zov, alúzií je nádherne moravská, jadr-
ná. Zaznel v kulantnej koncepcii, farebne 
a úh�adne. K janá�kovskému ideálu mi chý-
bala sedliacka zemitos�, š�avnatos� azda až 
šibalskos�.

Lýdia DOHNALOVÁ 

A. Vizvári, D. Wortig a A. Rahbari

J. B�lohlávek

J. Perianes
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Symfonický orchester 
�eského rozhlasu

Druhým �eským orchestrom bol na festiva-
lovom pódiu 10. 10. Symfonický orchester 
�eského rozhlasu so svojím šéfdirigentom 
Ondrejom Lenárdom. V úvodnej Beetho-
venovej Predohre Egmont op. 84 oslovil su-
gestívnou kresbou a tvorivou fantáziou mo-
tivoval teleso k zmysluplným výpovediam. 
Sólistom ve�era bol Jan Simon, klavirista 
známy aj na Slovensku. V Beethovenovom 
Koncerte pre klavír a orchester �. 3 c mol 
op. 37 sa však nepriblížil výkonu, ktorý by 
dával skladbe zmysel. Striedma pianistika 
ani akademizmus nepresved�ili. K rozpa�i-
tému výsledku prispel aj orchestrálny sprie-
vod bez snahy synchronizova� a podpori� 
koncepciu sólistu a hlavne – dirigenta. Po-
tenciál, ktorý má �eský rozhlasový orches-
ter, by mohol Lenárd využi� v Straussovej 
Alpskej symfónii op. 64. Pre�o kondicionál? 
Dirigent vlastní dramatickú imagináciu, kto-
rú tento koloristický straussovský opus vy-
žaduje. Orchester vo�i nej prejavil len �ias-
to�nú vnímavos�. A Alpská symfónia ako 
�lenitá, muzikantsky nasýtená a farbistá, 

no technicky náro�ná selanka vyznela viac 
v prospech tvoriaceho (jubilujúceho) On-
dreja Lenárda než jeho média.

Lýdia DOHNALOVÁ   

Cappella Istropolitana

Koncert s dvomi rozdielnymi dramaturgic-
kými koncepciami, taký bol ve�er s Cappel-
lou Istropolitanou a Speváckym zborom 
Lú�nica (11. 10.). V prvej �asti koncertu 
znela baroková hudba, ktorej dominovala 
piccolo trúbka (sólista Otto Sauter), v dru-
hej tvorba Alexandra Moyzesa a Ilju Zeljen-
ku. Na za�iatok zaznel Koncert D dur pre 
piccolo trúbku, slá�ikové nástroje a basso 
continuo (Anonym, za�iatok 18. storo�ia). 
Už od prvých taktov úvodného Allegra bolo 
zrejmé, že sólista svoj nástroj ovláda doko-
nale. Dialóg s orchestrom bol však od za-
�iatku nedorozumením. Spo�iatku sa zda-
lo, že Cappella Istropolitana pribrz	uje tok 
hudby, no postupne som zistil, že sólista 

má tendenciu neprestajne zrých�ova�. Oz-
doby Sauter preletel rýchlos�ou nadzvu-
kového lietadla, v stupnicových pasážach 
nedodržiaval zákony metrickej pulzácie. 
V adagiových �astiach to nebolo až také evi-
dentné, no ani tu nebol potrebný vnútorný 
pokoj. Blahodarne a upokojujúco zapôsobi-
la Sammartiniho Sinfonia A dur, no potom 
opä� pokra�ovali preteky medzi sólistom 
a orchestrom (Luigi Otto, Johann Melchior 
Molter). Sauter vládol krásnym tónom i bri-
lantnou technikou, no po�úva� takúto ne-
urotickú uponáh�anos� bolo vy�erpávajúce 
a stresujúce....
Druhej �asti koncertu dominovala hudba 
Moyzesa (Sonatina giocosa pre komorný 
orchester op. 57) a Zeljenku (Missa sere-
na pre miešaný zbor, basbarytónové sólo 
a komorný orchester, interpreti Spevácky 
zbor Lú�nica, zbormajsterka Elena Matu-
šová, sólista Martin Mikuš – basbarytón 
a Cappella Istropolitana s dirigentom Ro-
bertom Blankom). Moyzesovo dielo vznik-
lo presne pred polstoro�ím. �as neúprosne 
selektuje a po�úvajúc dnes túto hudbu som 
si uvedomil, že budúcnos� môže prinies� 
neúprosné verdikty. A to už z pera 	alších 
generácií. Na m�a pôsobila Moyzesova 

hudba ako profesionálne zvládnutá úloha. 
Striedali sa v nej �asti, v ktorých zažiarili 
múzy (napr. Scherzo), no neraz som po�ul 
hudbu, ktorá bola len profesionálne zvlád-
nutá. Dirigent R. Blank sa snažil vy�aži� 
z diela Missa serena pre miešaný zbor, bas-
barytónové sólo a komorný orchester ma-
ximum. Text omšového ordinária v ni�om 
nezmenil hudobnú re� skladate�a: asketic-
kú, strohú v elementárnych formuláciách 
za� xovanú melodickú štruktúru, hravú 
nevypo�ítate�nos� rytmickej premenlivos-
ti a živú konfrontáciu sólového vokálneho 
partu a zboru. Sakrálne vyžarovanie hudby 
spo�íva v jej strohosti, slovom v nadväzo-
vaní na predchádzajúcu tvorbu. Je to stále 
hra v strednom pásme. Koncovka sa nikdy 
nepribližuje k extáze �i katarzii v zmysle vr-
cholných sakrálnych diel minulosti. Stále je 
to hra s nápadom a s rytmickou premen-
livos�ou. Interpreta�ne zdatne zvládnu-
tá úloha tridsa�pä�minútového diela bola 
sná	 pridanou hodnotou, ktorá pod�iarkla 
interpretované dielo. V Zeljenkovej hudbe 
však nepo�u� religiózny podtext omšového 

ordinária. Žiadna stopa duchovného zvnú-
torneného prežitia. Dielo zanechalo vo mne 
mnoho nezodpovedaných otázok...

Igor BERGER 

Komorná hudba, sólové 
recitály

Festivalová premiéra no-
vého organa v Redute 

Môj prvý kontakt so zrekonštruovanou Re-
dutou sa viaže k prvému recitálu na novom 
organe v jej priestoroch (30. 9.). O�akáva-
nia teda boli viacnásobné: týkali sa akusti-
ky, celkového pocitu i nástroja. Za�nem 
celkovými pocitmi: vkro�ením do budovy 
Slovenskej � lharmónie po nieko�kých ro-
koch sa ma zmocnili tie najpozitívnejšie. 
Sólistom prvého organového koncertu 
v staronovej Redute bol náš popredný vir-
tuóz na krá�ovskom nástroji Ján Vladimír 
Michalko. Na koncert zaradil diela známe 
skôr medzi organistami, preto som privítal 
rozšírenie obzoru. Na úvod zaznelo Prelú-
dium a fúga D dur s titulom „Alleluja“ bra-
tislavského rodáka, postromantika Franza 
Schmidta. Michalkov výkon bol od prvých 
taktov vrcholne koncentrovaný so schop-
nos�ou sugestívneho budovania ve�kých lí-
nií vrátane strhujúcich gradácií. Zmysel pre 
logiku hudobnej stavby prejavil aj v v Smú-
to�nej óde �. 1 a Žalme v�aky �. 2 z cyklu 
Sedem skladieb pre organ op. 145 Maxa 
Regera. Najmä druhá skladba patrí ku kr-
kolomným technickým kúskom zvláštneho 
neskorého romantika, zárove� však spe-
júcim k monumentalite sakrálneho rázu. 
Akustika priestoru sa mi javila ako takmer 
ideálna. Reduta s organom predstavuje 
zlatú strednú cestu medzi nezrete�ným do-
zvukom ve�kých chrámov a suchým priškr-
teným zvukom školských koncertných sie-
ní: všetky pasáže, detaily, � gurácie po�u� 
úplne zrete�ne a mohutné dlhé akordy sa vo 
zvukopriestore uplatnia rovnako optimál-
ne, s dostato�ným dozvukom.
V 	alšom priebehu recitálu prešiel Michal-
ko na francúzsky repertoár. Celkom logicky, 
ve	 pod�a Stanislava Šurina znela požiadav-
ka pre nový nástroj ako „moderný symfonic-
ký koncertný organ s francúzskou charakte-
ristikou“. Sonáta �. 2 Alexandra Guilmanta 
je síce dedi�kou nemeckého romantizmu 
(Mendelssohn, Schumann), ale poskytuje 
dostatok možností pohra� sa s poetickou 
a farebnou stránkou hudobného materiálu 
aj v rýdzo francúzskom zmysle. Ešte viac ne-
opakovate�nej farebnosti je skrytých v cha-
rakteristických skladbách Louisa Vierna, 
z ktorých Michalko predviedol Impromptu 
op. 54 a Toccatu op. 53. Organista v nich 
presved�il o svojej výnimo�nej technickej 
suverenite a vynikajúcom registra�nom 
umení, ktoré postupne priblížilo celé ob-
rovské spektrum tohto organa (66 registrov 
na troch manuáloch a v pedáli). V prípade 
Michalka však nejde o nejakú bezduchú vir-
tuóznu ekvilibristiku, ale zásadne o hlboko 
a intenzívne precítený prednes, podaný 
z dostato�ného nadh�adu. Koncert ukon-
�ili dve skladby od skvelého improvizátora 

Charlesa Tournemirea: ide o improvizá-
cie, ktoré zapísal jeho oddaný žiak Mauri-
ce Duru� é. Improvizácia na Te Deum bola 
pravým vyvrcholením a Michalko dokázal 
vy�aži� z ve�kolepo gradujúceho záveru ma-
ximum. Verím, že sa na tomto fantastickom 
nástroji v budúcnosti bude pravidelne kon-
certova�, aby bolo �o najviac posluchá�ov 
bohatších o podobné povznášajúce zážitky.

Tamás HORKAY

Gitarový recitál Martina 
Kraj�a

V rámci 48. ro�níka BHS sa 4. 10. uskuto�-
nil aj recitál Martina Kraj�a. Kraj�o sa na 
gitarovej scéne etabloval ako kompetent-
ný interpret hudby 19. a 20. storo�ia. Jeho 
pro� l však výrazne dop��a aktívny záujem 
o hudbu bratislavského rodáka Caspara Jo-
sepha Mertza (1806–1856) nielen na poli 
interpretácie, ale aj bohatého teoretického 
zázemia. Recitál patril výsostne Mertzovej 
hudbe a Kraj�o sa pri výbere dramaturgie 
rozhodol pre výber 21 kusov (z celkové-
ho po�tu 28 skladieb v 11 zošitoch) z cyk-
lu Bardenklänge op. 13 (1847–1851). Ide 
o najznámejší a naj�astejšie hraný reperto-
ár z Mertzovej tvorby, tvoriaci pestrú pale-
tu skladieb rôznych obtiažností a foriem. 
Cyklus nadväzuje na v tom �ase populárne 
klavírne miniatúry, piesne bez slov a roman-
ce. Dramaturgia cyklu, ale i koncertu, dbala 
na pravidelné striedanie lyrických a virtuóz-
nych kusov, pôsobila prirodzene a koncer-
tu dávala dynamický spád. Medzi Kraj�ove 
dominanty patrila �istota hry, vkusne po�a-
té frázovanie a dynamická i farebná diferen-
ciácia jednotlivých hlasov. Mertzova hudba 
sa vyzna�uje množstvom jemných nuáns 
a rétorických odtie�ov, ktoré boli uchope-
né s preh�adom a jeho hudbe priniesli nový 
a originálne po�atý život. Kraj�o dobre vy-
užíval akustické vlastnosti zrekonštruovanej 
a takmer do posledného miesta zaplnenej 
Malej sály Slovenskej � lharmónie. Správna 
interpretácia Mertzovej hudby sa nezaobíde 
bez vhodného nástroja. Pre tento koncert 
zvolil Kraj�o kópiu historickej gitary Johann 
Georg Stau� er (1778–1853) – Legnani 
model (1821) z dielne nemeckého výrobcu 
Bernharda Kresseho z roku 2008. Gitara aj 
napriek svojej na prvý poh�ad malej kon-
štrukcii znela prekvapujúco. Mertzovej hud-
be priniesla tú správnu zvukovú atmosféru 
a na istý �as preniesla posluchá�ov do sve-
ta 1. polovice 19. storo�ia. Kraj�o dokázal 
z nástroja získa� variabilné dynamické mož-
nosti, bohatú farebnos�, mäkký tón a výsle-
dok pôsobil mimoriadne presved�ivo. Pova-
žujem za dôležité, ak sa interpret do zna�nej 
h�bky zaoberá aj historickým a teoretickým 
kontextom tvorby skladate�a, �o sa vždy do 
zna�nej miery pozitívne prejaví na výsledku. 
Martin Kraj�o sa svojím prístupom zara	u-
je medzi popredných slovenských umelcov, 
ktorí vo svojej interpretácii neh�adia len „na 
noty”, ale hudbu chápu ako spolo�enský 
a historický fenomén. Verím preto, že Mar-
tin Kraj�o pôjde mnohým (a nielen gitaris-
tom) príkladom.

Juraj BERÁTS

O. Sauter
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Pavel Haas Quartet

Festivalový program na 6. 10. ohlásil bra-
tislavskú premiéru Haasovho kvarteta, 
súboru oven�eného viacerými medziná-
rodnými úspechmi. V rodnom liste si píše 
�eskú príslušnos�, �o už a priori asociuje 
ur�itú zvukovú predstavu. Vstup s rozšaf-
nou hudbou Benjamina Brittena na ploche 
Troch divertiment však de� níciu spresnil. 
Mladý súbor (vlastne) �esko-slovenskej 
proveniencie, v zložení Veronika Jar	š-
ková – Marek Zwiebel – Pavel Nikl – Pe-
ter Jar	šek fascinoval už prvými tónmi. 
Súznenie, expresia a dokonalá komuniká-
cia, to je azda len zlomok z adjektív, ktoré 
vystihujú výkon mladých umelcov. Britte-
nov triptych bol oslovením, úvodom, for-
mulovaný štyrmi, živelnou a zárove� mu-
zikálnou inteligenciou vedenými osobnos-
�ami. Zrejmým lídrami sú Veronika a Peter 
Jar�škovci, ktorí navigujú a ur�ujú inter-
preta�ný priebeh. Temperament aj úvaha 
nad organizmom kompozícií, zmysel pre 

farebné nuansy v nevšedných kvalitách 
hovoria v prospech ansámblu, nielen ve-
ri� kujúceho hodnoty, ale aj posúvajúceho 
ich do nových súvislostí. Nános sentimen-
tality a zažitej strnulosti odoprel ansámbel 
Slá�ikovému kvartetu �. 1 e mol „Z mého 
života“ od Bed�icha Smetanu. Tento „to-
tem“ �eskej komornej hudby býval zvä�-
ša interpreta�ne deklarovaný so záplavou 
nedotknute�ného sentimentu. Ak hovorí-
me o aktualizácii, v prípade „Haasovcov“ 
platí nadovšetko. Po�uli sme Smetanu 21. 
storo�ia. Živého, takého, ktorý rozpráva, 
hovorí a nepotrebuje preklad ani resusci-
táciu. Zvukové nasadenie, masívny zvuk 
a slovanský akcent korenený kinetickým 
pulzom, vytvoril z �eského striebra nielen 
strávite�ný, ale doslova nezabudnute�ný 
zážitok. Ve�ká plocha s množstvom inter-
preta�ných, technických aj výrazových 
nástrah sídli v jednom z najvýsostnejších 
opusov komornej hudby, v Slá�ikovom 
kvartete �. 14 d mol Smr� a diev�a D 810 od 
Franza Schuberta. Bez vidite�nej známky 
zaváhania, s plným nasadením v zvukovej, 
logickej aj muzikálnej komplexnosti podal 
súbor na ploche tohto náro�ného terénu 
atest svojho vysokého kreditu. Ak ve�ké zá-
žitky tvoria meno festivalu, tak vklad mla-
dého �esko-slovenského súboru s menom 
Pavla Haasa k tomu dôrazne prispel...

Lýdia DOHNALOVÁ

Pocta jubilujúcim 
skladate�om

Aktuálny ro�ník BHS rozhodne nebol skúpy 
na domácu skladate�skú tvorbu. Zvýšenej 
pozornosti sa na �om dostalo najmä skla-
date�om, ktorých životné jubileá si v tomto 
roku pripomíname: Ladislav Burlas sa v ap-
ríli dožil 85 rokov, rovnaký vek by v tomto 
roku oslávil Ivan Hrušovský, nedožité 80. 
narodeniny a 5. výro�ie úmrtia sa zase spá-
jajú s menom Ilju Zeljenku. Diela týchto ju-
bilujúcich skladate�ských osobností zneli na 
ich po�es� 7. 10. v Malej sále Slovenskej � l-
harmónie. �alším spolo�ným menovate�om 
prezentovaného výberu komorných a vo-
kálnych diel je obdobie ich vzniku – všetky 
boli skomponované v rozmedzí rokov 1972 
až 1977. 
Koncert otvoril Peter Michalica v sprievode 
Viery Bartošovej a nepochybne najznámej-
šie dielo Ilju Zeljenku – Musica slovaca v úp-
rave pre husle a klavír. Malé nedorozumenie 
pri ladení pred za�iatkom skladby možno 

spôsobilo, že ju in-
terpreti následne 
neodohrali v po-
trebnej hrá�skej 
pohode. V plnom 
lesku a technicky 
bezchybne však 
už vyznela v Mi-
chalicovom po-
daní Koncertná 
sonáta pre sólové 
husle Ladislava 
Burlasa. V sprie-
vodnom slove sa 
zárove� podelil 
o zaujímavé osob-
né spomienky via-

žuce sa na jej vznik a premiérové uvedenie. 
Hrušovského Fantázia, introdukcia a fúga 
v starom slohu pre štvorru�ný klavír vznik-
la ako transkripcia posledných �astí jeho So-
náty v starom slohu pre �embalo. Jordana 
Palovi�ová a Tomáš Nemec sa v nej uviedli 
ako výborne cítiaci komorní partneri, kto-
rých hra v sebe spája �ahkos� i technickú 
bravúru (skvelo sa im podarilo vygradova� 
záver fúgy!). Inštrumentálnu �as� koncertu 
zakon�ilo Slá�ikové kvarteto �. 3 „In memo-
riam D. Šostakovi�“ od Ladislava Burlasa. 
Moyzesovo kvarteto ho zahralo výrazovo 
ve�mi plasticky (striedajú sa tu meditatívne 
i dramatické úseky), pôsobivé boli najmä 
elegické sólové vstupy nástrojov.
Po prestávke pódium patrilo speváckemu 
zboru Technik Akademik s dirigentom Pav-
lom Procházkom. V rámci rozsiahlejšieho 
bloku zborovej tvorby Ilju Zeljenku pred-
stavili viaceré podoby jeho práce so zboro-
vou faktúrou, �udským hlasom a v neposled-
nom rade aj zhudob�ovaným slovom. Hry 
a riekanky využívajú prosté �udové veršíky 
a riekanky, ktorých navrstvovaním postup-
ne vznikajú zložitejšie polyrytmické štruktú-
ry. V Intermezzách pre madrigalový súbor 
(zaznel z nich výber) je text minimalizovaný 
�asto len na nieko�ko krátkych slov (napr. 
„Vrá� sa, vrá�“), ich opakovaním však v Zel-
jenkovom zhudobnení vznikajú nádherné 
poetické obrazy. Miešaný zbor III. z cyklu 
Štyri zbory je zase založený len na práci so 

slabikami a vokálmi, podobne ako aj miešaný 
zbor Roztopaš, ten však navyše artikula�nú 
paletu rozširuje o dupanie, lúskanie prstami 
�i výskanie. Koncert zav
šila zborová sklad-
ba Rytmus od Ivana Hrušovského, ktorá je 
sú�as�ou cyklu Tri etudy pre miešaný zbor. 
Autor sa v nej pohráva s latinským dvojver-
ším „Ave Eva, fons amoris, tu regina venusta-
tis“, ktoré postupne rozkladá na rôzne �asti 
a vrství v rámci polyrytmicky koncipovaných 
blokov. Skladba zaznela s klavírnym sprievo-
dom dirigenta. Zbor Technik Akademik vzni-
kol pred 9 rokmi, pôvodne ako spontánna ak-
tivita bývalých �lenov súboru Technik. I tým-
to koncertom úspešne potvrdil, že je jedným 
z telies, v	aka ktorým pôvodná zborová tvor-
ba na Slovensku môže osta� stále živá.

Juraj BUBNÁŠ

Beethoven so superlatívmi

Stáva sa, že recenzent má pod vplyvom po-
zitívnych zážitkov chu� napísa� len tri slová: 
„skvelé, výborné, vynikajúce“. Takto nejako 
by bolo možné charakterizova� aj klavírny 
recitál Jinggeho Yana v Malej sále Redu-
ty (12. 10.). Absolvent klavírneho a orga-
nového odboru na Oberlin Conservatory 
v Ohiu, ktorý aktuálne študuje na salzbur-
skom Mozarteu u Pavla Gililova, si na be-
ethovenovský recitál zvolil výber z bagatel 
op. 33, op. 119, op. 126 a Variácie na Dia-
belliho tému. Spôsob, akým interpretoval 
bagately (frázovanie, výraz) ukázal slobod-
ný rozlet a sú�asne vernos� odkazu beetho-
venovej logike a �istote štýlu. Yan v týchto 
dielach dokázal, že je skuto�ným vládcom 
klaviatúry a bagately premenil na skvostné 
miniatúry plné jasu, svetla, bohatstva tém 
a rytmickej hravosti. Oduševnené, krásne 
a pou�né. To isté platí aj o interpretácii 33 
variácií C dur na Diabelliho val�ík op. 120. 
Po skúsenosti s bagatelami som bola pre-
sved�ená, že i táto skladba bude ma� nová-
torskú podobu. V niektorých variáciách už 
Beethoven anticipuje štýlové zmeny asoci-
ované so Schumannom �i Chopinom, ktoré 
klavirista dokázal objavi� i rozvinú� pros-
tredníctvom lyriky, vtipu, tane�nej rytmiky, 
akordickej a pasážovej brilancie. Celok však 
ostal pevný a súdržný. A ak platí, že celok je 
taký slabý ako jeho najslabšia �as�, tak takú 
som po�as ve�era nenašla.
 

Melánia PUŠKÁŠOVÁ  

Ve�er nórskej hudby 
a poézie

Sú�as�ou dramaturgie BHS býval aj jazzový 
koncert – vä�šinou bol bigbandového cha-
rakteru a slúžil ako príjemné uvo�nenie pre 
festivalové publikum po�as maratónu „se-
rióznych“ koncertov klasickej hudby. Tento 
rok sa jazzový koncert nekonal. Jeho funkciu 
zastalo podujatie s názvom „Ve�er nórskej 
hudby a poézie“, ktoré sa odohralo v Malej 
sále SF v sobotu 13. 10. a namiesto estrád-
neho malo skôr muzikálovo-salónny charak-
ter. Na koncert som išiel s trochu naivnou 
predstavou, že si vypo�ujem zopár Griego-
vých piesní a možno výber z Lyrických kusov 

(konkrétny program na plagátoch ohlásený 
nebol), no až pri poh�ade do bulletinu pria-
mo na mieste som si uvedomil, že som sa 
nechtiac ocitol na nesprávnom mieste a už 
nebolo úniku... Ale nakoniec, pre�o nie? 
K hudbe, kultúre a jazykom severských kra-
jín mám blízko, a to ma napokon presved�i-
lo, aby som ostal.
Hne	 na úvod chcem poveda�, že kategórie 
„muzikálový“ a „salónny“ nemajú by� po-
chopené v jednozna�ne negatívnom zmysle; 
ide mi len o vystihnutie charakteru koncer-
tu a myslím, že tieto slová sú najpresnejšie. 
Muzikálový bol spev hlavnej protagonistky, 
populárnej nórskej here�ky a spevá�ky Her-
borg Kråkevikovej (spievajúcej „na mikro-
fón“) a k tejto oblasti inklinoval aj klavírny 
prejav jej hudobného partnera, skladate�a 
a aranžéra Kjetila Bjerkestranda. Všetko 
samozrejme prebiehalo na profesionálne 
vysokej úrovni; bezchybná intonácia, skve-
lá súhra s klaviristom a sprevádzajúcim Slo-
venským kvartetom, uvo�nený výraz a bez-
prostredná komunikácia s publikom boli sa-
mozrejmos�ou.
Výber programu bol v pravom zmysle sa-
lónny. Zmes patrioticky ladených piesní ako 
napr. I Norge er eg fødd (V Nórsku som sa 
narodil[a]) �i neo� ciálna nórska hymna Ri-
karda Nordraaka Ja vi elsker (Áno, miluje-
me [túto krajinu]) na text B. Bjørnsona, kto-
rého meno sa na koncerte sklo�ovalo viac-
krát aj v súvislosti s pomenovaním nádvoria 
zrekonštruovanej Reduty, bola popretkáva-
ná populárnymi melódiami (z muzikálu Peo-
ple �i pies�ami J. Christophera a M. Jamesa 
s v	aka Elvisovi Presleymu a skupine Pet 
Shop Boys notoricky presláveným refré-
nom Always on My Mind – tu ale v nór-
skom preklade ako Alltid i mitt sinn), ktoré 
dop��ali �udové piesne zaranžované v po-
pulárnom duchu, napr. švédska O tysta en-
samhet (Ó, tichá samota), kde Bjerkestrand 
zabrúsil do bluesovo podfarbenej harmó-
nie a dovolil si zopár chorusov jazzovej im-
provizácie – samozrejme, ve�mi decentnej, 
žiadny Cecil Taylor... Všetko s pátosom ab-
solútne vážne prežitej emócie a dávkou onej 
zvláštne naivnej severanskej sentimentality, 
podobne ako v nejakom meštianskom saló-
ne spred sto rokov. Tento pocit umoc�ovala 
prítomnos� slá�ikového kvarteta spoluú�in-
kujúceho vo viacerých pies�ach. Slovenskí 
hudobníci potom samostatne predniesli aj 
notoricky obohranú (ale pritom stále svie-
žu) Zeljenkovu skladbu Musica slovaca, 
ktorú nórski umelci so zaujatím po�úvali. 
Sotva sme si mohli predstavi� krajší prejav 
nórsko-slovenského priate�stva... K tomu 
ešte gratulácia k de� predtým ohlásenému 
prazvláštnemu udeleniu Nobelovej ceny za 
mier Európskej únii (ktorú Nóri udelili nám, 
Európanom...) s náznakom po�utovania, že 
ich krajina nepatrí do tohto „elitného klubu“. 
Nuž, ak si spomeniem, že v ten istý de� sme-
rom k Bratislavskému hradu pochodovali 
extrémisti, neviem, �i nám naši nórski pria-
telia majú �o závidie�. Ale spä� ku koncertu. 
Po všetkých stránkach išlo o profesionálne 
zvládnutý výkon; ostávajú len pochybnosti, 
�i podujatia tohto typu nevyhnutne patria 
do dramaturgie nášho najprestížnejšieho 
festivalu klasickej hudby.

Robert KOLÁ� 

Pavel Haas Quartet 
�foto: www.pavelhaasquartet.com
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Viedenská fi lharmónia má vo svete kla-
sickej hudby ikonický status. Sved�il 
o tom aj mimoriadny záujem o bratislav-
ský koncert orchestra (7. 10.), na kto-
rom sa teleso predstavilo pod taktovkou 
Taliana Daniela Gattiho. Pri príležitosti 
200. výro�ia viedenského Musikvereinu 
priviezli rakúski hudobníci do Bratislavy 
dvojitú dávku Brahmsovej hudby v podo-
be 1. a 3. symfónie a ich festivalové výko-
ny publikum nadchli. Elegantný, miestami 
takmer asketický Brahms v interpretácii 
jedného z najlepších svetových orches-
trov zaujal kompaktným a vyváženým 
zvukom, no najmä tým, ako kompozi�ná 
logika diel korešpondovala s logikou in-
terpretácie, �o bolo zvláš� zrete�né v úse-

koch evolu�nej hudby. Hoci som zo za�iat-
ku o efektívnosti „pastorálneho“ úvodu 
ve�era pochyboval (Symfónia F dur pred-
chádzala Symfóniu c mol), povestný pre-
chod do svetla vo � nále ma o opodstatne-
nosti tohto riešenia presved�il. Po koncer-
te som sa paradoxne dozvedel, že rovnaký 
program sa vo Viedni nestretol s práve 
nadšením, �o znamenalo stop pripravo-
vanej nahrávke programu v tejto zostave. 
Na anglických hostí BHS som sa tento rok 
zvláš� tešil, no pripravili mi azda najvä�-
šie sklamania. English Chamber Orches-
tra s Benjaminom Ellinom (9. 10.) urobili 
z Elgarovej klasiky (Serenáda pre slá�iko-
vý orchester op. 20) kúpe�nú idylku, ešte 
horšie dopadla nádherná Trauersinfonie 

Josepha Haydna. Po búrke �i vzdore ani 
stopy, ostala len sterilne pôsobiaca uš-
�achtilá nuda. Tú na chví�u rozptýlila Pla-
mena Mangova v Mozartovom Koncerte 
Es dur „Jeunehomme“ KV 271, ale len do 
okamihu, kým pomalú �as� pátosom a po-
malým tempom nepremenila na Chopina. 
Zaradi� koncert do prie�inku „zabudnu-
té“ mi napokon zabránil delikátny sólový 
výkon violon�elistky orchestra v úprave 
2. �asti �ajkovského Slá�ikového kvarte-
ta �. 1 D dur op. 11. Vynikajúci huslista 
Joshua Bell sa po svojom predchádzajú-
com ú�inkovaní na BHS právom stal mi-
lá�ikom bratislavského publika. Na ak-
tuálnom ro�níku festivalu sa predstavil 
ako umelecký vedúci 	alšej britskej legen-

dy, orchestra Academy St. Martin in the 
Fields (12. 10.). Pri po�úvaní Beethove-
novej Prvej symfónie som sa dlho nevedel 
rozhodnú�, �i je Bell v tomto diele prvým 
huslistom, dirigentom alebo dokonca só-
listom. Napriek evidentnej snahe, ktorá 
miestami vizuálne pôsobila až rušivo, sa 
mu však nepodarilo ostatných strhnú�, 
aby sa produkcia posunula z roviny vyso-
kého interpreta�ného štandardu do sféry 
zážitkov na ktoré sa nezabúda. Nasledu-
júci Bruchov Hus�ový koncert potvrdil 
sólistove výrazné kvality, no nepresved�il 
ma, aby som ostal i na Mendelssohnovu 
symfóniu v druhej polovici ve�era. 

Andrej ŠUBA

Hviezdy a nuda
Glosa

New Talent 2012 – Cena 
nadácie SPP

Finále dlhodobej sú�asti BHS – New Ta-
lent 2012 – je závere�nou etapou sú�aže 
rozhlasových nahrávok komorných skla-
dieb v podaní mladých umelcov. Med-
zinárodnej porote (rádiá z �eska, Talian-
ska, Rumunska, Nemecka, Švédska, Slo-
venska a zástupca EBU zo Švaj�iarska, 
predseda László Terdik z Ma	arska) sa 
predstavili 8 semi� nalisti. 
Semifinále (5. 10.) posunulo 	alej fago-
tistu Bálinta Mohaia z Ma	arska, juho-
kórejskú klaviristku Soo-Jung Annovú 
reprezentujúcu Španielsko a dánskeho 
akordeonistu Bjarkeho Mogensena, 
ktorý napokon aj zví�azil. Na orchestrál-
nom koncerte (8. 10.) finalistov pohoto-
vo sprevádzala Štátna filharmónia Ko-
šice pod taktovkou Leoša Svárovského. 
RTVS, ako aj 13 	alších rozhlasových 
staníc vysielali koncert live, neskôr ho 
odvysielajú i 	alšie rádiá z EBU. Naj-
vä�ší záujem o priame prenosy bol v kra-
jinách pôvodu všetkých semifinalistov 
(Walter Hofbauer, �R, trúbka;  Daniel 
Migdal, husle, Švédsko; Mateusz Bo-
rowiak, klavír, Po�sko; Signe Somer, kla-
rinet, Estónsko; Stefan Cazacu, violon-
�elo, Rumunsko). Výkony umelcov boli 
dos� vyrovnané. Bálint Mohai predvie-
dol známy Mozartov Koncert pre fagot 
a orchester B dur KV 191 �ažiaci zo skla-
date�ovej melodicko-harmonickej fantá-
zie. Ke	že Bálint Mohai disponoval osl-
nivým tónom, precíteným frázovaním 
a skvelým rytmickým temperamentom, 
Mozartov koncert v jeho podaní zaznel 
sviežo a brilantne. Zaujal tiež krištá�o-
vo �istou intonáciou a tiež príkladnou 
spevnos�ou. Dokázal sa farbou krásne 
prelína� najmä s violon�elami. Orche-
ster bol empatický k sólistovi, navzájom 
sa podporovali. 
Na Beethovenov Koncert pre klavír a or-
chester �. 4 G dur op. 58 vsadila Soo-Jung 
Ann. Aj ke	 bola klaviristka na vysokej te-
chnickej úrovni, ob�as sme postrehli ne-
súlad s orchestrálnym sprievodom, najmä 
vo výklade tematických epizód. Vo výra-

zovom prieniku do Beethovenovej rétori-
ky sa dostala na prijate�nú úrove� azda až 
v 2. �asti s pomerne zložitými dialógmi or-
chestra a sólistu. Tretia �as�  však už mala 
spontánny priebeh, v živom tempe vcelku 
zdarne zav
šila zvláštnu podobu nekon-
ven�ného Beethovenovho koncertu. 
Porota napokon ocenila výkon akorde-
onistu z Dánska Bjarkeho Mogensena. 
Jeho výkon bol vyrovnaný, technicky na 
vynikajúcej úrovni, zaujal aj výberom 
skladby. Symfonická fantázia a allegro 
pre akordeón a orchester op. 20 dánske-
ho skladate�a Oleho Schmidta dala pri-
estor jeho muzikalite, hral s noblesou, 
�ahkým zvukom, s preh�adom nad fan-
tazijnými plochami originálnej skladby 
a zmyslom pre detaily, technickú precíz-
nos� aj porozumenie pre nostalgické in-
termezzá. 

Melánia PUŠKÁŠOVÁ 

Stará hudba

Valesio o rímskej premiére Händlovho 
Vzkriesenia napísal, že ide o „najkraj-
šie oratórium, aké bolo kedy skompono-
vané “. Myslím, že s tým súhlasilo i po-
�etné obecenstvo BHS 13. 10. Capella 
Savaria priniesla do Bratislavy bohatú 
farebnos� dobových nástrojov vráta-
ne zobcových � áut (sopránové, altové), 
hobojov a trúbiek. V Introduzione parte 
secondo sa ozvala baroková gitara, bas 
tvorili violon�elo a 7-strunová basová 
gamba. Dirigent Pál Németh sa pred-
stavil aj ako sólista na dobovej prie�nej 
� aute v tenorovej árii Così la tortorella, 
kde � auta znázor�uje hrdli�ku. Nástroje 
perfektne ladili, o profesionalite nebolo 
pochýb. Éva Bodrogi (Anjel) mala v diele 
štyri koloratúrne árie, v ktorých zaujala 
nielen technikou (dlhý trilok a úžasné pa-
sáže v terciách s hobojom v Cedete orride 
porte), ale aj nádhernou farbou. Nesmi-
erne sugestívne pôsobila Se per colpa di 
donna so sólovým violon�elom – osamo-
tený soprán vo výške, v h�bke meditu-
júce violon�elo. Händel tu majstrovsky 
stvárnil text: „Cez hriech neš�astnej ženy, 

vypustila smr� jed do hrude muža.“ To-
máš Šelc (Lucifer) predviedol svoj hutný 
a temný basbarytón, zvu�ný vo všetkých 
polohách, ktorý ho nezradil ani v rýc-
hlych tempách (Caddi, è ver, ma nel cade-
re). Bola ho rados� po�úva�. Mária Mag-
daléna (Krisztina Jónás) mala v oratóriu 
najviac priestoru, šes� árií. Rozkošná pa-
storela Ferma l'ali, e sui miei lumi s gam-
bou a zobcovými � autami znela vrúcne 
a sladko, no najkrajšou áriou tejto po-
stavy sa stala Per me già di morire, bol 
to úchvatný príklad delikátnej polyfónie 
a chromatickej harmónie. Hne	 prvá 
z árií Márie Kleofášovej (Kornélia Ba-
kos) Piangete, si, piangete, ktorú spre-
vádzali iba violy a gamba, sa stala emoci-
onálnym vrcholom celého diela aj v	aka 
hlbokému a fantasticky zafarbenému altu 
tejto barokovej divy. Charakteristickým 
pre árie Jána sú použitie sólového violon-
�ela (Quando e parto dell'a etto, Ecco il 
sol, ch'esce dal mare, Caro Figlio!), a kle-
sajúce sekven�né pasáže. Händel v nich 
pracuje s minimálnymi prostriedkami, no 
vy�ažil z nich maximum v prospech nad-
�asových výpovedí Jána. Ke	 tenorista 
Dávid Szigetvári spieval v Nemecku Eva-
njelistu v Matúšových pašiách, v Stutt-
garter Zeitung napísali, že má „spekta-
kulárny a kreatívny výraz“. Platilo to aj 
v Bratislave. No z výkonov i životopisov 
bolo zrejmé, že všetci speváci sú právom 
etablovaní na európskych scénach. Kým 
obidve sopranistky a basbarytón spie-
vajú nielen barok ale aj modernu, teno-
rista a altistka sa špecializujú na starú 
hudbu. Ale všetci piati prešli evidentne 
školením v barokovej hudbe. Operné vi-
brato nebolo po�u� ani raz, no koloratúry 
a rétorika presved�ili zakaždým. Krásna 
skladba, výborne vybraní speváci, profe-
sionálny orchester. 

Vladimír RUSÓ

Závere�ný koncert

Aktuálny ro�ník Bratislavských hudob-
ných slávností ukon�ilo 14. 10. vystúpe-
nie Slovenskej filharmónie pod taktov-

kou  Georga Pehlivaniana.  Na progra-
me bol Brahmsov Koncert pre klavír 
a orchester �. 2 B dur op. 83 s klaviri-
stom Kun–Woom Paikom a Bartókov 
Koncert pre orchester Sz. 116. Sólista 
Brahmsovho diela sa pravidelne obja-
vuje na najvýznamnejších koncertných 
pódiách, vrátane francúzskej televíznej 
stanice Mezzo, kde je selekcia umelcov 
ve�mi prísna a citlivá. Kun-Woo Paik 
je považovaný za interpreta, ktorého 
výsostnou doménou je hudba obdobia 
romantizmu. To potvrdil aj v Bratisla-
ve. K Brahmsovej hudbe pristupoval 
s maximálnou sústredenos�ou a vnútor-
ným pokojom, nenechal sa strhnú� 
k extrémom, pôsobil vyrovnane a muzi-
kálne. Jeho prejav bol spontánny, vyzna-
�oval sa vnútornou disciplínou, po�úval 
orchester a bol jeho živou sú�as�ou. 
Vzácna zhoda chápania dirigenta a sóli-
stu blahodarne ovplyvnila vyžarovanie 
interpretácie. Pehlivanian od samé-
ho za�iatku pristupoval k tomuto dielu 
ako k symfónii pre klavír a orchester. 
Dal priestor prirodzenému toku a spá-
du hudby. Na záver zaznel Bartókov 
Koncert pre orchester. Z koncertantné-
ho zápolenia jednotlivých nástrojových 
skupín vyrastajú neuverite�né nápady. 
Prichádzajú neo�akávane, prekvapivo. 
Majú �arovnú prí�ažlivos�, a to nielen 
v okamihu, ke	 sa objavia, ale i v spôso-
be ich rozvedenia, inštrumentácie a ro-
zrastania. Hodnotu Bartókovej hudby 
netreba už dnes dokazova�. Skôr by som 
venoval zopár slov dirigentovi a inter-
pretácii, pretože Koncert pre orchester 
si podmanil srdce a dušu každého. Bolo 
cíti� ve�ké nasadenie,  toto dielo nemo-
žno zahra� vlažne. Je strhujúce, provo-
kujúce, burcuje dušu každého �loveka. 
Ešte i dirigentovo gesto bolo vizuálnou 
hudobnou re�ou. �o tam po drobných 
prehreškoch, ke	 každý odovzdáva zo 
seba to najlepšie. Do poslednej bod-
ky všetci v auditóriu (interpreti i po-
sluchá�i) pocítili ú�inok ve�kej hudby 
aj interpretácie. Bol to dôstojný záver 
48. ro�níka BHS.

Igor BERGER
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Zarážajúcim bol fakt, že koncertná sála nebo-
la nielenže preplnená, ale sotva zaplnená. Po-
sluchá�sky v�a�ný, umelecky fenomenálny vý-
kon Romana Patkolóa, ktorý hrá na nástroji 
s dychvyrážajúcou �ahkos�ou a eleganciou ako-
by domáce publikum, no najmä jeho kolegov-
interpretov �i skladate�ov, ktorí by sa mohli jeho 
hrou inšpirova�, neve�mi zaujímala. Skuto�nos� 
symptomatická a sú�asne potvrdenie starej 
múdrosti o prorokovi vo vlasti... 

 Za�nime kurióznou informáciou. Nedávno ste 
plánovali dos� podstatne zmeni� váš život. Pôsobisko 
v Zürichu mala vystrieda� Newyorská � lharmónia, 
kde ste mali vycestova� na konkurz, no pre novozave-
dené predpisy švaj�iarskych aerolínií ste sa nedostali 
do lietadla. Pre mladého umelca ur�ite znamená or-
chester takého renomé ve�kú výzvu. Napriek tomu, 
že vám táto šanca nevyšla, nevyzeráte sklamane...
Ú�as� na konkurze bola iniciatívou terajšie-
ho riadite�a newyorských � lharmonikov Za-
rina Mehtu (brata dirigenta Zubina Mehtu), 
s ktorým som sa zoznámil po�as hos�ovania 
v USA. Pozval ma na konkurz a samozrejme, 
že som chcel túto príležitos� využi�, ke�že ide 
o jeden z najlepších orchestrov na svete. Osud 
to však napokon zariadil inak. Mal som letie� 
19. júna, od 1. júna však prišiel do platnosti 
nový striktný predpis o rozmeroch prepra-
vovanej batožiny. Môj kontrabas presahoval 
limit, tak som sa do lietadla jednoducho ne-
dostal. Medzi�asom som aj získal nové, ove-
�a skladnejšie a �ahšie puzdro na nástroj, kon-
kurz je však minulos�ou...
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 Vrá�me sa k vašim kontrabasovým za�iatkom. 
Úvod vašej cesty hudobníka nebol celkom jedno-
zna�ný. S kontrabasom ste za�ínali ako trinás�ro�ný, 
teda vo veku, kedy sa mladý �lovek h�adá. �ím vás 
oslovil pomerne málo frekventovaný nástroj?
Ako šes�ro�ného ma dali rodi�ia do hudobnej 
školy na husle. Tie ma však zúfalo nebavili! Ro-
bil som všetko, aby som sa im vyhol: rád som sa 
napríklad u�il, pripravoval do školy, rád som 
hral futbal. Na husliach som si odcvi�il nutné 
minimum a koniec. Až v trinástich rokoch som 
sa dostal ku kontrabasu a k pedagógovi Jánovi 
Krigovskému, ktorý ma úžasne motivoval, a to 
nielen ako u�ite�, ale aj ako umelec a �lovek. Vy-
žarovalo z neho akési výnimo�né � uidum, �o 
zrejme spôsobilo, že som sa v kontrabase sku-
to�ne našiel. 

 Po jeho školení za�al váš vzostup a prišli umelec-
ké úspechy, rezultujúce do rozhodujúceho stretnutia 
a spolupráce s Anne-Sophie Mutterovou. 
Celý mechanizmus vo mne spustil pán Krigov-
ský. Svojím nekonven�ným pedagogickým prí-
stupom vo mne prelomil bariéru, blok a potom 
nasledovalo až akési nadpozemské o�arenie 
hudbou, kontrabasom. 
Anne-Sophie Mutterovú považujem nielen 
z umeleckého, ale aj z �udského h�adiska za ge-
niálny zjav. Pracova� a komunikova� s �ou je 
ozajstným privilégiom. Ke�že má známu na-
dáciu na podporu mladých umelcov, môj mní-
chovský pedagóg Klaus Trumpf jej poslal moju 
nahrávku, na ktorú okamžite pozitívne zareago-
vala. Profesor mi oznámil, že si ma príde niekto 
vypo�u�, ale netušil som, o koho ide. Až ke� priš-

lo k reálnemu stretnutiu, s dávkou trémy som 
zistil, kto je ten Niekto. Mal som š�astie, že si ma 
vybrala do svojej nadácie. 

 Po nieko�kých rokoch ste sa vypracovali do po-
zície, kedy umelky
a s vami koncertne vystupuje, 
viacerých skladate�ov ste spolo�ne zaujali nato�ko, že 
skomponovali pre takéto netradi�né duo koncertant-
né skladby... 
Ku skladbám Rihma, Pendereckého, Previna 
pribudla �alšia kompozícia od Sebastiana Cur-
riera. Jej premiéru plánujeme na budúcu sezónu 
v Soule, nasledova� budú reprízy v prestížnych 
koncertných domoch v Ázii.

 Neviem, �i sa s kombináciou týchto dvoch ná-
strojov v minulosti trúfol vyrovna� ktorýko�vek skla-
date�. Tento „šostakovi�ovský“ rozmer však musí by� 
nesmierne inšpiratívny, vzrušujúci. Ako postupujete 
s Anne-Sophie Mutterovou pri štúdiu nových skla-
dieb? 
Myslím, že by som ho mohol charakterizova� 
ako „inozmyslové“, pretože prebieha v never-
bálnej polohe. Ona zahrá tón, motív, frázu, ktoré 
sú také silné, výre�né, že k nim netreba dodáva� 
slová, len a len hudbu. Bez nadsadenia poviem, 
je to geniálne...

 Na rozdiel od Slovenska si vás ako mladého 
kontrabasistu ve�mi skoro všimli špi�kové orchestre. 
Ktoré telesá vo vás zarezonovali najvýraznejšie?
Z mnohých spomeniem orchestre ako Deuts-
ches Sinfonieorchester Berlin, National Symp-
hony Orchestra of Washington, Boston Symp-
hony Orchestra, Moskovská Camerata, Virtuosi 

Kontrabasista Roman Patkoló patrí k svetovej špi�ke interpreta�ného umenia. Tento mimoriadne úspešný, 
no zárove� neoby�ajne skromný rodák zo Žiliny, ktorý je od roku 1999 štipendistom nadácie Anne-Sophie 
Mutterovej, koncertoval v najprestížnejších svetových sálach a je držite�om ve�kého po�tu cien a vyzname-
naní. Pri príležitosti odovzdávania Ceny �udovíta Rajtera vystúpil 17. októbra v Malom štúdiu Slovenského 
rozhlasu v Bratislave. Vidie� a po�u� tohto enormne angažovaného kontrabasového virtuóza na domácich 
pódiách je skuto�ne vzácnou udalos�ou – až zjavením. 

Pripravila Lýdia DOHNALOVÁ 

Slová netreba, 
hudba sta�í
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di Kuhmo, Münchener Kammerochester, sa-
mozrejme, bolo ich viac a ku každému sa viažu 
špeci� cké spomienky.

 Pod skladbami pre kontrabas sa „neprehýbajú 
stoly“. Predsa však, �o determinovalo vaše reper-
toárové zostavy? Ako prišlo napríklad  k spolupráci 
s Pendereckým?
Bolo to opä� na podnet Anne-Sophie Muttero-
vej. Na našu spoluprácu spomínam nesmierne 
rád. �udskú a spolo�enskú komunikáciu strie-
dali „prehrávky“ s demonštráciou možností 
(najmä) kontrabasových, ktoré nie sú všeobec-
ne zažité a ani skladate�mi strávené. Krzysztof 
Penderecki absolútne s pochopením a empatiou 
prijímal všetky „limity“ a skomponoval sklad-
bu, o ktorej nebolo treba diskutova�, nebolo tre-
ba ni� upravova�, prispôsobova�. Na rozdiel od 
iných autorov (napr. Wolfganga Rihma), ktorí 
nekompromisne a bez „z�avy“ trvajú na svojich 
kompozi�ných predstavách. V prípade Rihmo-
vej kompozície však napokon predsa len prišlo 
ku konzultáciám, v ktorých rešpektoval technic-
ké možnosti a interpreta�né limity nástroja. 

 A dielo Andrého Previna?
Jeho Dvojkoncert som študoval bez problémov. 
Ako partner Anne-Sophie Mutterovej sledoval 
našu spoluprácu a to ho inšpirovalo ku kom-
pozícii, bola doslova šitá na mieru. Kontraba-
sový part síce skoncipoval takmer „hrani�ne“, 
s ve�kými nárokmi, ale bol hrate�ný.

 Okrem ú�inkovania v orchestroch (Orchester 
Zürišskej opery, predtým London  Symphony Orches-
tra) �i na sólových recitáloch pôsobíte aj pedagogicky. 
Vo veku 24 rokov ste sa stali vysokoškolským profe-
sorom. Máte medzi žiakmi  nejaké výrazné talenty?
Momentálne mám jedného talentovaného štu-
denta, Kórej�ana. Okrem toho, že je ve�mi nada-
ný, je aj pracovitý, �o vyplýva z prízna�nej men-
tality národa.

 Je o kontrabas vo svete záujem?
V ostatných rokoch vzrastá pozornos� o ten-
to nástroj. Asi to bude motivované aj faktom, 
že „trh“ je presýtený klaviristami �i huslistami. 

Vzh�adom na perspektívy sú na tom kontrabas 
spolu s violou vo výhode. Existujú školy, v kto-
rých sú ve�mi po�etné ro�níky kontrabasistov. 
Ako kuriozitu spomeniem návštevu v 	íne, kde 
som na Univerzite v Pekingu viedol interpreta�-
né kurzy. Už na letisku ma �akali stovky študen-
tov – kontrabasistov. Bol som doslova o�arený 
úrov�ou a vybavenos�ou hudobného školstva. 
V Pekingu napríklad  vysoká hudobná škola 
predstavuje komplex asi pätnástich budov s per-
fektnou a premyslenou štruktúrou po�núc štu-
dov�ami, knižnicami, pracov�ami až po špor-
tové areály. Našinec by mal sklon predstavova� 
si 	ínu skôr na komunistický spôsob, ale videl 
a zažil som vysoký stupe� vyspelosti. A exklu-
zivity, vrátane tých najdokonalejších nástrojov.

 Ve�a koncertujete, u�íte, vediete majstrovské 
kurzy. Udržiavate si ako nadštandardný umelec kon-
díciu, máte nejaký osobitý režim?
Ke� som bol mladší, cvi�il som na kontrabase 
dlhé hodiny. Dnes som spôsob prípravy zredu-
koval, pretože už nemám to�ko �asu. Usilujem 
sa pri cvi�ení koncentrova� na iné �iastkové 
problémy. Akcentujem prácu s pravou rukou, 
pretože tú považujem  pri hraní za dominantnú. 
Fyzickú formu sa snažím udržiava� pohybom, 
najmä – �i aspo� – pešou chôdzou.

 Okrem pôvodných kontrabasových skladieb 
máte v repertoári aj ve�a transkripcií. Preferujete nie-
ktoré obdobie �i skladate�a?
Pri koncipovaní programov myslím na poslu-
chá�ov: na to, �o je alebo môže by� pre nich strá-
vite�né, prí�ažlivé. V �ase mníchovského štúdia 
som inklinoval ku klasicizmu, hlavne zásluhou 
môjho profesora Klausa Trumpfa, ktorý je špe-
cialistom na toto obdobie. Práve on sa zaslúžil 
o propagáciu a editovanie  pôvodných kontra-
basových skladieb od Johanna Matthiasa Sper-
gera. Rád zara�ujem Beethovena, prepisy jeho 
sonát, rád hrávam Mozarta i Brahmsa. Nevyhý-
bam sa žiadnemu obdobiu ani štýlu.

 Hráte na vzácnom nástroji...
Kontrabas Niccola Gagliana je z roku 1725, 
predtým patril slávnemu Sergejovi Kusevické-

mu. Bol objavený v New Yorku a kúpila ho An-
ne-Sophie  Mutter pre svoju nadáciu. Nástroj 
mám doživotne zapoži�aný. Okrem neho mám 
však ešte �alšie kontrabasy, ktoré používam 
pod�a charakteru a štýlu hudby. Iný používam 
na sólistické produkcie, iný pre komornú, iný 
pre orchestrálnu interpretáciu, všetko v závis-
losti od konkrétnych transpozi�ných potrieb 
a možností.

 Ste v neustálom pohybe po svete, s �ím sa iste 
spájajú mnohé zážitky. Máte nejaký špeciálny adre-
nalínový príbeh? 
V tejto súvislosti si spomínam na cestu na kon-
cert do Los Angeles. Z lietadla som vystúpil, no 
na moju najdôležitejšiu „batožinu“ – kontrabas 
– som �akal márne. Odletel niekam inam, a pu-
toval po blízkych aj vzdialenejších destináciách. 
Objavili ho až po nieko�kých d�och. Samozrej-
me, koncert museli organizátori zruši�.

 Napokon celkom tradi�ná otázka: �o vás �aká 
v najbližšom období?
Nasledujúca sezóna je už � xovaná. Okrem spo-
mínanej premiéry Dvojkoncertu od Sebastiana 
Curriera sa teším na festival Pražská jar, ú�in-
kovanie som si „vyhral“ na žilinskom Stredo-
európskom festivale koncertného umenia. Ok-
rem týchto dvoch azda k�ú�ových udalostí bude 
ešte ve�a koncertov, ú�astí na interpreta�ných 
kurzoch, sú�ažiach...

ROZHOVOR

Laureátom Ceny �udovíta Rajtera sa stal 
kontrabasový virtuóz Roman Patkoló. Vý-
nimo�ný slovenský umelec, ktorý si tento 
rok vystúpením na Stredoeurópskom fes-
tivale koncertného umenia v Žiline vyslú-
žil ocenenie medzinárodného hudobného 
festivalu Pražská jar, sa 17. 10. predstavil 
s klaviristom Richardom Rikkonom v Slo-
venskom rozhlase na slávnostnom koncer-
te spojenom s odovzdaním Ceny �udoví-
ta Rajtera. Na úvod slávnostného ve�era 
zaznela symbolicky Sonáta pre kontrabas 
a klavír od �udovíta Rajtera v intrepretácii 
Jána Krigovského a Daniela Buranovského. 
Sú�as�ou ocenenia nie je len umelecké die-
lo Mateja Kréna, ale aj vydanie pro� lového 

CD, ktoré Roman Patkoló po�as nieko�kod�o-
vého pobytu na Slovensku nahral. Cenu �u-
dovíta Rajtera iniciovalo Hudobné centrum 
a ude�uje ju každé tri roky od roku 2006, kedy 
si hudobná verejnos� pripomínala storo�nicu 
tejto mimoriadnej osobnosti. Cena je ur�ená 
pre mladého koncertného umelca (spevák, in-
štrumentalista, dirigent), resp. pre komorné 
teleso do 5 �lenov, s vekovým obmedzením 30 
rokov pre spevákov �i inštrumentalistov a 35 
rokov pre dirigentov. Laureáta vyberá odborná 
porota menovaná riadite�kou Hudobného cen-
tra a v roku 2012 zasadala v zložení: Peter Fera-
nec, Slavomír Jakubek, Ivan Marton, Melánia 
Puškášová a Adrian Rajter. V súlade s nezame-
nite�ným posolstvom �udovíta Rajtera ako vy-

Cena �udovíta Rajtera
nikajúceho interpreta, skladate�a a pedagó-
ga sa hlavnými kritériami pre udelenie ceny 
stali výnimo�ná kvalita interpreta�ného vý-
konu a tiež aktívne prispievanie k rozvíjaniu 
aj zvidite��ovaniu slovenského koncertného 
umenia doma i v zahrani�í. 
Prvým držite�om Ceny �udovíta Rajtera sa 
v roku 2006 stal šéfdirigent Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della RAI v Turíne Juraj Val-
�uha, v roku 2009 Cenu �udovíta Rajtera 
získal huslista Milan Pa�a, ktorý zna�nú �as� 
svojej umeleckej pôsobnosti zasvätil práve 
slovenskej tvorbe. Tá si v�aka jeho strhujúcej 
interpretácii získava viac pozornosti doma 
i v zahrani�í.

(ep)

Roman PATKOLÓ (1982, Žilina) sa po štú-
diách na Konzervatóriu v Žiline (Ján Krigov-
ský) a na Hochschule für Musik und Theater 
v Mníchove (Klaus Trumpf) stal �lenom 
Anne-Sophie Mutter Stiftung. Ako 24- ro�-
ný sa stal jedným z najmladších profesorov 
v Európe (mníchovská Hochschule für Musik 
und Theater a Hochschule für Musik v Bazi-
leji). Pravidelne vedie rôzne medzinárodné 
kurzy. Získal po�etné ceny a vyznamenania, 
ú�inkuje na popredných pódiách s význam-
nými umelcami i telesami v Európe, Ázii, 
Kanade i USA.
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V období po 2. svetovej vojne sa pozornos� skladate�ov odvrátila od 
�udovej hudby a „folklorizmus“ sa stal okrajovou záležitos�ou. Tak 
skladatelia tzv. Novej hudby, ako aj tradicionalisti sa jej otá�ajú chrb-
tom. V 70. rokoch, dobe vzostupu postmoderných tendencií, však 
dochádza k obratu. Mnohí skladatelia, vrátane tých, ktorí na poli No-
vej hudby dosiahli nemalé úspechy, obracajú pozornos� k priamosti 
a prostote jazyka �udovej hudby. Najvidite�nejšie sa táto tendencia 
prejavila v Po�sku. V roku 1973 Zygmunt Krauze píše skladbu Aus al-
ler Welt stammende, v ktorej sa zdobené �udové melódie (tzv. „wia-
tówki“) heterofonicky rozpíjajú do zvuku vyžarujúceho rados� a sno-
vos�, �o po celé desa�ro�ia „vážnej“ hudbe to�ko chýbalo.1 Wojciech 
Kilar v diele Krzesany (1974) majstrovsky prepojil zvukové výdobyt-
ky po�skej školy s bujarým goralským tancom. Henryk Miko�aj Gó-
recki zasa v 3. symfónii hypnotizuje posluchá�ov pomalým tempom 
a dlhými repetíciami. Litov�an Vytautas Montvila v skladbe Gothic 
Poem (1970) mieša nápevy sutartinés s hustým mikropolyfonickým 
pradivom odvodeným z Ligetiho. Armén Avet Terterjan v 3. symfónii 
(1975) použil nástroje ako duduk �i zurna. Rituálne zborové cykly 
Velja Tormisa (Estónsko) majú sná� najbližšie k uchopeniu Broniusa 
Kutavi�iusa.
Ako poznamenáva Jaroslav Š�astný 2, mnohé prvky dnešného vše-
obecného „moderného“ hudobného jazyka ako po�etné repetície, 
„drone“ (burdony), glissandá at�. pritom �erpajú priamo �i nepria-
mo z rôznych etnických hudieb. Tieto „návratové“ tendencie sa pre-
javovali najmä v krajinách, kde �udová hudba bola ešte stále živá, teda 
najmä vo východnej Európe. V poslednej dobe sa však aj na Západe 
objavuje viacero autorov, ktorí miešajú tieto vplyvy s novými kompo-
zi�nými prístupmi, napr. technikami spektrálnej hudby. Skladatelia 
ako Mauricio Sotelo �i Lasse Thoressen sú �oraz ob�úbenejší, o �om 
sved�í napr. móda „spektrálneho flamenca“ v Španielsku. V štátoch 
bývalého Sovietskeho zväzu sa používanie prvkov �udovej kultúry 
stalo pre mnohých prostriedkom na h�adanie vlastného umeleckého 
jazyka. Takýmto umelcom je aj Bronius Kutavi�ius.
Ten vo svojich dielach neopracúva folklórny materiál na úrove� „váž-
nej hudby“. Naopak, úsporne používanými technikami, ako sú repe-
tície, pohyb zvuku v priestore at�., zdôraz�uje a umoc�uje dôležité 
zložky jazyka �udovej hudby, ktorým sa dovtedy nevenovala vä�šia, 
sústredená pozornos�. Výberom niektorých z nich (napr. monotón-

nos�, melodické obrysy �i samotný zvuk) ju necháva vyznie� v iných 
súvislostiach a umož�uje nám sledova� ju pod drobnoh�adom. A zá-
rove� táto hudba obsahuje aj silné a vábivé posolstvo.

L����

Polemika o možnosti úniku spod vplyvu tradi�nej harmónie a h�adanie 
spôsobu, ktorý by lepšie súznel s pôvodným litovským hudobným dedi�-
stvom, pokra�uje v Litve dodnes. Je možné tvori� hudbu, ktorá by bola 
naozaj sú�asná a zárove� „národne“ svojská? To je sná� hlavný problém 
utvárajúci základ litovskej kompozi�nej školy. 3

Dejiny litovskej vážnej hudby sú relatívne krátke. Aj ke� v období 16.–17. 
stor. bol Vilnius jedným z kultúrnych centier východnej Európy, profesi-
onálna hudobná kultúra vzniká až ku koncu 19. stor. spolu s formova-
ním národnej identity. Vä�šina autorov sa sústredila na harmonizovanie 
a zborové úpravy �udových piesní. Za skuto�ného tvorcu litovskej národ-
nej hudby sa považuje Mikalojus K. 	iurlionis (1875–1911), skladate� 
a maliar (jeden z prvých abstraktných maliarov!), ktorý študoval v Ne-
mecku a Po�sku. Vo svojich symfonických bás�ach V lese a More nad-
viazal na vtedajší neskororomantický trend. Zárove� však v klavírnych 
skladbách smeruje k zaujímavým expresívnym konštruktivistickým 
experimentom, v ktorých môžeme nájs� prototypy seriálnej techniky, ako 
aj ojedinelý pokus o akúsi „fraktálnu hudbu“ (v roku 1905!).
V období sovietskej „okupácie“ sa o� ciálna kultúra podria�uje kánonu 
socialistického realizmu. Viacero inovatívnych autorov, ako napr. v Pa-
ríži vyštudovaný Jonas Nabažas, radšej obmedzilo svoju tvorivú �innos�.
V období 60. rokov sa postupne obnovujú kontakty s aktuálnym hudob-
ným dianím. K�ú�ovú úlohu zohral festival Varšavská jese� v susednom 
Po�sku. Tak sa do tvorby litovských skladate�ov postupne dostávajú 
techniky ako aleatorika, koláž, serializmus a pod. Štýlový obrat možno 
pozorova� najprv na tvorbe skladate�ov staršej generácie, ako napr. v ex-
presionizme Eduardasa Balsysa a konštruktívnom neoklasicizme Ju-
liusa Juzeli�nasa. Nastupujúca generácia, reprezentovaná Vytautasom 
Barkauskasom a Vytautasom Montvilom, tieto tendencie iba potvrdila.
V 70. rokoch umelecky dozrieva silná generácia výrazných individualít. 
Dvojica skladate�ov Bronius Kutavi�ius (1932) a Osvaldas Balakauskas 
(1937) zareagovala na vtedajšie podnety hudobného sveta, ktorým hý-
balo všeobecné zjednodušovanie a redukovanie materiálu (nástup mi-
nimalizmu a tzv. Novej jednoduchosti), technický asketizmus, uberanie 
vypätej expresivity a h�adanie nového zvuku. Kým Kutavi�ius obracia 
svoju pozornos� ku „kore�om“, Balakauskas nachádza inšpiráciu v jaz-
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Kutavi�ius
Akým spôsobom možno využi� �udovú hudbu dnes? 
�o vlastne dodáva hudbe „národné” rysy? Má dnes, 
v dobe globalizácie, zmysel navraca� sa k jej pod-
netom? Pri poh�ade na tvorbu litovského skladate�a 
Broniusa Kutavi�iusa možno nájdeme nové impulzy 
k diskusii o tejto zdanlivo uzavretej téme.

Adrián DEMO�

19

SKLADATE� MESIACA



ze a jasnosti ucelených kompozi�ných systémov (Messiaen, Hindemith). 
Tento redukcionistický prúd dodnes tvorí najsilnejšie jadro litovskej hu-
dobnej kultúry.

B����	� K	������	�

Kutavi�ius je jedným z priekopníkov prúdu najmä na Západe ozna�o-
vaného ako „nová jednoduchos�“ �i „sakrálny minimalizmus“. Oproti 
slávnejším kolegom, napr. Arvovi Pärtovi, je jeho hudba mimo baltských 
krajín relatívne málo známa. Dôvodom je najmä fakt, že Kutavi�ius 
komponuje vä�šinu svojich reprezentatívnych diel pre vokálno-inštru-
mentálne obsadenia, kde takmer výlu�ne používa litovský jazyk.
V raných skladbách zo 60. rokov sa vyrovnával s rôznymi technikami vte-
dajšej avantgardy (dodekafónia, aleatorika at�.), neuspokojoval ho však 
uniformný zvuk, ktorý pod�a neho tieto techniky prinášajú.4 Svoje h�adanie 
zameriava na �udové piesne sutartinés, na ktorých ho fascinovala ich osobi-
tá atmosféra a archaickos�. Atmosféru tejto hudby sa snaží zachyti� vlastný-
mi prostriedkami, ktoré mieša s vyššie uvedenými technikami a prostred-
níctvom ktorej postupne vykryštalizuje jeho osobitý jazyk. Kutavi�ius ich 
necituje doslovne, skôr sa snaží vystihnú� ich esenciu inou, menej prvoplá-
novou cestou, napr. statickým súzvukom v diele Posledné pohanské obrady 
(1978). Experimentuje aj s jednoliatym timbrom (Na brehu pre vysoký hlas 
a 4 violy, 1972) �i nahrávkami, ktoré používa na navodenie atmosféry pri-
rodzeného speváckeho prejavu, �ažko dosiahnute�nej školenými spevákmi 
(Dz�kijske variácie pre zbor, slá�ikový orchester a pás, 1974).

S každým dielom sa zvyšuje aj metaforický obsah jeho skladieb, ktoré 
akoby obsahovali ur�ité skryté posolstvo. Príkladom je oratórium Z ka-
me�a Jatvingov (1983) – metafora na vyhynutý jazyk a kultúru a narážka 
na sovietsku okupáciu a nebezpe�enstvá z nej vyplývajúce.

O������

Snaha Broniusa Kutavi�iusa a básnika S. Gedu o vystihnutie litovskej 
identity a zárove� nájdenie vlastnej umeleckej re�i prostredníctvom sta-
rej histórie vyvrcholila cyklom oratórií Panteistické oratórium (1970), 
Z kame�a Jatvingov, Posledné pohanské obrady a Zemský strom (1986), 
v ktorých zobrazuje svojské videnie vlastnej minulosti. Tieto oratóriá 
sú akési „znejúce príbehy“, v ktorých sa na zhustenej ploche podáva 

hudobná rekonštrukcia pohanských �ias. Tieto skladby zárove� pred-
stavujú prvý umelecký vrchol Kutavi�iusovej tvorby. Tieto diela sa stali 
symbolom novej litovskej hudby.
Oratórium Posledné pohanské obrady (1978) pre soprán, mládežnícky 
zbor, organ a 4 litovské trúby ragai je ozna�ované za manifest litovského 
minimalizmu a zárove� za najvýznamnejšiu litovskú skladbu.
V litovskom národnom bohatstve majú výnimo�né postavenie starodávne 
viachlasné piesne sutartinés plné paralelných sekúnd a komplementár-
nych rytmov. Nemajú žiadny vrchol a môžu plynú� �ubovo�ne dlho. Ich 
texty sa �asto skladajú len zo samých zvukomalebných slov a citosloviec, 
ktorých neustále opakovanie pripomína mantry. Spôsob, akým Kutavi�ius 
pracoval s touto inšpiráciou, opísal takto: „Nekopíroval jsem elementy su-
tartinés (...), ale p�itahoval mne jejich tvar a náboj, to p�ešlapování na mís-
t�, to jakoby popocházení nikam, nerozhodnost, nekone�ná nem�nnost.“5 
Pri po�úvaní diela Posledné pohanské obrady si môžeme všimnú�, ako pra-
cuje Kutavi�ius s týmto „preš�apovaním na mieste“. Skladba vyniká svo-
jou hypnotickou nehybnos�ou – Kutavi�ius v každej �asti vytvoril rytmicky 
pulzujúce kontinuá z ve�mi ohrani�ených tónových výberov, ktoré mnoho-
krát opakujú ur�ité rytmické modely. Skladba sa tvrdohlavo drží v jedno-
�iarkovanej oktáve (c1 – d2). Každá �as� je vystavaná na jednom súzvuku, 
ktorý svojou jasnos�ou dostáva priam archetypálny charakter. Prvá �as� 
je postavená na dominantnom nónovom akorde, 2. a 3. �as� na terasovi-
to vystavanom lydickom mode a 4. �as� na zmenšenom septakorde. Daný 
súzvuk �i modus znie po celý �as ako pedál. Tomuto javu má napomáha� 
aj akustika sály – Kutavi�ius vyžaduje kostol ako najvhodnejšie miesto 

k predvedeniu oratória. K�ú�ovým hudobným princípom sa v tejto zvuko-
vej strnulosti stáva pohyb zvuku. Zbor je rozdelený a umiestnený v každej 
�asti inak, �oraz viac „pohlcuje“ divákov, ktorí sa stávajú sú�as�ou obradu. 
Autor volí aj netradi�ný notový zápis partitúry znázor�ujúci rozmiestne-
nie hudobníkov v priestore. Text sa opiera o litovskú �udovú slovesnos�, 
slová sa opakujú �i jemne pozme�ujú. Do závere�nej �asti diela ne�akane 
vstupuje organ s harmonizovaným chorálom navodzujúci mimohudobné 
predstavy (znázor�uje príchod kres�anstva �i odkazuje na sovietsku oku-
páciu a nazna�uje kone�né ví�azstvo potlá�anej slobody?).
V oratóriu Z kame�a Jatvingov (1983) je hlavnou myšlienkou „zrodenie“ 
hudby 6 z prvotných archaických zvukov a rytmov (kamene v úvode sklad-
by), ktorá sa pomalým procesom premení až k rozvinutej melódii �udo-
vej piesne. Plán skladby môžeme opísa� slovami: od kame�ov k �udovej 

Partitúra Magického kruhu sanskritu.

20 12 | 2012

SKLADATE� MESIACA



�udových nástrojov do �asti spievanej miešaným zborom v diele Zemský 
strom) 10, �ím dosahuje originálne napätie. Experimentálne techniky, �i 
už s nahrávkami alebo tónovými radmi, vždy sledujú konkrétny mimo-
hudobný odkaz.
Ani v novom tisícro�í skladate�a neopúš�a tvorivá energia. Po �udových 
nástrojoch už siaha len výnimo�ne, jeho fascinácia archetypálnou, pra-
základnou hudbou sa už prejavuje v skrytejších súvislostiach, bez jasných 
odkazov v inštrumentácii �i iných spôsobov štylizácie �udovej hudby.11
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piesni. Oratórium je napísané pre súbor spevákov a hrá�ov na �udových 
a neobvyklých nástrojoch, ako napr. kamene, hlinený bubon, luk �i f�aše. 
Oproti Posledným pohanským obradom Kutavi�ius zvolil menej statické 
riešenie formy – dve �asti tu stoja oproti sebe v silnom kontraste. Prvá 
�as� je výrazne rytmická a energická. Hrá�i hrajú na neladených nástro-
joch a spievajú bez vypísaných tónových výšok. Druhá �as� je zasa tichá 
a výrazne melodická. Ako text Kutavi�iusovi poslúžili nápisy na náhrob-
ných kame�och baltského kme�a Jatvingov, ktorý vyhynul v období stre-
doveku, a ktoré sú dnes jediným svedectvom o jeho existencii a jazyku. 
V závere je použitá piese� Pute vejas, ktorú autor sám zapísal. Nevkladá 

ju hne� celú, ale trpezlivo ju odokrýva pomalým procesom. Oratórium 
Z kame�a Jatvingov je popri svojich hudobných kvalitách zárove� obraz-
ným vyjadrením globalizácie a vytrácania národov. Preto m
tvy jazyk, aj 
to len v prvej �asti. Text �udovej piesne hovorí o odviatych listoch. Autor 
pripodob�uje národ k týmto listom, ktoré �ahko odvanú, stratia sa.

K������ � ���� �������	

Kutavi�ius je považovaný za tvorcu litovského minimalizmu. Jeho hudob-
ný jazyk je relatívne jednoduchý – tvoria ho prevažne krátke opakované 
rytmicko-melodické fragmenty rôznej d�žky, ktoré sa súbežne opakujú. 
Spôsob práce s materiálom a jeho krajne redukovaný výber pripomína 
raný americký a európsky minimalizmus. Tento „minimalizmus“ však vy-
chádza z prastarej „protominimalistickej“ tradície sutartinés. Po vypo�utí 
Andriessenovho diela De Staat (1976) 7 Kutavi�ius pochopil ich skuto�nú 
silu a umeleckú váhu, aj ke� zaujímali litovských skladate�ov viacerých ge-
nerácií. Tento minimalizmus teda nevychádza z idey „absolútnej“, objek-
tívnej hudby (Reich) a nemá ani �avicové politické pozadie (Andriessen), 
ale opiera sa o silné kultúrne a národné povedomie. S klasickým minima-
lizmom zdie�a hypnotický ú�inok a zá�ubu v „pohlcovaní zvukom“, h�adá 
však rôzne stratégie, ako udrža� obecenstvo v napätí. Pomocou krátkych 
rytmických � gúr a ostinát buduje napätie a dramaturgiu svojich diel. 
Základným prvkom, ktorý Kutavi�ius h�adá pri písaní každej novej 
skladby, je tajomstvo. Jeho skladby sú z kompozi�ného h�adiska relatív-
ne �ahko analyzovate�né, dôvod ich pôsobivosti je však �asto záhadou. 
„Jeho práca sa �asto podobá práci šamana – je si plne vedomý spôsobu, 
ako zhypnotizova	 a vtiahnu	 do deja svoje obecentstvo.“8

Balakauskas, skladate�ský protipól Kutavi�iusa, sa snaží vystihnú� 
esenciálne aspekty jeho tvorby. Všíma si aj paradox: hoci je Kutavi�ius 
praktický �lovek, píše pre sú�asné hudobné inštitúcie nepraktické diela 
– nejestvujúci orchester �i zbor zložený z „netypických“ zboristov. 	asto 
vyžaduje nástroje, ktoré už takmer vymizli.9 Kutavi�iusovi sa sen o jeho 
vlastnej hudbe splnil. Podobne ako pred ním napr. Partch �i Andriessen, 
aj on sa stal skladate�om, ktorý má k dispozícii vlastný súbor – Šarunas 
Nakas ensemble a zbor Aidija.
Balakauskas si �alej všíma, že Kutavi�ius nachádza pre každú skladbu 
výrazný a uchopite�ný symbol – koncept. Tento symbol je �asto daný už 
názvom diela, hudba samotná pôsobí ako jeho ilustrácia. Forma diel 
pracujúcich s technikou koláže a strihu v sebe nesie výrazný, priam vi-
zuálny ú�inok, ktorý tvorí ne�akané strety a hudobné akcie (napr. vstup 

V� ��������� R
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Relácia Skladatelia, diela, interpreti, štvrtok 13. 12. o 21:00 h
Last Pagan Rites. The Choir of the Vilnius �iurlionis Art School diriguje 
Romas Gražinis. Na organe hrá Leopoldas Digrys.
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Baletný súbor košického Štátneho divadla má 
za sebou roky úspešnej spolupráce s choreo-
grafom Ondrejom Šothom. Od roku 2000, 
kedy nastúpil do funkcie umeleckého šéfa, kre-
oval nový súbor s ambíciou robi� umenie na 
vysokej profesionálnej úrovni. Po�as desiatich 
rokov cie�avedomej snahy sa Šothovi podarilo 
vytvori� kompaktné mladé teleso nadaných ta-
ne�níkov, z ktorých viacerí sú absolventmi škôl 
na Ukrajine a v Rusku. 
Vyformoval sa tvorivý tím spolupracovníkov: 
Marilena a Andrej Halászovci ovplyvnili výber 
a hodnoty klasických titulov (Labutie jazero, 
Luská�ik), k spolupráci boli pozvaní napríklad 
autori hudby Michael Kocáb �i Norbert Bodnár. 
Popri Ondrejovi Šothovi sa dramaturgii a tvor-
be libreta naj�astejšie venovala Zuzana Mistrí-
ková. Tvorcovia prikladali stálu pozornos� výbe-
ru tém a ich  hudobnej zložke. Výkony košického 
baletu sa dostali na vysokú umeleckú 
úrove�, o �om sved�ia mnohé zahra-
ni�né úspechy, predovšetkým v 	es-
ku a na Ukrajine. V roku 2007 získal 
súbor divadelné ocenenie DOSKY za 
balet Svadba pod�a Figara. Pod�a kla-
sických partitúr (Verdi, Ravel, Bizet, 
Pärt, Stravinskij, Proko� ev) vznikli aj 
�alšie tituly, k posledným patrí tane�-
né divadlo pod�a Wagnerovho Trista-
na a Izoldy. 
V roku 2010 zasiahli tvorivú atmos-
féru v košickom balete zmeny vo 
vedení súboru, po�as uplynulých 
dvoch rokov sa tu vystriedali šty-
ria umeleckí šéfovia. Život divadla 
ovplyvnila aj vla�ajšia rekonštruk-
cia priestorov, v dôsledku �oho sú-
bor premiéroval jedinú inscenáciu 
– baletnú rozprávku Doktor Jajbolí. 
Na jej úspešnom stvárnení sa po-
die�ali Marilena Halászová, Ondrej 
Šoth, Dominik Béreš a mladý slo-
venský skladate� Adrián Harvan. 
Kostýmovým výtvarníkom bol tane�ník a sú-
�asný umelecký šéf Andriy Sukhanov. Ten sa 
po krátkom pôsobení v Slovenskom národnom 
divadle vrátil do Košíc s ambíciou vies� súbor 
v duchu kvality, súdržnosti a tvorivého zápa-
lu. Dnes má k dispozícii teleso zložené z 35 ta-
ne�níkov (takmer dve tretiny tvoria umelci zo 
zahrani�ia) a dvoch baletných majstrov. Pod-
�a dramaturgie predchádzajúceho vedenia sa 
v divadelnej sezóne 2012/2013 realizujú dva 
baletné ve�ery: popri recenzovanom Zvonárovi 
u Matky Božej aj premiéra 	ajkovského Spiacej 
krásavice v choreogra� i Ondreja Šotha pláno-
vaná na marec 2013. 
Príchod populárneho Jána �urov�íka do Ko-
šíc znamená pre súbor, divadlo a najmä pre 
publikum ve�ké oživenie. Po prvých úspeš-
ných reprízach Zvonára bolo nutné zoh�adni� 
enormný záujem návštevníkov a doplni� plán 
o �alšie predstavenie – také �osi je v divadel-
nom prostredí raritou. 

Z košického baletu nielen o najnovšej premiére
�urov�ík vytvoril libreto na  motívy slávne-
ho románu Victora Huga Chrám Matky Bo-
žej v Paríži – dramatického príbehu hrbatého 
Quasimoda, cigánky Esmeraldy, k�aza Frol-
la a vojenského velite�a Phoebusa. Spracova-
nie tejto predlohy bolo priam geniálnou myš-
lienkou: �ažko by sme v literatúre h�adali die-
lo, ktoré by ponúkalo adekvátnejšie symboly 
a odkazy k sú�asnosti. Tie libretista odkryl 
dôslednou charakteristikou postáv a ich vzá-
jomných vz�ahov, pohybovo vystihol duchov-
ný svet hrdinov, ich city, bolesti, hriechy, kon-
� ikty. Esmeralda (jediná tancujúca na klasic-
kých špi�kách) je pri spolo�nom tanci s Qua-
simodom v harmonickom pohybe, v zápase 
s Frollom sú u nej prítomné napnuté špi�ky 
na nohách – znak mladosti, slobody, nevin-
nosti. Rovnako choreogra� a hrbatého zvoná-
ra Quasimoda ako �loveka s ve�kým srdcom 

(milujúce gestá, hladiace ruky) �i jeho šašov-
ský tanec alebo vzbura vo�i Frollovi boli vždy 
zrozumite�né a pôsobivo interpretované. Pre-
miérové výkony Evy Sklyarovej (Esmeralda) 
a Maksyma Sklyara (Quasimodo) sa tech-
nicky, výrazovo i esteticky zaradia k nezabud-
nute�ným kreáciám košického súboru. Tech-
nickým prepracovaním, náro�nos�ou a strhu-
júcim pohybom je najdramatickejšia postava 
k�aza Frolla (Mykhaylo Novikov), najmä 
v kontraste s lyrickým kapitánom Phoebusom 
(Andriy Sukhanov).
Ján �urov�ík na ploche 70 minút (predstave-
nie sa hrá bez prestávky) vystaval rýchly sled 
hudobne uzavretých a dramaticky vypointova-
ných obrazov. Najviac mu vyšli úvodná a záve-
re�né scény (napríklad nápad s tane�nou „poé-
ziou“ troch mužských postáv v centre s Esme-
raldou). Zvonár u Matky Božej nie je roman-
tickým, ale dramaticky strhujúcim tane�ným 
divadlom na vysokej profesionálnej úrovni s 

rovnako ú�innými sólovými, ako aj skupinový-
mi scénami. 
Hudobná zložka, ktorej autorom je levický ro-
dák Henrich Leško, však za choreogra� ou 
zaostáva: nerozvíja témy, chýba jej melodické 
i harmonické bohatstvo, hudba ostáva static-
kou. Dokres�ovanie scénického diania presi-
lou elektronického zvuku znie �asto preexpo-
novane. Po efektnej úvodnej zvukoma�be pro-
stredia (zvony) autor ponúka prevahu bicích 
nástrojov. Zmenu nálad a prostredia dosahu-
je striedaním inštrumenta�ného obsadenia: 
pri lyrických scénach využíva gitaru a klavír, 
dramatický nástup violon�ela a slá�ikovej sek-
cie (prípadne zboru) násobí akordmi organu. 
V chrámových scénach siaha po choráli, pri vo-
jenských zase po pochodovom rytme. 
Viac invencie pri tvorbe inscenácie poskytli 
scénograf Martin �erný a kostýmový výtvar-

ník Roman Šolc. 	erný koncipoval javisko 
v troch lineárnych �astiach, pri�om nápadito 
využil priestor nad orchestriskom (zvä�šeni-
na malinkej zvonárovej kutice vo veži) aj troj-
poschodové schodisko chrámu v pozadí so 
zvonom a plastikami chrli�ov. Scéna pôsobivo 
pracovala so svetelnou réžiou. 
Košický baletný súbor si za uplynulé roky vy-
tvoril vlastnú tvár, charakter, plastickos�, tem-
perament až živelnos�. Ako sa výstižne vyjadril 
hos�ujúci choreograf a režisér Ján �urov�ík: 
„Ide o súbor, ktorý má dušu.“

Lýdia URBAN�ÍKOVÁ

Zvonár u Matky Božej v Štátnom 
divadle Košice �foto: J. Mar�inský

Zvonár u Matky Božej/hudba: Henrich 
Leško/choreogra� a a réžia: Ján �urov�ík/
scéna: Martin 	erný/kostýmy: Roman Šolc/
premiéra v Štátnom divadle Košice, 26. 10.

HUDOBNÉ DIVADLO
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Režisér – pracant
Miroslav Fischer (6. december 1932)

Podobne ako iné odbory, aj naša operná réžia 
sa vo svojich po�iatkoch opierala o �eské vzory. 
Pre prvého profesionálneho slovenského oper-
ného režiséra Miroslava Fischera to boli najprv 
�eskí pedagógovia na VŠMU a potom, v úvod-
nom desa�ro�í profesionálnej dráhy, �eskí reži-
séri, s ktorými mohol v Slovenskom národnom 
divadle konfrontova� výsledky svojej práce. 
Onedlho po Fischerovi sa v SND objavil Jú-
lius Gyermek a o desa� rokov neskôr Branislav 
Kriška. Menovaná trojica tvorcov udávala tón 
slovenskej opernej réžii až do po�iatku 90. ro-
kov. Július Gyermek neskôr prebral pozíciu 
dramaturga súboru, v 2. polovici tohto desa�-
ro�ia nás opustil Bra�o Kriška a na prelome 
tisícro�í ukon�il profesionálnu režisérsku pú� 
aj Miroslav Fischer. 
Niektoré pramene uvádzajú, že pripravil viac 
než 150 inscenácií. V súpise premiér SND 
(Elena Martišová-Blahová, SND 2010) som 
ich napo�ítal 72, zoh�adni� však treba aj 
Fischerovo pôsobenie v iných slovenských 
a zahrani�ných divadlách (napríklad v Ankare, 
Bilbau, Bruseli) a v 	eskoslovenskej televízii. 
Na rozdiel od dvoch spomínaných kolegov ne-
mal ambície (alebo možnos�?) prejavi� sa na 
poli dramaturgie, �o medzi riadkami prezrádza 

aj súpis jeho prác obsahujúci ve�mi rôznorodé 
tituly klasickej i sú�asnej opery. Hoci kvantita-
tívne pripravil najviac produkcií s dirigentom 
Viktorom Málkom, jeho najvlastnejším part-
nerom bol Gerhard Auer, s ktorým po�as prvé-
ho desa�ro�ia svojho pôsobenia v SND spolu-
pracoval na polovici z inscenácií. Odhliadnuc 
od oklieštených sezón po�as rekonštrukcie his-
torickej budovy SND strávených v provizóriu 

Divadla P. O. Hviezdoslava, 
Fischer v každej sezóne reali-
zoval v priemere dve inscená-
cie. Viac než úctyhodný po�et 
nás však zaujíma ich charak-
teristika a kvalita.
Miroslav Fischer bol v chá-
paní opery dôsledným rea-
listom. Na rozdiel od viac-
-menej ideovej réžie Bra-
nislava Krišku ho nato�ko 
nezaujímali osobité výklady 
operného diela, ale sa snažil 
dôsledne slúži� skladate�om, 
do detailov rozvíjajúc ponú-
kané sujety. To predzname-
náva, že hercom nenechával 
ve�a priestoru pre pohodlné 
spievanie, ale s nimi dôklad-
ne vypracúval mizanscény 
a viedol ich k realistickému 
hereckému prejavu. Zárove� 
vychádzal v ústrety menej náro�nému oper-
nému divákovi a aj po�as významných spe-
váckych �ísiel sa ho snažil upúta� javiskovým 
dianím. Mal rád emotívne príbehy a túto emo-
cionálnos� v nich dokázal nenásilne pod�iark-

nu�. Sved�ia o tom inscenácie Debussyho 
Pelléasa a Mélisandy (1958), Orffovej Múd-
rej ženy (1961), Menottiho Konzula (1966), 
Gréckych pašií Bohuslava Martin� (1969), 
oboch Straussových exaltovaných opier (Sa-
lome 1976, Elektra 1980), Šostakovi�ovej 
Kataríny Izmailovovej (1984) �i Bergovho 
Wozzecka (1986). Ide o široko chápané mo-
derné operné opusy, ku ktorým patria aj diela 

slovenských skladate�ov (Andrašovan: Figliar 
Ge�o 1958, Biela nemoc 1968, Dibák: Svietnik 
1977, Hatrík: Š	astný princ 1988). Pri jednej 
zo sú�asných opier si režisér mohol vyskúša� 
vlastné herecké schopnosti, ke� na premiére 
Šebalinovho Skrotenia zlej ženy (1959), spolu 
s  Gustávom Pappom spievajúcim z listu v or-
chestrisku, hereckými etudami zaskakoval za 
chorého Václava Nouzovského. 
O �osi menej sa režisérovi darilo v klasickom 
repertoári, predovšetkým v komickom žánri. 
Už v druhej inscenácii pre SND – v Aube-
rovom Fra Diavolo (1957) – nazna�il, že vo 
zvýraz�ovaní komickosti mu niekedy chýba 
zmysel pre mieru. Danú tézu dokumentujú 
napríklad oba pokusy s Rossiniho komickými 
operami (Talianka v Alžíri 1965 a Gróf Ory 
1967). Fischerovmu naturelu lepšie vyhovo-
vala operná tragika – inscenáciou Verdiho 
Sily osudu (1990) v zna�nej miere zotrel roz-
pa�itý dojem z predchádzajúceho naštudova-
nia (1965). Z posledného tvorivého obdobia 
považujem za najvydarenejšiu réžiu Boitovho 
Me
 stofela (1996) napomáhajúcu vzkrieseniu 
tohto nádherného diela.
Režisérovi k okrúhlemu výro�iu zaiste zaže-
lajú všetko najlepšie tí, ktorí mali možnos� 
sledova� jeho celoživotnú umeleckú prácu na 
javisku Opery SND a ktorým popri krásnom 
speve ponúkol aj množstvo zaujímavých zra-
kových podnetov. Pri spätnom poh�ade na 
prácu Miroslava Fischera sa mnohým môžu 
zda� jeho réžie azda prive�mi tradicionalistic-
ké. Také však niekedy �aleko lepšie poslúžia 
skladate�ovi i vnímajúcemu divákovi než ex-
trémne moderné a nezmyselné implantovanie 
cudzorodých, hoci atraktívnych prvkov do 
operného diela.

Vladimír BLAHO

M. Fischer 
�foto: archív M. Fischera

A. Boito: Mefistofeles, SND 1996 
�foto: archív SND



24 12 | 2012

OPERNÝ ZÁPISNÍK

Štátna opera Banská Bystrica, štvrtok 8. no-
vembra, Sucho�ova Krút�ava. Bežná repríza 
štyri roky starej inscenácie. Repertoárový kus, 
o ktorom nepredpokladáte, že by bol 
diváckym trhákom. Vchádzam do h�a-
diska Národného domu a som príjem-
ne šokovaná. Plný parter, zap��ajúci sa 
balkón, polovica obecenstva pod 30 ro-
kov. A nespievajú hostia z Národné-
ho. Divadlo chce udrža� Krút�avu na 
plagáte, a tak investuje do domácich 
zdrojov. V tento ve�er absolvujú rolo-
vý debut predstavitelia Štelinu a Katre-
ny: ostrie�aný banskobystrický basista 
Ivan Zvarík a mladá sopranistka Vero-
nika Mihalková, pre ktorú je Katrena 
prvou ve�kou príležitos�ou.  
Dôvera sa vyplatila. Ivan Zvarík do po-
stavy neš�astného otca práve dozrel. Na javis-
ku kone�ne stojí Štelina, ktorý postavu nielen 
zahrá, ale aj zaspieva. Jeho bas má neforsíro-
vanú, teplo sfarbenú hlbokú polohu, nezavá-

ha vo výškach, pracuje so širokou dynamickou 
škálou. Prirátajme skvelú dikciu, muzikantský 
nadh�ad nad partom, prirodzené neafektované 

herectvo – Bystri�ania si viac Štelinu od suse-
dov poži�iava� nemusia. 
Kým u Zvaríka sa kvalitný výkon predpokladal, 
Veronika Mihalková bola risk, ktorý nemusel 

vyjs�. No hoci herecké ostrohy ešte musí mladá 
umelky�a obrúsi�, po vokálnej stránke sme po-
�uli debut viac než nádejný. Spevá�ka disponu-
je objemným, pritom �ahko vedeným, pomer-
ne tmavým sopránom, ktorému �ahu�ký závoj 
neuberá na lesku ani na znelosti, ale mu dodá-
va špeci� ckú príjemnú farbu (nie nepodobnú 
Katrene Márie Porub�inovej). 
V trojici ústredných postáv sa nestratil ani On-
drej Michala Hýrošša. Aj v�aka mimoriadne 
empatickému vedeniu Mariána Vacha, kto-
rý s oh�adom na spevákov lyrický materiál ne-
váhal s�asti obetova� vyhrotený dramatizmus 
piateho obrazu, vyznelo predstavenie vokálne 
kompaktne. V dobrom svetle sa predstavili do-
máci predstavitelia menších partov a výborne 
hrajúci orchester. 
V Banskej Bystrici je standing ovation obzvláš� 
zdevalvovaným prejavom diváckej spokojnos-
ti. Vo štvrtok sa mu však dalo uveri�. 

Michaela MOJŽIŠOVÁ

Od premiéry Mozartovej Figarovej svadby na 
scéne Štátneho divadla v Košiciach uplynuli 
dva roky. Odvtedy sa zmenilo vedenie operné-
ho súboru a inscenácia dostala nového dirigen-
ta. Zárove� stratila to podstatné, �ím pôvodne 
presiahla mantinely priemeru. 
Ak porovnám navštívenú reprízu z júna 2011 
s hos�ovaním v Opere SND (10. 11.), pokles 
úrovne bol priam alarmujúci. Z hudobného 
naštudovania Paola Gatta, plného kontrastov, 
emócií a majstrovsky vystavaných ansámblov, 
neostalo takmer ni�. Mladý ostravský dirigent Ja-
kub Žídek zdedil kontúry pôvodnej koncepcie, no 
pri�inil sa o rekordné množstvo rozbitých ansám-
blov a „rozglejených“ temp, pri�om mu zjavne 

chýbalo umenie „dýcha�“ so sólistami. Secco reci-
tatívy, kame� úrazu slovenských mozartovských 
produkcií, strácali akúko�vek výrazovú pointu.
Réžia Gustáva Herényiho na minimálne ob-
mie�anej scéne Milana Feren�íka síce Mozar-
tovi zjavne neublížila, no neponúkla ani žiaden 
bonus originality nápadov �i prekvapujúcich he-
reckých akcií. Trocha sklamala aj tá �as� obsade-
nia, ktorá v Košiciach držala krok s pôvodným 
dirigentom. Mariána Luká�a (Figaro) som po-
�ul spieva� ove�a š�avnatejšie a výrazovo pestrej-
šie, Ludovicovi Kendimu (Gróf) zanikala hlb-
šia poloha a pri�asto vypadal z rytmu. Z Grófky 
Lucie Knotekovej sálala jednotvárnos� a lámali 
sa jej piana. Janette Zsigová bojovala s technic-

kými problémami a Zuzanke nedopriala tónový 
pôvab. Odhliadnuc od spo�iatku neistej intoná-
cie, mladíckeho Cherubína vierohodne stvárni-
la Simona Mrázová. Paradoxne najlepšie zneli 
hlasy Kataríny Kubovi�ovej a Mareka Gurba-
�a ako Marcelliny a Bartola.
Možnos� predstavi� sa bratislavskému publiku 
v tejto sezóne naplno zúro�ila banskobystrická 
opera ukážkovou inscenáciou Cikkerovho Co-
riolana. Škoda, že Koši�ania hudobne rozbi-
tým, spevácky priemerným a režijne konven�-
ným Mozartom prepásli šancu. Táto „Figarka“ 
vývozným artiklom rozhodne nie je.

Pavel UNGER 

Deviate pokra�ovanie cyklu „Kontinuity“, 
v ktorom ich autor a moderátor Jaroslav 
Blaho napomáha oživova� históriu Ope-
ry SND, patrilo spomienke na manželov 
Martvo�ovcov. Anna by sa dožila devä�de-
siatky za�iatkom októbra, Juraj minulý rok. 
Rok ich delil aj od smrti, len v opa�nom po-
radí: sopranistka odišla na sklonku roku 
1990, barytonista v októbri 1991.
Kto si dnes pamätá a s úctou pripomína ich 
plodnú, poctivo vybudovanú a do najvyššej 
profesionality dovedenú kariéru? Len h
stka 
staršieho publika prítomná na matiné? Obá-
vam sa, spolu s Jaroslavom Blahom vyslovu-
júcim túto myšlienku, že ani mladšej stred-
nej generácii, nehovoriac o študentoch, ich 

Bystri�anom sa dôvera vyplatila

Košická Figarova svadba nie je vývozným artiklom

Kontinuity ob�erstvujú historickú pamä�
mená ve�a nepovedia. O to emotívnejšie pôso-
bilo rozpamätávanie na za�iatky i vrcholy ume-
leckej dráhy Martvo�ovcov, na desiatky kreácií, 
na ich nezamenite�né hlasy. Hos�ami pútavo 
moderujúceho Jaroslava Blaha boli bývalí kole-
govia, klaviristka Milada Synková (mimocho-
dom pôsobiaca v SND už polstoro�ie) a režisér 
Július Gyermek. Prostredníctvom úprimných 
a neprikrášlených spomienok pred nami de� lo-
vali životné i epizódne postavy Martvo�ovcov. 
Annine � gúrky využívajúce drobný zjav, ve�ké 
tragické hrdinky (nadovšetko legendárna Puc-
ciniho 	o-	o-San), kreácie z francúzskej tvor-
by (Margaréta, Micaela), skvelé portréty z diel 
20. storo�ia na �ele s Janá�kovou Líškou Bys-
trouškou. Paleta Jurajových postáv bola neme-

nej široká: od Glucka, Mozarta a Beethovena 
cez Verdiho a verizmus až po doménu v mo-
derne, obzvláš� pôvodnej slovenskej. Auten-
tickejšie lí�enie profesionálnych a �udských 
pro� lov oboch umelcov, než  ponúkla trojica 
Blaho – Synková – Gyermek, si nedokážem 
predstavi�. Zvukových ukážok bolo málo. 
Žia�, rozhlasový archív je nepochopite�ne 
sprístupnený za vysoké poplatky. Kto teda 
zodpovedá za absenciu našej historickej pa-
mäti? Prstom sa dá ukáza� rôznymi smermi. 
Popri inom aj na mla� ignorujúcu to, �o do-
stane zadarmo, doslova na striebornej mise. 
Lebo také boli októbrové „Kontinuity“.

Pavel UNGER

Krút�ava v Štátnej opere Banská Bystrica 
�foto: J. Lomnický
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Vyše dvadsa� rokov stál Alexander Pereira na 
�ele zürišskej opery. Nejedna jeho sezóna sa 
zaskvela až štrnástimi premiérami. Po Perei-
rovom odchode na post riadite�a Salzburských 
slávností rezonovala obava z hlbokej cezúry. 
Otváraciu premiéru novej divadelnej sezóny 
pod vedením Andreasa Homokiho a bývalého 
principála Metropolitnej opery Fabia Luisiho 
preto sprevádzala ve�ká nervozita. Najneskôr 
po prestávke však bolo prítomným jasné, že 
nový dvojzáprah na riadite�skom poschodí 
kumštu rozumie. 
Viac než a� nita k opernej spis-
be dvadsiateho storo�ia, to bola 
vo�ba zvoleného inscena�ného 
prístupu, ktorá povýšila zürišskú 
Jen�fu na expresívnu ouvertúru 
k dramaturgickej línii kladúcej si 
za cie� ofenzívne prehodnotenie 
inscena�nej tradície kme�ového 
repertoáru. Podobne ako Jen�fu 
ju chce charakterizova� konzek-
ventná dramaturgia inscenácie, 
fundovaná re� exia orchestrálnej 
narácie a libreta, ako aj presved-
�ivo argumentované vedenie 
postáv, práca so spievajúcim 
hercom a intenzívny kontakt 
s publikom. 
Folklór Jen�fy Dmitrija Tcher-
niakova je sú�asný. Na otvore-
nej scéne chýba idyla klepota-
júceho mlyna, kroje �i starenka 
Buryjovka �istiaca do zástery ze-
miaky. Tcherniakov chce diváka 
tra� � do špiku kostí a namiesto 
dedinskej selanky volí moderné 
prostredie štýlovo puristicky zariadeného po-
schodového bytu. Jeho estetika je výtvarným 
zhmotnením strindbergovského brutálne-
ho chladu libreta pod�a románovej predlohy 
Gabriely Preissovej. Výtvarní�ka Elena Zayt-
seva kostýmy neušila, ale v súlade s aktualiza�-
ným zámerom inscenácie ošatila ansámbel do 
bežne dostupnej konfekcie. V obchode s odev-
mi ju sprevádzali fantázia, vtip a dobrý vkus. 
Sémantický posun inscenácie smerom do sú-
�asnosti Tcherniakov nap��a so zmyslom pre 
detail, enormný dramatický ú�inok je dôsled-
kom minucióznej pitvy mocenských vz�ahov 
a hierarchie medzi postavami. Nani�hodný Šte-
va (skvelý debut Pavla Bršlíka) je frajer, ktorý 
pozná len ve�ierky v náru�í prí�ažlivých sle�ien 
hojne podlievané alkoholom. Ke� sa vráti z od-
vodu, informáciu o tom, že sa z neho stal bohatý 
dedi� prosperujúceho mlyna, titulkovacie zaria-
denie dôsledne zaml�í. Števov kontrahent Laca 
(brilantný, no nie vždy zrozumite�ný Christo-
pher Ventris) nie je žiadny osirelý najdúch, ale 
domovník v montérkach, ktorý sa s rebríkom 
v rukách stará o domácnos� Kostelní�ky. Ani 
Jano nie je absolútny analfabet. Elegantne sa 
vyhnúc nástrahám nohavi�kovej roly ho Tcher-

niakov inscenuje ako Janu, ktorá si s aktovkou 
na chrbte necháva od emancipovanej Jen�fy 
vysvetli� anglickú gramatiku. 
Silnejším pohlavím sú u Tcherniakova jed-
nozna�ne ženy. Javiskovú choreogra� u a kon-
šteláciu postáv režisér vyvodzuje z hudobnej 
re�i Janá�kovej partitúry. Hanna Schwarz 
(úžasne nonšalantná a hlasovo stále volumi-
nózna starenka Buryjovka) v �iernom boa krája 
uhorky na o�nú masku. Elegantná, no už de-
mentná „grande dame“ sa dezorientovane po-
tuluje no�ným domom. Kostelní�ka Michaely 

Martensovej žije vibráciami Janá�kovej hudby 
do posledného nervu partu a ide až na hranicu 
hlasových možností, aj za cenu horšej zrozumi-
te�nosti libreta. Na za�iatku chladná a prísna, 
v závere ako zrútená žena kreuje psychogram 
postavy bez akéhoko�vek klišé. A napokon plný 
a tvárny soprán Kristine Opolaísovej (Jen�fa) 
rozohráva celé emocionálne spektrum Janá�-
kovej postavy. Od naivného diev�a�a, ktoré sa 
v radostnom opojení vrhá na Števu, cez milu-
júcu matku láskyplne kladúcu do postele svoje 
die�atko až po neš�astnicu priotrávenú tablet-
kami na spanie, ktorá sa v expresívnej blúznivej 
scéne tacká po dome, aby sa v zúfalstve zrútila 
pred tajuplnými dverami vedúcimi kamsi do 
podkrovia. 
Skuto�nosti, že by Kostelní�ka bola schopná 
znies� zo sveta nemluv�a, Tcherniakov neverí. 
Vychádzajúc z logiky textu a jej povahy boha-
bojnej ženy, ktorá si vy�íta už len pomyslenie 
na smr� chlap�eka, Kostelní�ka síce pastorky-
ni odníma nemanželského syna, no miesto do 
mrazivej noci ho odnáša do manzardky, kde ho 
v kolíske láskyplne ukrýva pred svetom. To sa 
už z Kostelní�kinho príbytku stal dom duchov. 
Trojposchodovú scénu posúva Tcherniakov 

po vertikále hore a dolu. V prítmí tohto pater-
nostra emócií jednotlivé postavy postupne strá-
cajú ukotvenie. Vý�itkami trápená Kostelní�ka 
sa omylom vymkne na balkóne, z ktorého sa 
razom stane mrazivá cela plná strachu o ukrý-
vané die�a. To medzi�asom starenka Buryjovka 
náhodou objaví pri no�ných potulkách domom 
a viac-menej neúmyselne ho spolu s kolískou 
vytla�í do prievanom otvoreného okna. Záve-
re�ný Janá�kov pokus o happy end by v takomto 
kontexte pôsobil trápne. A tak, ke� Jen�fa zistí, 
že ju macocha po celý �as klamala, posiela Lacu 

k vode. Kostelní�ke, z ktorej ostala len apatická 
troska, síce odpúš�a, no poh
davo jej vryje do 
tváre prsty a sadnúc si k Buryjovke, ktorá už 
o�ividne stratila akýko�vek zmysel pre realitu, 
skamenie do podoby bezcitnej sochy. 
Aj Fabio Luisi bol kamenárom tesajúcim s Phil-
harmoniou Zürich monumentálny zvukový 
obraz. Takmer konštantné forte treba zrejme 
ešte stále pri�íta� na vrub obrovskému h�adisku 
Metropolitnej opery, v ktorej Luisi donedávna 
pôsobil. Po po�iato�nej nervozite a tempových 
i dynamických prehreškoch sa mu však poda-
rila znamenitá zvuková ilustrácia ve�kolepého 
operného divadla. Zverením Janá�kovej Jen�fy 
do rúk inscena�ného tímu pod vedením Dmitrija 
Tcherniakova sa novej kreatívnej špi�ke züriš-
skej opery podaril husársky kúsok a fulminantný 
štart do novej divadelnej sezóny.

Robert BAYER

ZÜRICH

Operné divadlo na ostrí noža a do špiku kostí

Leoš Janá�ek: Jen�fa/dirigent: Fabio Luisi/ 
kostýmy: Elena Zaytseva/scéna a réžia: 
Dmitrij Tcherniakov. Premiéra v Opernhaus 
Zürich 23. 10. 

Jen�fa �foto: M. Ritterhaus
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Nové národné divadlo v Tokiu oslávilo pät-
náste výro�ie svojho založenia premiérou 
Brittenovej opery Peter Grimes, ktorá 2. 10. 
otvorila aktuálnu sezónu. Znie to možno pre-
kvapujúco, ale Britten sa v Japonsku teší ob�u-
be a nová inscenácia je už štvrtým naštudova-
ním tejto opery (prvým v angli�tine). Tentoraz 
ju režíruje chýrny Willy Decker, ktorý v Tokiu 
realizoval svoju staršiu režijnú koncepciu, 
prvý raz uvedenú v bruselskej La Monnaie 
(1994) a neskôr obnovenú v londýnskej Co-
vent Garden (2004). Treba však poveda�, že 
plnoletos� by ste tejto inscenácii 
nehádali – pôsobila ve�mi svie-
žo a obsahovo aktuálne, istotne 
i v�aka tomu, že ju obnovoval 
sám Decker.
Scénograf John Macfarlane 
stavil na temné ponuré farby. 
	asto symbolicky pracuje s cel-
kom �iernym priestorom a �ier-
nymi kostýmami, ktoré ob�as 
kombinuje s bordovou (naprí-
klad scéna kr�my v ostrých �er-
vených farbách alebo kostýmy 
oboch neterí, ktoré sa zdajú by� 
pre miestnych chlapov �ímsi 
viac než len atrakciou). Niet tu 
ni�oho radostnejšieho, svetlej-
šieho. Doba a miesto diania sú 
indiferentné – môže ís� pokojne 
o autorom stanovené Anglic-
ko roku 1830, ale i o polovicu 
20. storo�ia, no nie je to dôleži-
té. Deckerove réžie obvykle sta-
vajú na detailne vykreslených 
vz�ahoch postáv, nie na prostre-
dí ako takom. I tu prostredie �asto charakteri-
zuje len jeden ústredný prvok (truhla, poste�, 
kríž, stoli�ka) na inak prázdnej scéne. Ve�ké, 
abstraktne expresívne ma�ované plochy aso-
ciujú more, búrku a podobne, modeluje ich 
precízny svetelný dizajn (ten má dôležitú 
rolu najmä v medzihrách, kedy sa ma�ovaný 
prospekt zatiahne). Hrá sa na šikmine, ktorá 
sama evokuje dojem z normálnosti vyko�aje-
ného sveta alebo Grimesovho nachýleného 
osudu. 
Predstavenie malo ve�ký emocionálny i drama-
tický náboj a napätie. V úvodnej scéne procesu 
s Grimesom (prológ) stojí sk�ú�ený Grimes 
vinúci k sebe truhlu, pravdepodobne s m
t-
vym chlapcom. Režisér pritom dbá na detaily 
a aj �lenov zboru necháva hra� individuálne 
postavy. Napríklad v situácii, kedy Grimes po-
maly a vážne skladá prísahu pred vyšetrujúcim 
Swallowom, ho prizerajúci sa dedin�an netr-
pezlivo popohá�a, nech nezdržiava zábavu. 
So zborom sa pravdaže pracuje aj ako s ko-
lektívnou postavou. V úvode 1. dejstva opery 
(po prológu) sedia dedin�ania strnulo tvárou 
k publiku, zrejme v kostole. Ke� vojde Grimes, 
všetci prudko vstanú, vezmú stoli�ky a stiahnu 

sa, akoby sa ho ostentatívne štítili. Dramatický 
oblúk sa vráti na za�iatok opery v závere, kedy 
spievajúci zbor opä� sedí v kostole, neberúc na 
vedomie Grimesovu smr� – jedinou pohnutou 
osobou je Ellen. Myslím si, že u japonského 
publika témy nastolené inscenáciou silne re-
zonovali – kolektivistický japonský duch vie 
„zú�tova�“ s vymykajúcimi sa jednotlivcami 
(„konanie neo�akávaným spôsobom“ tu bolo 
ešte v 19. storo�í trestané smr�ou). Tým skôr to 
platí v uzavretom prostredí biednej rybárskej 
dediny, akých je v Japonsku dos� ešte i dnes. 

Leví podiel na úspechu inscenácie mal pocho-
pite�ne Stuart Skelton v titulnej úlohe. Rolu 
hrá už jeho mohutné telo – ako Európan medzi 
japonskými predstavite�mi mužských partov 
je o hlavu vyšší, doslova chlap ako hora, tak 
trochu neohrabaný. Tento aspekt Grimesovej 
ozrutnosti réžia ešte zvýraz�uje: ke� hrubo 
vrazí do kr�my, je osvetlený tak, že vrhá ob-
rovský tie� na celý zadný prospekt. Pôsobí tak 
hrozivo, až všetci inštinktívne ustúpia a prikr-
�ia sa. Dojem pod�iarkuje Skeltonov mocný 
heroický tenor, ktorý však spevák dokáže stí-
ši� do prekvapujúco nežných, lyrických polôh. 
V�aka tomu vytvoril presne žiadanú postavu, 
prezrádzajúcu nežnú dušu v neohrabanom 
chlapovi existen�ne zahnanom do kúta miest-
nou komunitou. Ne�udo, že Skelton dnes 
patrí azda k najvyh�adávanejším interpretom 
tejto postavy, hoci bola pôvodne písaná pre 
lyrický tenor Petra Pearsa.
Dôvodom Grimesovej ostrakizácie je nepo-
chybne fakt, že sa od ostatných odlišuje – po-
vahou i fyzicky – a budí nielen nedôveru, ale 
priamo strach. Smr� jeho pomocníka udalosti 
len akceleruje. Skelton hrá Grimesa ako rozpo-
ruplného �loveka, nie ako mentálne zaostalého 

alebo šialeného (ako sa niekedy interpretuje). 
Ke� po smrti druhého pomocníka sk�ú�ený 
Grimes sedí na zemi, zatia� �o opona ticho 
padá, atmosféra v divadle by sa dala krája�. 
V závere opery pokojne odchádza z javiska 
zadnou stranou. Niet pochýb, že sa vydáva na 
smr� – inscenácia neponecháva interpretáciu 
�alšieho Grimesovho osudu otvorenú.
Stuartovi Skeltonovi bola rovnocennou part-
nerkou Susan Gritton ako Ellen. Nielen plas-
ticky vytvorenou hereckou postavou, ale i �is-
tým a príjemne mäkkým, no znelým sopránom. 

Vytknú� niet �o ani Jonathanovi Summersovi 
(Balstrode) �i domácim spevákom vysokej 
úrovne. Priam excelentný bol miestny zbor, 
presný v speve i živej hereckej akcii, výhrady by 
sná� smerovali len k ob�asným problémom so 
zrozumite�nou anglickou výslovnos�ou.
Dirigent Richard Armstrong vníma Grime-
sa vyhrotene expresívne. Volí rýchle tempá 
s ve�kou dynamikou, nenecháva príliš zaznie� 
lyrickejšie pasáže, no napriek tomu dielo ne-
pôsobí jednotvárne. Virtuozita vynikajúceho 
orchestra obzvláš� vynikla v brilantne zahra-
ných medzihrách. Tokijská opera teda potvrdi-
la svoju poves� výnimo�nej kvality. Zdá sa, že 
v Japonsku vedia robi� západnú operu lepšie 
než v mnohých európskych operných domoch 
vrátane tých slovenských.

Rudo LEŠKA

TOKIO

Grimes v temných farbách

Benjamin Britten: Peter Grimes/réžia: Willy 
Decker/dirigent: Richard Armstrong/scéna: 
John Macfarlane/premiéra v New Natio-
nal Theatre Tokyo 2. 10., (navštívená prvá 
repríza 5. 10. )

Peter Grimes, New National Theatre 
Tokyo �foto: Ch. Saegusa
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Hoci frekventovanos�ou talianskej tvorby sa 
plagát Viedenskej štátnej opery nevymyká 
z bežného rámca, dramaturgia neignoruje ani 
menej populárne tituly svetovej tvorby. K nim, 
napriek autorstvu Wolfganga Amadea Mozar-
ta, patrí pre Prahu skomponovaná koruno-
va�ná opera La clemenza di Tito, ktorá sa na 
viedenské javisko vrátila túto jar po dvadsa�-
jedenro�nej odmlke (jesenná séria mala pre-
važne zmenené obsadenie). Najnovší reper-

toárový prírastok, Gluckova Alceste, nezaznela 
v rakúskej metropole viac než polstoro�ie. Na 
Slovensku sme však na tom ove�a horšie: ani 
jedna z týchto opier sa u nás nehrala!
Dlhšiu viedenskú absenciu Mozartovej opery 
s najvyšším �íslom v Köchelovom zozname 
zaplátalo nekonven�né naštudovanie na Salz-
burskom festivale (2006). Zatia� �o tam sa di-
rigent Nikolaus Harnoncourt a režisér Martin 
Kušej odhodlali otvori� všetky secco recitatívy 
(považovali ich za zdroj psychologických 
poryvov postáv), Viede� na nich až tak ne-
bazírovala, hoci ich pointovanie dôsledne re-
� ektovalo dynamiku deja. Ma�arský dirigent 
Ádám Fischer, vstupujúci do októbrového 
bloku, sa s režisérom Jürgenom Flimmom 
tiež priklonil k ich redukcii, �ím ve�er nabral 
spád. Fischer je osved�eným mozartovským 
znalcom, jeho temperamentné gesto burcuje 
orchester k š�avnatému zvuku a markantným 
kontrastom v tempe a dynamike. Dokáže vy-
�ari� citlivé nuansy (povestne skvelé slá�iky, 
bezchybná dychová sekcia), ale aj pretavi� 
zrelú partitúru do dramatických a emo�ne vy-
pätých hrotov.
Kame�om úrazu inscenácie La clemenza di 
Tito je najmä réžia. Na premiére „vybu�aný“ 
Jürgen Flimm sa síce ostro vymedzil vo�i �í-
taniu príbehu ako historickej fikcie, nenašiel 
však spôsob jeho premeny na nad�asové po-
solstvo o láskavosti a odpúš�aní. Po�al ho ako 

neve�mi �itate�né divadlo v divadle umiestne-
né medzi poma�ované, manuálne otá�ané 
kulisy (scéna George Tsypin). Požiar v Kapi-
tole sa zvidite�nil sivým zvrásneným horizon-
tom a štylizovaným vynášaním obetí �atou 
upratova�iek v minisukniach a reflexných 
vestách. Ženský element zvýraznil Flimm 
oživením nemej postavy Titovi nepriznanej 
Berenice. Zbor sa objavuje v civilných kostý-
moch a na javisko si prináša pulty na noty. Pri 

všetkých nejasnostiach, hrani�iacich neraz 
so schválnos�ou, nemožno režijnej koncepcii 
uprie� precízne vypracovanie charakterov po-
stáv a vybrúsenie vz�ahov medzi nimi.
Sólistickému obsadeniu dominovala Magda-
lena Kožená (Sesto), ktorá debutom v Štát-
nej opere potvrdila, že je technicky brilantne 
vybavená, disponuje mäkkým, emo�ne bo-
hatým mezzosopránom a osobnostnou cha-
rizmou. Ruská sopranistka Hibla Gerzmava 
vytvorila kone�ne raz dramatickú, plným ob-
jemom tónu a s presnos�ou koloratúr spieva-
nú Vitelliu. Richard Croft dal Titovi presved-
�ivý výrazový pro� l, Adam Plachetka bol 
suverénnym Publiom, Chen Reiss príjemnou 
Serviliou. Sklamala však mladu�ká Alisa Ko-
losova ako Annio.
Alceste Christopha Willibalda Glucka je ži-
vým príkladom skladate�ovho úsilia o refor-
mu opery. V polovici 18. storo�ia vniesol do 
žánru novú estetiku, ke� samoú�elnú kolora-
túrnu virtuozitu nahradil dôrazom na dekla-
máciu a emocionalitu, ponúkol accompag-
nato recitatívy, posilnil význam orchestra 
a súlad hudby s textom. Z dobového h�adiska 
išlo o smelý pokrok a hoci oh�ostroje ozdob-
ného spevu sa po Gluckovi opä� vracali, jeho 
reforma nevyšla nazmar. Z dvoch verzií Al-
cesty, talianskej (Viede� 1767) a francúzskej 
(Paríž 1776) si Vieden�ania vybrali druhú, 
dramaticky koncíznejšiu, vä�šmi zjednocu-

júcu orchester a spievané slovo. Inscenácia 
je koprodukciou Štátnej opery s festiva-
lom Aix-en-Provence a Krá�ovským divad-
lom v Kodani.
Alceste stavia režiséra pred ne�ahkú tému. De-
jová osnova je síce jednoduchá, no v gréckej 
mytológii zakotvený príbeh o manželskej lás-
ke a ochote obetova� sa v prospech partnera 
(s neodmyslite�ným zásahom „vyššej moci“ 
v závere) je rozložený do vyše sto pä�desiatich 
minút hudby. Obsahuje ve�a inštrumentálnych 
plôch i rozsiahly baletný záver. Režisér Chris-
tof Loy vo svojom debute v Štátnej opere balet 
odmietol a zbor, ktorý hrá v diele významnú 
úlohu, preštylizoval do detinskej polohy. Bez-
radnos� �udu, trúchliaceho raz za chorým krá-
�om, potom za obetu prinášajúcou krá�ovnou 
a vzápätí rozradosteného zo zmeny situácie, 
preniesol na deti – ony podobné emócie nesú 
spontánnejšie. Napokon, sú tu i dvaja reálni 
potomkovia krá�ovského páru ako aktívni po-
zorovatelia deja. Scénu Dirka Beckera tvorí 
svetlá uzavretá izba s jedným oknom a zadným 
viacú�elovým výklenkom, oddeleným posuv-
nými dverami. Loyova  koncepcia je zaujímavá 
nielen nahradením mytologického rukopisu 
moderným, ale aj dávkou nadh�adu. Vážne be-
rie len základnú vz�ahovú a citovú rovinu krá-
�ovského páru, ostatné (obeta božstvu, príchod 
Hercula, závere�ný deus ex machina) vníma 
s od�ah�ením i humorom. Záver necháva otvo-
rený. Happy end sa snúbi s blúdením hrdinov 
v anonymnej tme. 
Dirigent Ivor Bolton je vyh�adávaným špe-
cialistom na starú hudbu. So súborom Frei-
burger Barockorchester a Gustav Mahler 
Chor vyšperkoval partitúru širokým spektrom 
dynamických, rytmických a výrazových nuáns. 
Sopranistka Véronique Gens upútala hlav-
ne lyrickou polohou titulnej hrdinky, kde jej 
hlas znel noblesne a emotívne. Najznámejšej 
árii Divinités du Styx by sa však hodil tmavší, 
dramatickejší materiál. Tenorista Joseph Kai-
ser (Admète), tvoriaci s partnerkou vizuálne 
krásny pár, zaujal sýtou strednou polohou a vy-
brúseným zmyslom pre štýl. Menších úloh sa 
kvalitne zhostili Adam Plachetka (Hercule), 
Alessio Arduini (Herold/Apollon) a Clemens
Unterreiner (Ve�k�az/Boh podsvetia). 

Pavel UNGER

   

VIEDE!

Inscenácie bez väzieb na históriu

Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di 
Tito/dirigent: Ádám Fischer/réžia: Jürgen 
Flimm/scéna: George Tsypin/kostýmy: 
Birgit Hutter / Viedenská štátna opera, 
predstavenie 21. 10.

Christoph Willibald Gluck: Alceste/dirigent: 
Ivor Bolton/réžia: Christof Loy/scéna: Dirk 
Becker/kostýmy: Ursula Renzenbrink/Vie-
denská štátna opera, predstavenie 18. 11.  

Alceste vo Wiener Staatsoper
�foto: www.wiener-staatsoper.at
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Podzimní festival duchovní hudby, ktorý sa 
každoro�ne koná v Olomouci, piatimi kon-
certmi zav
šil svoj 19. ro�ník. Založi�, no naj-
mä udrža� podobné podujatie sa môže zda� 
v dnešných �asoch ako malý zázrak. Pritom 
sta�í prajné zázemie (v tomto prípade záštita 
Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomo-
uckého a metropolitu moravského, i � nan�ná 
podpora Olomouckého kraja a štatutárneho 
mesta Olomouc) a najmä nasadenie ochotného 
tímu (Dobromila Hamplová, Alena Werkma-
nová, Jaromír M. Krygel), cítiaceho viac altru-
isticky než zištne. Dôsledne vypracovaná stra-
tégia s dramaturgickými lákadlami, výborné 
domáce aj zahrani�né ansámble a dobrí sólisti, 
to sú devízy, ktoré sú garanciou úspechu a ži-
votnosti podujatia s atraktívnou kulisou – pro-
stredím skvostného, unikátneho, historického 
Olomouca.
K nezabudnute�ným patrilo úvodné predve-
denie oratória Juda  Makabejský od G. F. Hän-
dela (23. 9., Chrám sv. Michala). Zaznelo pod 
taktovkou Romana Váleka s Czech Baroque 
Ensemble Orchestra & Choir s participáciou 
detského zboru Motýli Šumperk (zbormajster 
Tomáš Motýl) a sólistickým vokálnym kvar-
tetom Marie Fajtová, Piotr Olech, Jaroslav 
B�ezina a Roman Janál. Klasikovi �eskej spe-

váckej scény basistovi Richardovi Nováko-
vi patril v priestoroch Husovho sboru (2. 10.) 
polprogram s Dvo�ákovým klenotom Biblické 
písn�, v druhej �asti ho striedal brilantný, zvu-
kovo a muzikantsky vyzbrojený �eský horno-
vý sbor so sólistom a zárove� lídrom Radkom 
Baborákom.  K programovým lahôdkam pat-
ril koncert v Chráme sv. Mo�ice (6. 10.) s Chi-
chesterskými žalmami od Leonarda Bernstei-
na, v ktorých žiaril desa�ro�ný sólista Václav 
Preisler. Nie menej uznaní smerovalo na ad-
resu �alších skladieb ve�era, oratória Nový Je-
ruzalem pre zbor, organ, bicie a recitátora od 
Jana Bernátka �i organových Troch tancov: Ra-
dosti – Smútky – Zápasy od Francúza Jehana 
Alaina. 
Dramaturgia festivalu permanentne spolu-
pracuje so zahrani�nými umelcami, zvä�ša zo 
susedných krajín. Medzi nimi má výsadný diel 
Slovensko so štatisticky zrejme najzastúpenej-
šou vokálnou komunitou. Dokumentom toho 
bola (aj) produkcia zvaná Exsultate (Klášter-
ní hradisko 30. 9.) s o�arujúcim vkladom sve-
tobežnej sopranistky Simony Houda-Šatu-
rovej (pôvodom tiež Slovenky), ktorá v kon-
texte medzinárodného komorného ansámblu 
(Barbara Maria Willi, �embalo a Christian 
Leitherer, barokový klarinet a chalumeau) 

podala nielen dobrú správu o štýlovej interpre-
tácii, ale so synchrónom spoluhrá�ov skvelo 
komentovala aj menej frekventované skladby 
autorov minulých storo�í (G. F. Händel, J. S. 
Bach, J. Ph. Rameau, A. Scarlatti, G. Sciroli, 
J. Haydn, W. A. Mozart). 
Závere�ný koncert pripravili Moravská � l-
harmonie Olomouc, �eský � lharmonický 
sbor Brno (zbormajster Petr Fiala) a trio só-
listov Adriana Kohútková (soprán), Tomáš 
�erný (tenor) a Tomáš Badura (barytón). 
Ponúkli program so Schubertovou Omšou 
G dur D. 167 a s jedným z dramaturgických 
vrcholov festivalu – Rekviem od A. Lloyda 
Webbera. Obe kompozície zazneli v príklad-
nom naštudovaní dirigenta Jaromíra Kry-
gela a priniesli vskutku dôstojnú pointu olo-
mouckého sviatku duchovnej hudby. Dispo-
novaný orchester a kultúra vokálneho telesa 
boli inšpirujúcou bázou pre vyrovnane tvoria-
cich sólistov, medzi ktorými krá�ovsky vynikla 
skvelá slovenská sopranistka.                                                                            
Olomouc je monumentom s nezamenite�nou 
atmosférou a geniom loci. Ak k jeho majestátu 
pripo�ítame ešte dávku peknej hudby v podobe 
festivalu, nemožno mu odola�. 

Lýdia DOHNALOVÁ 

Posledná 	ajkovského opera, jednodejstvová 
Jolanta, sa koncom októbra vydala zo slovin-
skej �ub�any na koncertné turné Európou. 
O tom, že nejde o putova-
nie hocijaké, sved�í exklu-
zívne sólistické obsadenie 
na �ele s Annou Netrebko 
v titulnej postave.
Praha po prvýkrát naži-
vo spoznala ruskú divu 
patriacu do vysneného 
obsadenia každého špi�-
kového divadla �i festiva-
lu. Navyše v parte spieva-
nom v jej rodnom jazyku 
a v diele, ktoré sa nezara-
�uje k bežne uvádzaným. 
Anna Netrebko sa k 	aj-
kovského hrdinkám (po 
Jolante pripravuje pre 
Viede� Tatianu) dostáva 
po zdolaní koloratúrneho 
i mladodramatického spektra postáv talian-
skeho, francúzskeho a nemeckého reperto-
áru. Vrúcnos� jej timbru s neprehliadnute�-
ným slovanským nábojom obohacuje portrét 
	ajkovského slepej krá�ovskej dcéry, ktorej 
láska otvorila o�i pre okolitý svet, o auten-
tické záchvevy citového vlnenia. Od smútku 

a neur�itých túžob cez prvé �úbostné vzpla-
nutie až po rados� z nadobudnutého zraku 
sa Netrebkovej Jolanta menila výrazovo 

a stup�ovaním dramatických tónov. Jej fa-
rebne jedine�ný, technicky perfektne ovláda-
ný materiál nap��al priestor v každej polohe 
bez najmenšieho tlaku. Napriek koncertnej 
forme dotvorila postavu gestom a pohybom 
tak, že k jej vierohodnosti nechýbal divadel-
ný kostým ani kulisy.

Produkcia však nestála len na hviezdnom 
sopráne. Vo ve�kom duete s Vaudémontom 
sa do plnej krásy rozozvu�al vo výškach lesk-
lý a pevný tenor Sergeja Skorokhodova. 
Uš�achtilý, výrazovo a dynamicky plastický 
bas Vitalija Kowaljowa vykreslil otcovský 
pro� l krá�a Reného. Lucas Meachem vygra-
doval áriu Roberta do objemnej vysokej po-
lohy, v strednej však znel jeho barytón menej 
farebne. Vladislav Sulimsky (Ibn-Hakia), 
Monika Bohinec (Marta) a Luka Debevec 
Mayer (Bertrand) tvorili �alšie �lánky kvalit-
ného obsadenia.
Slovinská � lharmónia pod taktovkou Emma-
nuela Villauma mohla by� ob�as zdržanlivej-
šia v kvantite zvuku a lyrickým scénam dopria� 
viac dynamických odtie�ov. Preplnená Smeta-
nova sie� pražského Obecného domu odmeni-
la súbor búrlivými ováciami.                                                                                     

Pavel UNGER

OLOMOUC

Jese� s duchovnou hudbou

PRAHA

Charizmatická Jolanta Anny Netrebko

P. I. 	ajkovskij: Jolanta/A. Netrebko, S. Sko-
rokhodov, V. Kowaljow, L. Meachem/Slovin-
ská � lharmónia, Slovinský komorný zbor/
dirigent: Emmanuel Villaume/Smetanova 
sie� Obecného domu v Prahe, 23. 11./uspo-
riadate�: Nachtigall Artists

A. Netrebko
�foto: © Nachtigall Artists
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Hos�ujúcou krajinou projektu, ktorého or-
ganiza�ným partnerom je aj slovenské Hu-
dobné centrum, bolo tento rok Luxembur-
sko. Hudobníci zo siedmich krajín strávili tri 
dni v priestoroch kultúrneho centra Abbaye 
Neumünster, naskúšali koncertný program 
a vyrazili na európske turné. „Skúšky a prvé 
koncerty dopadli ve�mi dobre,“ komentuje do-
máci zástupca, kontrabasista Štefan „Pišta“ 
Bartuš. „Je nesmierne pou�né spolupracova	 
s rôznymi typmi �udí; pod�a ich skladieb ob-
javujem ich povahové �rty a postupom �asu si 

potvrdzujem prvotný dojem, ke�že všetko o nich 
mi už vopred napovedala ich hudba.“ Práve 
spomínaná rôznorodos� spolu so vzájomným 
rešpektom sa javili ako spojivo JazzPlaysEuro-
pe (JPE) aj na koncerte v košickej Historickej 
radnici. „Osobne mi je najbližšia freejazzová 
štylistika,“ priznal pred vystúpením po�ský kla-
rinetista Mateusz Rybicki, „mojím vkladom je 
iný druh expresie a farebnosti, ktoré prinášam 
do kapely.“ Aj to potvrdil v sólovej introdukcii 
prvej kompozície holandského gitaristu Guil-
lerma Celana. Mateuszovou doménou ostáva 
vo�nos� nespútaná intenciami ani predsudka-
mi tradície, ktoré bada� v usporiadanejšom 
prístupe napríklad slovenských jazzmanov. 
K zvukovým „chuchvalcom“ jeho klarinetu sa 
neskôr pridal tenorsaxofón Francúza Jean-

Baptista Bergera a scenéria po nieko�kých 
minútach kulminovala dionýzovským stretom 
celého ansámblu s ostrým sekom na vrcho-
le. V danej chvíli pominula moja po�iato�ná 
nedôvera vychádzajúca z neistoty, �i je vôbec 
možné, aby príležitostne zostavená skupina 
hudobníkov vychádzajúcich z odlišných kul-
túrnych prostredí i prístupov k jazzu vytvorila 
fungujúci organizmus. Pochybnosti plynuli aj 
z minuloro�ného koncertu JPE, pretože dojem 
z polhodinového setu, ktorý kapela odohrala 
na Bratislavských jazzových d�och 2011, bol 
mierne rozpa�itý (v závere ho navyše prehluši-
la hluková stena z hlavného pódia). 
Uvo�nenos� vystriedal chyt�avejší pulz nasledu-
júcej skladby postavenej na ostinátnej � gúre, 
ktorej dominovala farebnos� hry gitaristu. Ce-
lanovi sa darilo z nástroja vydolova� neskuto�né 
spektrum evokujúce roz�ahlý priestor aj v�aka 
rázom s využívaním preznievajúcich strún. 
Jeho hra pritom nebola samoú�elnou exhibí-
ciou gitarových techník, �o dokázal aj v komu-
nikácii s klaviristom prebiehajúcej na rytmicky 
komplikovanom podklade. „Mojím prínosom 
do projektu je odlišný prístup k môjmu nástroju,“ 
vysvet�oval po koncerte gitarista s argentínsky-
mi kore�mi a musel som mu da� za pravdu; 
podobnú harmonickú otvorenos� rozložitých 
zvukových plání nepo�u� �asto, nehovoriac 

o špeci� ckej zvukomalebnosti, ktorú by si Ce-
lano mohol registrova� ako obchodnú znám-
ku. „Okrem jeho hry je dôležitý jeho zmysel pre 
humor – Guillermo je dušou tejto kapely,“ pre-
krikovali sa v zákulisí jeho kolegovia a to, že si 
muzikanti porozumeli aj mimo pódia, bolo ba-
da� z ich nenútených reakcií. „JazzPlaysEurope 
už prebehol nieko�kokrát a z rozprávania viem, 
že nie vždy si hudobníci sadli �udsky,“ dodáva 
Mateusz Rybicki. „Potom to zákonite nefungo-
valo ani na scéne. Teraz je tomu naš	astie inak. 
Napriek odlišnému backgroundu a tradícii nikto 
nepretlá�a vlastný názor. Svoj poh�ad na hudbu 
som samozrejme neopustil, len som sa otvoril 
novým vplyvom.“ Podobné impresie predkladá 
nemecký klavirista Roman Babik: „Myslím 
si, že spolupráca medzi niektorými z nás bude 

pokra�ova	 na�alej. Sám som išiel do projektu 
s obavou, netušiac koho stretnem, no po troch 
d�och skúšok som si pripadal, akoby sme sa 
poznali roky. Okrem toho som sa dostal k inej 
hudbe než je tá, ktorú hrávam – bol som kon-
frontovaný s avantgardnejším prístupom a vní-
mam to ako pozitívnu skúsenos	.“ Jeho kolega 
Jean-Baptiste Berger dodáva: „Pre m�a je naj-
zaujímavejšie sledova	 odlišné prístupy k hudbe, 
pretože tie ma inšpirujú a dokážu posunú	 �alej. 
Vo Francúzsku, nielen v Paríži, je pomerne silná 
avantgardná scéna a mnohí známi umelci, na-
príklad gitarista Marc Ducret, pristupujú k hud-
be nesmierne slobodne.“ 
Odlišnú estetiku ukotvenú v bopovej tradícii 
a modernom mainstreame vnieslo na koncert-
né pódium Rondo Štefana „Pištu“ Bartuša 
z jeho debutového albumu Collectivity. Po�as 
skvostne „odpáleného“ sóla kontrabasistu 
pokyvovali kolegovia na znak obdivu hlavami, 
škoda len, že závere�ný ansámbel ostal kvôli 
problému s klapkou ochudobnený o druhého 
saxofonistu, Belgi�ana Nathana Daemsa. 
Aj tento rok priniesli �lenovia JPE po dvoch 
vlastných kompozíciách, žia� na festivalových 
vystúpeniach bolo možné predstavi� len zlo-
mok repertoáru. V rámci striedania skladieb 
tak ponúkne každý z desiatich koncertov ori-
ginálne vystavanú dramaturgiu; výnimkou 

bola komplexná prezentácia všetkého, �o ka-
pela po�as troch dní nacvi�ila na Autumn Le-
aves Festival v Luxemburgu. 
Prídavkom vynúteným od košického obecen-
stva bola nádherná baladická, aj ke� rytmic-
ky zapeklitá téma luxemburského bubeníka 
Jérôma Kleina, v ktorej preexponovaný zvuk 
Celanovej gitary dával tuši�, že sú�asný jazz 
nie je skanzenom, ale že vždy môže (a musí) 
reagova� na aktuálne dianie. Nespútaná ra-
dos� celej kapely po�as prídavku nazna�ovala, 
že aktuálna podoba JazzPlaysEurope sa v�aka 
priaznivej �udskej i muzikantskej konštelácii 
nesmierne vydarila. 

Peter MOTY�KA
Foto: David VL�EK

JazzPlaysEurope 2012 na Slovensku
Medzinárodný projekt JazzPlaysEurope sa opä��predstavil v desiatich európskych mestách – medzi nimi v sobotu 
17.�11. v prešovskom kine Scala a v nede�u 18. 11. v rámci XXII. ro�níka festivalu Jazz FOR SAle v�Košiciach.

G. Celano a N. DaemsM. Rybicki

Š. ,,Pišta’’ Bartuš
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�ub�ana: Bojan Adami� 
a Jože Privšek 
Zakladate�ské zásluhy pre slovinský jazz mal 
Bojan Adami� (1912–1995), ktorý prevažnú 
�as� svojho profesionálneho života dirigoval 
Plesni orkestar Radio Ljubljana (neskôr do 

názvu v�lenili i televíziu a v zahrani�í orchester 
vystupoval pod anglickým názvom Ljubljana 
Radio Television Dance Orchestra, po osamos-
tatnení Slovinska Big Band RTV Slovenija).
Adami� dirigoval orchester od jeho založenia 
(1945) až do roku 1980 a ako skladate� a aran-
žér spo�iatku sledoval swingovú orchestrálnu 
líniu, ktorá naštartovala jazzový vývoj v Slo-
vinsku a pritiahla k spolupráci s orchestrom 
viacerých primárne jazzovo zameraných hu-
dobníkov. Ako zaujímavos� pripome�me, že za-
�iatkom 50. rokov hral v trombónovej sekcii or-
chestra neskôr známy skladate� „Novej hudby“ 
Vinko Globokar (1934). Prechod k moderné-
mu jazzu iniciovali na rozhraní 50. a 60. rokov 
sólisti orchestra, napríklad trubkár Urban Ko-
der, tenorsaxofonista Dušan Veble, klaviris-
ta Mario Rijavec, bubeník Aleksander Skale 
a �alší (títo popri orchestri príležitostne zosta-
vovali skupinu Ljubljanski Jazz Ansambel). 
Samotný Adami� sa už v 60. rokoch postupne 
prestal venova� jazzu a zameral sa na populárne 
piesne, štylizácie folklóru a � lmovú hudbu. Jaz-
zovo zameraným sólistom však poskytol pries-
tor na rozvinutie ich ambícií a viacerí �lenovia 
(predovšetkým Aleksander Skale) sa pri�inili 
organiza�ne o to, že sa Slovinsko na rozhraní 
50. a 60. rokov stalo centrom juhoslovanského 
jazzu – predovšetkým v�aka festivalom v Blede 
(od r. 1960) a �ub�ane (1968). Festival v Blede 
prispel k zjednoteniu scény v rámci federatív-
nych štátov Juhoslávie a pre krajiny „východ-
ného“ bloku znamenal za�iatok získavania me-
dzinárodných kontaktov.
K skvalitneniu a zintenzívneniu jazzovej orien-
tácie Plesni orkestar RTV Ljubljana pris-
pel v 60. a 70. rokoch dirigent a aranžér Jože 
Privšek (1937–1998). Absolvoval štúdium 
kompozície a aranžovania u Herba Pomeroya 
na Berklee College (jeho aranžmány nájdeme 
na LP Jazz In The Classroom 8, Berklee Records 
1963) a získané kontakty všestranne využil. 

Do orchestra pozýval prominentných hudob-
níkov (Johnny Grif� n, Duško Gojkovi�, Jiggs 
Whigham a i.) a hos�ujúcich dirigentov/aranžé-
rov (Maria Schneider, Carla Bley, Herb Pome-
roy, Mathias Rüegg, Clark Terry, David Mur-
ray, Ed Partyka, George Lewis, Bill Holman, 
Michael Abene). Zo stálych �lenov orchestra 
medzinárodnú prestíž získali najmä saxofonis-
ti Tony Janša a Ati Soss, klavirista Silvester 
Stingl, trúbkár Petar Ugrin a i. Títo a �alší hu-
dobníci príležitostne zostavovali aj menšie for-
mácie s vyhraneným hudobným názorom.

Od za�iatku 90. rokov mladší slovinskí hu-
dobníci prestali nap��a� niekdajšie stereotypy 
pôsobenia v big bandoch a oscilovania medzi 
�ub�anou a nemeckými mestami. Najznámejší 
z nich, tenorsaxofonista Igor Lumpert (1975), 
hral v skupinách slávnych spoluhrá�ov (Reggie 
Workman, Chico Hamilton, Boris Kozlov a i.), 
teraz vedie medzinárodnú formáciu Innertex-
tures a striedavo pôsobí v New Yorku a v �ub-
�ane. Renomovaným saxofonistom novej gene-
rácie je aj Jure Pukl (1977), ktorý udržuje kon-
takty s hudobníkmi mnohých krajín a je �astým 
hos�om i na slovenskej scéne (o. i. na CD Cor-

JAZZ

Jazz a Európa XXX.
Juhoslávia a následnícke krajiny 
– Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko

Igor WASSERBERGER

D. Gojkovi� �foto: P. Španko

V�aka svojej špeci	 ckej politic-
kej orientácii plnila Juhoslávia 
po�as obdobia „železnej opo-
ny” funkciu prieniku medzi po-
laritami „Východ – Západ” a pre 
hudobníkov z �eskoslovenska, 
Po�ska, Ma�arska a iných krajín 
„tábora socializmu” znamenali 
práve juhoslovanské festiva-
ly alebo vydávanie platní za-
�iatok postupného otvárania 
sa „svetu”. Juhoslovanskí hu-
dobníci mali zárove� od konca 
50. rokov možnosti uplatnenia 
sa v zahrani�í (najmä v Nemec-
ku), a práve táto možnos� roky 
od�erpávala z domácej scény 
mnoho talentov. Existen�né 
možnosti pre hudobníkov s jaz-
zovým zameraním poskytova-
li v domácom prostredí až do 
80. rokov predovšetkým big 
bandy. Od za�iatku 50. rokov 
až do rozpadu federácie a po-
stupného vzniku samostatných 
štátov (1990–1992) boli rozhla-
sové a potom aj rozhlasovo-te-
levízne orchestre v Belehrade, 
Záhrebe a v �ub�ane profesio-
nálnou základ�ou a hudobní-
ci v nich museli zvláda� široký 
okruh žánrov: od komer�nej 
populárnej hudby cez main-
streamový jazz po repertoár 
tre�oprúdového a experimen-
tálneho zamerania. Orchestre 
mali aj charakter „tvorivej diel-
ne” a ako hostí pozývali hudob-
níkov svetového mena.

B. Adami� �foto: archív
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respondance klaviristu �uboša Šrámka). Z jeho 
viacerých vlastných projektov doposia� získal 
najvä�ší ohlas posledný album Abstract Society 
(Storyville Records 2012) nahraný v USA ame-
rickým kvartetom (Vijay Iyer – p, Joe Sanders 
– b, Damion Reid – ds), ktorému recenzent �a-
sopisu Down Beat prisúdil 4 hviezdi�ky s kon-
štatovaním: „The title of Pukl's latest, Abstract 
Society, is apt given the company he chooses to 
keep. With Reid and pianist Vijay Iyer, the Berk-
lee grad 
 nds sidemen who provide a connection 
to M-Base founder Steve Coleman and his im-
mediate disciples, angular thinkers like Rudresh 
Mahanthappa and Steve Lehman. His compo-
sitions follow severe pathways, often establis-
hing a tug-of-war with Iyer's percussive force. 
Pukl's soprano leaps over the avalanching rhyth-
ms of opener Circle Mind, while his tenor climbs 
in Sisyphean ascents of  The Force.“1 

Miljenko Prohaska a chorvát-
ska scéna 60. až 80. rokov
Ústrednou postavou záhrebskej scény, v�aka 
ktorej sa chorvátsky jazz dostal už v samých za-
�iatkoch do medzinárodného povedomia, bol 
Miljenko Prohaska (1925), ktorý vynikol ako 
kontrabasista, líder, skladate�, aranžér a diri-
gent. Pod jeho vedením (s prestávkami v rokoch 
1955–1989), popri povinnostiach mediálneho 
orchestra, zaznamenal Záhrebský rozhlasovo-
televízny big band množstvo pozoruhodných 
jazzových nahrávok a z juhoslovanských band-
lídrov bol Prohaska najambicióznejším v získa-
vaní slávnych hos�ujúcich hudobníkov. Intenzív-
ne kontakty s americkými velikánmi mal predo-
všetkým v 60. a 70. rokoch.2 V tvorivej atmosfére 
orchestra vyrástlo mnoho pozoruhodných sólis-
tov; z nich sa na európskej scéne uplatnil saxofo-

nista Ozren Depolo (1930–2005), ktorý vynikal 
všestrannos�ou (od swingového mainstreamu 
po free jazz), nevšednou energiou a invenciou. 
Bol vyh�adávaným �lenom medzinárodných zo-
skupení (viacnásobne �len EBU Big Band, Non-
convertible All Stars, Slide Hampton & Václav 
Zahradník Big Band). �alší vynikajúci sólisti 
Prohaskovho orchestra (s participáciou samot-
ného Prohasku ako kontrabasistu) zostavili sku-
pinu Zagreba�ki Jazz Kvartet (Zagreb Jazz Qu-
artet), ktorá získala široký medzinárodný ohlas 
a jej platne vychádzali na viacerých európskych 
zna�kách. Ústrednou postavou bol vibrafonista 

Boško Petrovi� (1935–2011), �lenmi klavirista 
Davor Kajfeš (1934) a bubeník Silvije Glojnari� 
(1936). Skupina pôsobila v rokoch 1959–1967, 
následne sa rozrástla na kvinteto (jeho stálym 
�lenom sa stal Art Farmer) a v priebehu rokov 
1969–1971 pôsobila ako sexteto s Ozrenom De-
polom a trubkárom Ladislavom Fidrim (1940). 
Zameranie kvarteta malo dve polohy; v prvom 
rade vychádzalo zo zvukového ideálu Modern 
Jazz Quartet, s ktorého lídrom Johnom Lewi-
som mal Prohaska aj ostatní �lenovia intenzívne 
kontakty. Ideály MJQ nepreberali len pasívne; 
príkladom je Prohaskova skladba Intima, ktorá 
sa priradila k jazzovým štandardom a dodnes sa 
objavuje v repertoári viacerých ansámblov. O jej 
celosvetové rozšírenie sa zaslúžili �lenovia Mo-
dern Jazz Quartet, ktorí Intimu zaradili do kme-
�ového repertoáru a nahrali na dvoch albumoch 
(Jazz Dialogue, Atlantic 1965 a Live at the Light-
house, Atlantic 1967). Záhrebské kvarteto (a ná-
slednícke formácie) medzi prvými európskymi 
ansámblami využili prepojenie etnickej hudby 
s jazzom a ich hudbu publicisti ozna�ovali ako 
„balkan jazz“; v syntéze nachádzali svoje mies-
to macedónske komplikované rytmické modely, 
lyrická melodika bosnianskych piesní i typická 
vitalita a virtuozita rôznych podôb balkánskeho 
folklóru. Ich najúspešnejší album v tomto smere 
vyšiel v Holandsku a je pomenovaný pod�a Pet-
rovi�ovej skladby With Pain I Was Born (Fon-
tana 1966); z mnohých Kajfešových pokusov 
z oblasti balkan jazzu vynikla jeho kompozícia 
Ornaments. 

Chorvátsko 90. roky 
V období po vzniku samostatného Chorvátska 
sa na scéne objavilo viacero zaujímavých osob-
ností. Pre hudobníkov tejto generácie je typic-

ké spojenie schopnosti vyniknú� v rôznych jaz-
zových smeroch a zárove� dôkladný záujem 
o world music a rozvíjanie domácej hudobnej 
tradície. Na domácej scéne sa uplatnil saxofo-
nista Saša Nestorovi� (1964), ktorý existen�-
nú základ�u získal v�aka pedagogickej �innos-
ti a pôsobeniu v HRT Big Bande. Svoje experi-
mentálne a nekonven�né predstavy uplat�uje 
v kolektívne vedenej skupine Zagreb Jazz Por-
trait (Mario Igrec – g, Nenad Jura Vrande�i� 
– b, Jurica Ugrinovi� – ds) a je vedúcim klasic-
kého súboru Zagreb Saxophone Quartet.
Silnou stránkou sú�asnej jazzovej scény v Chor-

vátsku je pôsobenie viacerých pozoruhodných 
gitaristov, ktorí nadväzujú na odkaz nesto-
ra chorvátskej jazzovej gitary Damira Di�i�a 
(1938–2005), dlhoro�ného sú�asníka Boška 
Petrovi�a. Od konca 90. rokov sa medzi svetový-
mi gitaristami etabloval Ratko Zja�a; ve�kú me-
dzinárodnú pozornos� vyvolal jeho album Conti-
nental Talk (In + Out Records 2009), ktorý reali-
zoval spolu so srbským tenorsaxofonistom Sta-
nislavom Mitrovi�om a s americkými hviezdny-
mi osobnos�ami (trubkár Randy Brecker, kon-
trabasista John Patitucci, bubeník Steve Gadd).3 
V protiklade k Zja�ovmu experimentátorstvu 
a svetobežníctvu je pod�a výsledkov ankiet naj-
populárnejším chorvátskym gitaristom Darko 
Jurkovi� (1965). Umelec viacnásobne zvolený 
ako gitarista i ako jazzová osobnos� roka pôso-
bí vä�šinou v Záhrebe a ostáva verný priamo-
�iaremu modernému jazzovému mainstreamu. 
Pod�a spôsobu hry Stanleyho Jordana vymode-
loval Jurkovi� svoj virtuózny spôsob interpretá-
cie „two hand tapping“ (technika, pri ktorej gi-
tarista udiera prstami oboch rúk na struny nad 
hmatníkom, jednou rukou hrá melodickú líniu 
a druhou akordy s basovou linkou). V poslednom 
desa�ro�í sa objavujú �alší gitaristi a skladatelia 
zameraní na fusion s prvkami balkan jazzu (Ante 
Gelo, Ivan Kapec a Elvis Stani�). Odlišné zame-
ranie má prevažne v Nemecku pôsobiaci Renato 
Roži�, ktorý vytvoril experimentálny kompozi�-
ný a interpreta�ný úzus spo�ívajúci na princípe 
modálnej dvanás�tónovej metódy.

Srbská scéna
Ešte dôslednejšie ako Slovinci a Chorváti pôso-
bili najlepší srbskí hudobníci prevažne v zahra-
ni�í, kde mnohí z nich získali výrazné uplatnenie. 
Pre hudobníkov zotrvávajúcich v domácom pro-
stredí bol existen�ným základom Jazz Orkestar 
RTV Beograd, ktorý na rozdiel od orchestrov 
v �ub�ane a Záhrebe udržiaval do konca 70. ro-
kov temer výlu�ne jazzovú orientáciu v širokom 
štýlovom rozpätí (orchestrálne skladby basie-
ovského typu, progresívny jazz Stana Kentona, 
ambiciózne kompozície okruhu balkan jazzu 
s „kentonovským“ zvukom). V roku 1948 ho za-
ložil Mladen Guteša (1923), ktorý ho viedol do 
roku 1953 a v tom období bol tiež najdôležitejším 
aranžérom ansámblu. Guteša neskôr pôsobil 
v zahrani�í, spolupracoval s mnohými nemec-
kými orchestrami aj ako pedagóg (Swiss Jazz 
School a i.). Jeho spolupracovník Bora Rokovi� 
(1925–2006) bol ako aranžér i klavirista zástan-
com „�istého“ jazzového konceptu oprosteného 
od komer�ných nánosov. Po roku 1954 Roko-
vi� pôsobil v Nemecku s poprednými formácia-
mi a so svojou skupinou B. P. Convention, ako 
aj s juhoslovanským jazzom na�alej udržiaval 
pravidelné kontakty.
Dlhoro�ným dirigentom belehradského or-
chestra v období 1953–1985 bol Vojislav Simi� 
(1924), ktorý pre� napísal viaceré skladby spa-
dajúce do okruhu balkan jazzu (Svadebna igra 
pokraj Bistrice, �aje šukarije, Vilenjak I Vila 
a i.). Druhý dirigent, absolvent Berklee Colle-
ge of Music Zvonimir Skerl (1934–2009), bol 
hlavným aranžérom a po roku 1985 sa stal šéf-
dirigentom. Pri príležitosti 30. výro�ia existen-

J. Pukl �foto: P. Španko

B. Petrovi� �foto: P. Španko
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cie orchestra usporiadali v roku 1978 koncert 
a vydali 2 LP Jazz Orchester RT Beograd 1948–
1978, ktorá v historickom priereze sumarizuje 
najlepšie nahrávky (CD redícia Cosmic Sounds 
2005). Sólisti orchestra sa uplatnili i v �alších 
formáciách a každý z nich pôsobil dlhodo-
bo v Nemecku: saxofonisti Milivoj Markovi� 
(1939), Milan Stojanovi� (1923) a Eduard Sa-
dil (1928), trubkár Predrag Ivanovi� (1930), 
bubeník Lala Kova�ev (1939–2012), klavirista 
Vladimir Vitas (1935–2000). 
Najznámejší srbský hudobník – trubkár Duško 
Gojkovi� (1931, v anglickej literatúre uvádzaný 
ako Goykovich) už v mladosti dosiahol ako je-
den z prvých Európanov špi�kovú svetovú úro-
ve�, ktorá našla odraz v jeho impozantnej ame-
rickej kariére. Jeho štýl sa formoval pod vply-
vom bopových a hardbopových trubkárov (ako 
základné vzory mu slúžili Gillespie, Navarro, 
Brown, Davis a i.) a popri straightahead hraní 
sa uplatnil aj vo sfére balkan jazzu. Britský trub-
kár a publicista Ian Carr o �om v encyklopédii 
Jazz. The Rough Guide uvádza: „Goykovich is 
a fi ne all-round player, at home with big bands 
and small groups. With his own groups he has 
combined elements from Slavonic folk music, both 
rhythmic and melodic, to produce a highly indi-
vidual synthesis.“ 4 Neoby�ajný talent preuká-
zal Gojkovi� už na za�iatku svojho pôsobenia. 
Hne� po štúdiu na hudobnej akadémii v Bele-
hrade (1948–1953) získal angažmán v Nemec-

ku (NSR), kde sa stal �lenom špi�kovej formá-
cie vznikajúceho nemeckého moderného jazzu 
Frankfurt All Stars (hrali tam o. i. bratia Man-
gelsdorffovci a Joki Freund). Existen�ný základ 
pre Gojkovi�a znamenalo pôsobenie v najlep-
ších nemeckých big bandoch (Max Greger, Kurt 
Edelhagen). V roku 1958 sa ako zástupca Juho-
slávie stal �lenom Newport Youth Orchestra 
a zárove� získal štipendium na Berklee School 
v Bostone, kde študoval kompozíciu a aranžo-
vanie (1961–1963). Ešte po�as štúdia ho anga-
žoval Maynard Ferguson, v jeho orchestri pô-
sobil dva roky a �alšie dva roky (do 1966) bol 
�lenom orchestra Woodyho Hermana. Rýchla 
adaptácia na americkej scéne bola v tom �ase 

pre Európana, najmä pre hudobníka z jazzo-
vo „neobvyklej“ krajiny, unikátom. Po návrate 
do Nemecka bol Gojkovi� sólistom Clarke/Bo-
land Big Band, ú�inkoval s viacerými nemecký-
mi a v Európe pôsobiacimi americkými hudob-
níkmi. Ako líder sa uviedol albumom Swinging 
Macedonia (Philips 1967) s tvorivým využitím 
etnických rytmov a modov. Po�as celej svojej 
kariéry udržiava Gojkovi� kontakty s domácou 
scénou, �asto hos�oval najmä s Jazz Orkestar 
RTV Beograd ako sólista i dirigent.
V zhode s tradíciami srbskej hudby vynikli 
v jazzovej sfére i �alší virtuózni trubkári. Mi-
lorad Pavlovi� (1942) býval zvä�ša prvým 

trubkárom nemeckých a medzinárodných or-
chestrov (Kurt Edelhagen, Clarke/Boland Big 
Band, SFB Big Band). Prvé skúsenosti získal 
v trúbkovej sekcii RTB Beograd a s orchestrom 
príležitostne hos�oval i po odchode do Nemec-
ka za�iatkom 60. rokov. Fenomenálny trubkár 
Stjepko Gut (1950) je absolventom Berklee 
College a podobne ako Pavlovi� získal prvé pro-
fesionálne skúsenosti v belehradskom big ban-
de. Bol �lenom orchestra Lionela Hamptona 
(1980–1981) a okrem množstva rakúskych i ne-
meckých orchestrov uplatnil svoju improviza�-
nú invenciu vychádzajúcu z hardbopovej školy 
v skupinách, ktoré viedli Sal Nistico, Clark Ter-
ry, Wild Bill Davis, Curtis Fuller, Charly Anto-
lini, Horace Parlan, Mel Lewis, Johnny Grif� n, 
Jimmy Heath, James Moody, Clifford Jordan, 
Ernie Willkins a i. Od roku 1984 až do sú�as-
nosti vyu�uje na jazzovom inštitúte v Grazi.

Aktuálne fenomény: Vasil 
Hadžimanov a Bojan Z
Špi�kové osobnosti sú�asnej éry sa ešte dôsled-
nejšie ako predchádzajúce generácie zamerali 
na prepájanie rozmanitých podôb balkánskej 
�udovej hudby (ktorú �asto dôkladne študovali 
na úrovni špecializovaných etnomuzikológov) 
s �iastkovými prvkami jazzu a rocku. Priamo na 
belehradskej scéne pôsobí od roku 1997 Vasil 
Hadžimanov Band. K základnému kvarteto-
vému obsadeniu (Vasil Hadžimanov – keys, 
Vladimir Samardži� – b, Srdan Dunki� – ds, 
Bojan Ivkovi� – perc, voc) pristupujú �alší hos-
tia, �asto z okruhu folklórnych hudobníkov (Mi-
šel Kurina – cimbal, Aleksandar Petrov – tapan, 
Brankica Vasi� – spev). Hadžimanov (1973), 
absolvent Berklee College, bol vo svojich za-
�iatkoch ovplyvnený predovšetkým koncep-
tom Joea Zawinula, postupne však dôkladnej-

šie prehlboval svoju znalos� viacerých podôb 
balkánskej �udovej hudby. Najvýraznejší ohlas 
mal štvrtý album skupiny Života mi (PGP RTS 
2009): „Života mi is virtuosic in its execution; re-
lentlessly rhythmic and unmistakably excellent. 
What makes it so great is his strong and increa-
singly mature writing, which provides a great ba-
sis upon which the players can build. Most compo-
sitions are in the four-minute range and, compa-
red to previous pieces, are radio friendly. The al-
bum roars to life with Balkan Tribes, an impres-
sive mosaic of Balkan folk sounds backed by infec-
tious grooves, gypsy melodies and virtuosic cim-
balom swings, courtesy of Misel Kurina of Gyass 

Orchestra. In recent years, Hadžimanov has ta-
ken part in other ethnic jazz bands such as Bace 
Quartet and Balkan Wind; soaking up the expe-
rience there, he brings those sounds and rhyth-
ms back to his primary band. Backed by a combo, 
featuring a huge list of guests playing all kinds of 
instruments, it certainly adds a different fl avor to 
the norm. The players are both technically adept 
and creative, and the whole combo delivers music 
with a nice variety in style and emphasis.“5

Z okruhu bývalej Juhoslávie je v sú�asnosti naj-
známejšie meno bosnianskeho klaviristu a skla-
date�a Bojana Zul� karpaši�a (1968, vystupu-
je pod menom Bojan Z). Jeho hudobné za�iat-
ky sú spojené s belehradskou scénou a od mla-
dosti sa dôkladne zaoberal folklórom rôznych 
balkánskych teritórií. Na jazzovú stránku jeho 
prejavu mal ve�ký vplyv trojmesa�ný štipendij-
ný pobyt v USA, kde študoval u Clara Fischera. 
Zásadný zlom v jeho kariére nastal v roku 1988, 
ke� sa pres�ahoval do Paríža a prekvapivo rých-
lo sa stal sú�as�ou tamojšej scény. Už jeho prvé 
vystúpenia v kluboch s rovesníkmi (saxofonis-
ta Julien Lourau, � autista Magic Malik a i.) mu 
zabezpe�ili úspech v úzkom okruhu špeciali-
zovaného obecenstva; na svetové pódiá sa pre-
pracoval v�aka pôsobeniu v skupinách Henri-
ho Texiera a Michela Portala. Pozornos� získal 
multietnickým projektom Koreni (Label Bleu 
1999, �lenovia skupiny pochádzali z Alžírska, 
Turecka a Macedónska) a odvtedy prehlbuje 
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Duke Ellington and 
Count Basie: First 

Time! The Count Meets 
the Duke (Columbia 
1961) 
Bola to moja prvá jaz-
zová nahrávka, ktorú 
som dostal pred takmer 

20 rokmi od mamy, pretože jej ju ktosi podaroval. 
Vtedy ešte netušila, že to na mne zanechá fatálne 
následky... (Smiech.) Spojenie dvoch špi�kových big 
bandov je atrakciou, pri ktorej dochádza k pôsobi-
vému súladu aranžérskeho remesla hlavných pro-
tagonistov s geniálnou interpretáciou jednotlivých 
hudobníkov. Prínos týchto umelcov spolu s inými 
v tej ére slúži aj ako zásadný študijný materiál pre 
rozvoj a myslenie jazzového interpreta vôbec. Ich 
oprávnená sláva preto pretrváva dodnes. 

Dmitrij Šostakovi�: 
10. symfónia e mol 

Berliner Philharmoniker 
– Herbert von Karajan 
(Deutsche Grammophon 
1981) 
Popri štúdiu klavírnej hry 
v oblasti vážnej hudby 

(dnes hlavne jazzu) som vášnivým posluchá�om skla-
dieb ve�kých majstrov od obdobia renesancie až po 

sú�asnos�. Najbližší vz�ah mám však k hudbe sklada-
te�ov 20. storo�ia: Šostakovi�, Schönberg, Stravinskij, 
Proko� ev, Hindemith, Bartók, Janá�ek, Lutos�awski, 
Reich, Cikker a i. Desiata symfónia od Šostakovi�a je 
jednou z prvých, ktorej fantastickú nahrávku v podaní 
Berlínskych � lharmonikov pod vedením Herberta von 
Karajana som si náhodou kúpil asi pred 17 rokmi. Pre 
Šostakovi�ov geniálny popis stalinskej éry v podobe 
striedania odvážnych harmonických postupov, ojedi-
nelo využívanú nosnú melodiku (3. �as�) s iniciálami 
jeho mena DSCH, prekvapivú rytmizáciu a originálnu 
inštrumentáciu ju považujem za jednu z mojich 
najob�úbenejších. Po vypo�utí som bol na podobnej 
tvorbe doslova závislý.

James Newton 
Howard: The

Fugitive – Music From 
The Original Soundtrack 
(Elektra 1993)
Mimoriadne vyda-
rená hudba k � lmu! 
Priznávam, že ob�u-

bujem tento žáner, pretože aj tu môžu vzniknú� 
skvosty. Hudba k � lmu The Fugitive je príkladom 
skvelo vypracovanej fúzie symfonického orchestra 
s elektronikou, kde sa autor pohráva s perfektnými 
melodicko-rytmickými nápadmi v spojení s moder-
nou harmonizáciu, inštrumentáciou a ra� novaným 
využitím nepárnych metier. Spôsob vytvárania �asto 
prekvapivého kontrastu vo vz�ahu napätia a uvo�ne-
nia na malej ploche v službách scenára má korene 
práve v hudobnom odkaze spomínaných skladate�ov 
20. storo�ia. Vrelo odporú�am všetkým, ktorí na 
prácu � lmových skladate�ov nazerajú s predsudkom.

Kenny Wheeler: Gnu High (ECM 1976)
Jedna zo zásadných nahrávok vydavate�stva 

ECM, ktorú som si zohnal po absolvovaní workshopu 
u jazzového klaviristu Johna Taylora v nemeckom 

Erfurte v roku 1997. Gnu
High lemuje moje obdobie 
posledných dvoch rokov 
štúdia na Konzervatóriu 
v Bratislave, lásku k spo-
lužia�ke, ú�inkovanie vo 
formácii Elie Quartet Mila 
Suchomela a je pre m�a 

jednou z najkrajších a najinšpirujúcejších nahrávok 
v oblasti jazzu vôbec. Prostredníctvom ECM, kde je 
Taylor „domácim umelcom“ a Wheelerovým dvorným 
klaviristom, som sa dopracoval k 	alším vplyvným 
interpretom ako Keith Jarrett, Tom Harrell, Fred 
Hersch, Claire Fischer, Chick Corea a od nich k Billovi 
Evansovi, ktorého zna�ný vplyv bada� u každého 
z nich. V neposlednom rade je potrebné uvedomi� si, 
aké dôležité je štúdium odkazu jazzových velikánov 
(Monk, Powell, Garland, Kelly, Peterson a i.), z kto-
rých vychádzal samotný Evans i jeho sú�asníci.  

Chick Corea: Now He 
Sings, Now He Sobs 

(Solid State 1968)
Z poh�adu koncepcie 
a organizácie klavírneho 
tria môžeme túto nahráv-
ku objektívne považova� 
za prelomovú, pretože je 

skvelou mixtúrou rôznych štýlov. Corea nekonven�-
ne spája prvky vplyvu svojich vzorov (Monk, Powell, 
Evans, Tyner, Coltrane, Taylor a v neposlednom rade 
Bartók). Corea, Vitouš a Haynes tu predstavujú 
originálny a progresívny spôsob spracovávania 
materiálu súvisiaceho nielen s odkazom interpretov 
predošlých období, ale aj skladate�ov sú�asnej 
vážnej hudby. Album patrí k neodmyslite�nej sú�asti 
študijného materiálu na každej jazzovej škole, je 
vhodný na štúdium modálnej hry aj pre pokro�ilých 
hudobníkov. 
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svoj koncept elektronickej hudby s etnickými 
vplyvmi. Bojan Z získal mnoho ocenení (vráta-
ne European Jazz Prize 2005 ur�enej najlepšie-
mu európskemu hudobníkovi roka) a zostrojil 
nástroj xenophone pomocou prepojenia zvuku 
akustického klavíra s elektrickými klávesovými 
nástrojmi. Po�as dvadsa�ro�nej kariéry nahral 
devä� albumov pod vlastným menom, na sólo-
vom Soul Shelter (EmArcy 2012) vo vyzretej po-
dobe prezentoval prvky svojho individuálneho 
hudobného ponímania: „A� je Bojan Z výrazný 
eklektik, prvotní inspirací mu stále z�stává hud-
ba Srbska a Balkánu v�bec. Pro ni jsou charak-
teristické nejen liché a lehce matoucí rytmy, ale 
také neur�itá dur-mollová tonalita, �i neo�ekáva-
né a stále kup�edu sm�rující modulace. Všechny 
tyto elementy jsou zde oproti oby�ejné hudb� sa-
moz�ejm� dotaženy dále, k v�tší so
 stikovanosti. 
Tento harmonický i rytmicky velmi pestrý základ 
je posléze obohacován natolik rozdílnými prvky 
jako je polytonalita �i blues.“ 6

Hudobníci z bývalej Juhoslávie sa svojským 
spôsobom pri�inili o postupnú emancipáciu 
a obohatenie európskeho jazzu. I ke� výsled-

ky ich snažení bývajú skôr pripisované scénam 
iných krajín než ich rodisku, svojou hudbou 
preukazujú vernos� kore�om, z ktorých vyrást-
li, a tieto neprestávajú ma� vplyv na ich mysle-
nie a cítenie.

Poznámky:

1 Brady, S.: Jure Pukl: Abstract Society. In: Down 
Beat, 11/2012, s. 56. 
2 Najlepšie nahrávky orchestra so zahrani�nými só-
listami vyšli na sampleri Big Band RTV Zagreb with 
American Soloists (Jugoton 1983), ktorý prináša vý-
ber nahrávok z obdobia 1968–1970. S orchestrom 
vtedy spolupracovali Art Taylor, Lucky Thompson, 
Art Farmer, Sal Nistico, Ted Curson, Johnny Grif� n, 
Leo Wright, John Lewis, Kai Winding a i.
3 Pierre Giroux v magazíne Audiophile Audition kon-
štatuje: „In this set of twelve ambitious compositions 
that make up Continental Talk, guitarist Ratko Zja-
ca provided nine tunes, and tenor sax player Stanislav 
Mitrovic contributed three. All fall into the contempora-
ry music or fusion category. The challenge, of course, is 
to engage the listening audience, where two of the prin-
cipals Zjaca and Mitrovic are basically unknown, de-
spite their musical training and undoubted technique. 

Leading off with Breakfast in Tokyo which has a blu-
esy feel, this gives Zjaca an opportunity to set the stage 
for the balance of the disc. The next three compositions, 
The New Life, Portrait in Retrograde and Inner Ears 
continue with the opening premise, and are harmoni-
cally bright, with Retrograde having a subtle bossa nu-
ance. While the Americans Patitucci and Gadd make 
their presence felt from the very 
 rst tune, it is not until 
Randy Brecker with his biting trumpet joins on Corres-
pondance that the group really pushes itself to the next 
level. Zjaca responds to the occasion with some vigorous 
playing, and Mitrovic offers a short but well-intentioned 
solo. This sophisticated interplay among the group con-
tinues on the other cuts with Brecker, namely The Gate 
and e Doubt. Going back to a couple of earlier tunes 
in the session, particular attention should be paid to 
Home Again and Feather, where there is some sensitive 
musical communication between Zjaca and Mitrovic.“ 
http://www.ratkozjaca.com/reviews.php
4 Carr, I.: Dusko Goykovich – heslo. In: Jazz. The 
Rough Guide (Rough Guides, Michigan 2010, p. 246).
5 Georgievski, N.: Vasil Hadzimanov Band: Zivota 
mi. In: http://www.allaboutjazz.com/php/article.
php?id=36294 (27. 4. 2010) 
6 Mazura, J.: Bojan Z: Soul Shelter. In: Harmonie 
11/2012, s. 60.
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Aktuálny 38. ro�ník festivalu (26.–28. ok-
tóbra) sa dramaturgicky niesol v znamení 
vokalistov. Na dvoch pódiách ich na festivale 
celkovo vystupovalo desa�. V piatok sa pred-
stavila Simone Kopmajer z Rakúska. Pôvod-
ne za�ínala ako klasická klaviristka, ale Sheila 
Jordan, jedna z jej pedagogi�iek, ju utvrdila, že 
jazzový spev je pre �u vhodnejšou alternatívou. 
Ako mladá talentovaná spevá�ka získala cenu 
Hansa Kollera, odišla do New Yorku a táto skú-
senos� ju posunula na svetové pódiá. S istotou 
a suverenitou prejavu uviedla skladbu No More 
 Blues, nieko�ko �alších jazzových štandardov, 
ako aj vlastnú kompozíciu. Spevá�ka svoj 
koncept zakladá na swingovej tradícii a dobre 
zvládnutej scatovej technike (skladba Mr. Pa-
ganini preslávená Ellou Fitzgeraldovou), �o jej 
slúži ako základ pre importovanie R&B, coun-
try, muzikálovej estetiky alebo popu do svojho 
repertoáru. Podporuje ju skúsená kapela, av-
šak aby mala produkcia naozaj „ostrý drive“, 
potrebovala by živší prístup a ochotu riskova�. 
Po Simone, ktorá na rozlú�ku zaspievala Besa-
me Mucho, prišla na pódium Grace Kelly, kto-
rá asi tradi�ne kon�í svoje vystúpenia peknou, 
ale rovnako obohranou skladbou Summertime. 
Podobne ako Simone, aj dvadsa�ro�ná spevá�-
ka, altsaxofonistka a skladate�ka sa správa se-
baisto a na pódiu sa pohybuje ako doma v obý-
va�ke. Má vycibrený zmysel pre komunikáciu 
s publikom, �o predviedla nielen pri modero-
vaní, ale aj pri Bye Bye Blackbird – duu s kon-
trabasom, pri ktorom stihla nielen odspieva� 
tému, ale aj oboznámi� nás, ako cestuje a zvláda 
koncertné turné. Pri saxofónovej hre sk�zavala 
k „smooth“ hraniu, skladby postavené na gro-
ove prelínala so swingovými, pri�om Edward 
Perez striedal kontrabas s basgitarou. Kelly je 
síce oboznámená s re�ou bopu, ale snaží sa ko-
munikova� vlastným jazykom. Inklinuje skôr 
k funkovému po�atiu, ku ktorému jej napomá-
ha „jadrná“ pulzujúca rytmická sekcia. Mladá 
hudobní�ka v sebe ukrýva ve�ký talent a ur�ite 
bude �alej rozvíja� to, k �omu jej napomohla 
spolupráca s velikánmi Phillom Woodsom ale-
bo Leem Konitzom.
Vrcholom festivalu bolo pre m�a sobot�ajšie 
vystúpenie Dianne Reevesovej. Famóznu spe-
vá�ku sprevádzala famózna kapela (Romero 
Lubambo – gitara, Reginald Veal – kontrabas, 
Terreon Gully – bicie) a hne� úvodná latino 
skladba tria nazna�ila, akým smerom sa bude 
koncert ubera�. Nástupom spevá�ky bolo od pr-
vých tónov jasné, že ide o extra triedu. Intona�-
ná istota, frázovanie a rytmický nadh�ad boli len 
doplnkom k podmanivej farbe hlasu. Popri rôz-
nych projektoch Reevesovej patrí toto zosku-
penie ur�ite k výnimo�ným. Groovové hranie 
fúzujúce moderný prístup k swingovej a latin-

skoamerickej tradícii podporené výnimo�ným 
kontrabasistom, gitarista ovládajúci pestrú 
paletu hrá�skych štýlov a spôsobov sprievodu... 
Kapela predviedla koláž rôznych vplyvov ne-
násilne zjednotených do produkcie, pri ktorej 
posluchá� ani nevnímal, z ko�kých štýlov a prí-
stupov sa skladá. Prvky africkej hudby vystrie-
dala samba s pulzujúcim argentínskym tangom 
v pozadí, v �alšej skladbe Veal predviedol svoje 
virtuózne umenie i zemité cítenie a Lubambo 
pridal strhujúce sólo na elektrickej gitare. Mo-
derná a podmanivá interpretácia štandardu 
Stormy Weather dodala koncertu zlatý punc. 
Dianne Reeves je spevá�ka svetovej triedy so 
sprievodnou kapelou, ktorá ju podporuje, ale 
zárove� aj „hecuje“ k silnému výkonu. 
Z inštrumentálnych skupín ma zaujal main-
streamový straight ahead projekt saxofonistu 
Zbigniewa Namys	owského s prvkami po�s-
kého a goralského folklóru. Poliaci predstavili 
zaujímavé kompozície s modálnymi plochami 
pre improvizáciu. V skupine vynikal klavirista 
S	awomir Jasku	ke, ktorý sa predstavil ako 

inven�ný a energický sólista i štýlovo sprevá-
dzajúci sideman. Trochu nudne pôsobil opaku-
júci sa a po �ase už prehliadnute�ný aranžérsky 
koncept lídra „téma – interlude – sólo – inter-
lude – závere�ná téma“. Treba však doda�, že 
napriek „moróznemu“ vystupovaniu (jedinou 
komunikáciou Namys�owského bola strohá 
veta: „Don't move the lights.“), je sedemde-
siattriro�ná po�ská jazzová legenda stále v dob-
rej kondícii.
Zaujímavé ansámble mohli posluchá�i sledo-
va� aj na B pódiu. Vo ve�mi dobrom svetle sa 
predstavil mladý (vekový priemer do 30 ro-
kov!) švaj�iarsky Lucerne Jazz Orchestra, 
ktorý dop��a bohatú mozaiku ansámblov tohto 
druhu v nemecky hovoriacich krajinách. Jeho 
líder David Grottschreiber študoval jazzové 

aranžovanie a kompozíciu v Hamburgu a na 
BJD predstavil skladby vlastné, z pera spevá�ky 
Karin Meierovej i trubkára Aurela Nowaka. 
Ich kompozície �erpajú najmä z americkej big-
bandovej tradície a európskej klasickej hudby 
20. storo�ia. Moderne a zohrato znejúci orches-
ter uviedol svoju predstavu o tom, ako by moh-
lo znie� na prelome tisícro�ia európske teleso 
s menom „jazz orchestra“. Ved�ajšie pódium 
však patrilo najmä mladým slovenským kape-
lám sú�ažiacim o otvárací koncert budúceho 
ro�níka festivalu a predstavili sa na �om rôzne 
zoskupenia s odlišným prístupom a interpre-
ta�nou úrov�ou. Treba podotknú�, že Sloven-
sko nemá výrazné jazzové podhubie, preto kým 
niektoré sú�ažiace kapely bolo možné ozna�i� 
ako jazzové �i fusion, vä�šina sa z týchto žán-
rov vymykala. Pre mladé kapely to však bola 
vynikajúca príležitos� predstavi� sa publiku, 
ktoré o ví�azovi rozhodlo hlasovaním. Zví�azi-
lo mainstreamové kvarteto tenorsaxofonistu 
Martina Uhereka (Jakub Tököly – klavír, Pe-
ter Korman – kontrabas, Pavol Blaho – bicie 

nástroje). Kapela orientujúca 
sa na bebop a hardbop hrá na 
ve�mi dobrej úrovni jazzové 
štandardy. Na nedávnom slo-
venskom turné uviedli prog-
ram skladieb Buda Powella 
a niektoré z nich (up tempo 
Tempus Fugit) predstavila aj 
na tomto koncerte. U mladých 
jazzmanov bada� koncep�nú 
prácu a snahu osvoji� si reme-
selné základy a pravidlá tohto 
žánru. 	lenovia kvarteta sa 
dostali pod mentorské krídla 
klaviristu Klaudiusa Ková�a 
a Nothing But Swing tria, 
Martin usilovne transkribuje 
sóla „starých  majstrov“, naj-
mä Sonnyho Rollinsa, �o sa 

pozitívne prejavilo aj na jeho hre. Kombinácia 
týchto faktorov ur�ite dramaticky prispieva 
k remeselnému, ale i celkovému umeleckému 
vývoju. Kapela by sa mala teraz „odpichnú�“ od 
týchto základov a predstavi� svoj vlastný kon-
cept i poh�ad na jazz. Necháme sa prekvapi� na 
budúcoro�nom otváracom koncerte.

Erik ROTHENSTEIN

Bratislavské jazzové dni 2012
Je smutné, že po zrušení priestorov PKO nedisponuje hlavné mesto sálou, ktorá by bola vhodná na usporadúvanie 
vä�ších koncertov. Hala B bratislavskej Incheby, v �ktorej sa po druhýkrát uskuto�nili jazzové dni, má naš�astie dosta-
to�nú kapacitu a �po úprave aj vhodnú akustiku. Pomaly sa v �nej vytvára i špeci� cká atmosféra, kvôli ktorej množstvo 
posluchá�ov toto podujatie navštevuje.

M. Uherek �foto: I. Kelement



Štefan Németh-
Šamorínsky
Piano music
M. Bajuszová
Diskant 2011

O tom, že v tvorivom katalógu sloven-
ských skladate�ov 20. storo�ia zastá-
vajú dôležité miesto klavírne diela, sa 
nedozvedáme len zo súpisu tvorby 
alebo z ich príležitostného uvádzania 
na koncertoch, ale naše poznanie 
rozširujú tematické CD tituly, ktoré 
sa zásluhou viacerých vydavate�stiev 
a najmä rozhodnutia konkrétnych 
interpretov objavili na našom trhu. 
Po prezentácii výberu z klavírnych 
diel M. Bázlika, V. Bokesa, J. Cikkera, 
J. Hatríka, D. Kardoša, D. Martin�eka, 
E. Sucho�a �i I. Zeljenku sa záujemca 
môže stretnú� s 	alším titulom – 
takmer kompletným výberom z diel 
Štefana Németha-Šamorínskeho 
ur�ených klavíru, ktoré naštudovala 
Magdaléna Bajuszová.
Tento vzdelaný hudobník, odchovanec 
budapeštianskej Lisztovej akadémie 
(žiak Bélu Bartóka) i viedenského 
konzervatória, skvelý organizátor hu-
dobného života v medzivojnovej Bra-
tislave, organista v Dóme sv. Martina 
a neskôr rozh�adený klavírny pedagóg 
na bratislavskom Konzervatóriu, resp. 
VŠMU (z jeho odchovancov spo-
me�me Helenu Gá� orovú a Romana 
Bergera) sa priebežne venoval aj kom-
pozi�nej �innosti. Nebol však z	aleka 
zameraný len na cirkevnú hudbu (�o 
sa mu v starších historiogra� ckých 
prácach pripisovalo), ale v jeho kon-

certantných a komorných opusoch 
sa zra�í kompozi�ná kultúra, vkus 
štýlovo �ažiaci zo staršieho (J. S. Bach) 
i novšieho odkazu európskej hudby 
(novoromantizmus, B. Bartók). Né-
meth mal široký rozh�ad v klavírnej 
literatúre, svojmu nástroju dobre 
rozumel a venoval sa mu intenzívne 
aj ako skladate� najmä v zrelom ob-
dobí svojej tvorivosti (po roku 1945). 
O tom sved�í jednak úctivo zostavená 
knižná monogra� a od M. Palov�íka, 
napísaná ešte za skladate�ovho života 
(1896–1975), ako aj prezentovaná CD 
nahrávka. Nájdeme na nej drobnejšie 
kompozície: Capriccio, Intermezzo, 
Meditáciu na tému Niccola Paganini-
ho, sved�iace o úcte k brahmsovskej 
tradícii, ako aj diela
ovplyvnené folklórom: Slovenskú 
rapsódiu a Improvizáciu na slovenskú 
�udovú piese�, ktoré odrážajú skla-
date�ovo porozumenie pre Bartókov 
kompozi�no-tvorivý pomer k folklóru, 
hoci Némethov prejav je uhladenejší, 
triezvejší (v tom sa blíži štýlu svojho 
staršieho priate�a Alexandra Albrech-
ta). Ústredným opusom ponúkaného 
výberu je Sonáta z roku 1955, v ktorej 
sa Némethov vz�ah k ve�kým skla-
date�ským vzorom javí nie na báze 
prostého epigónstva, ale je pretavený 
silou vlastnej invencie a zmyslom pre 
kompozi�nú disciplínu. S porozume-
ním po�úvame aj Epitaf na tému Ka-
milkinej Nénie, dielo, ktoré vytrysklo 
zo skladate�ovho žia�u nad pred�as-
ným odchodom dcéry (autorkou témy 
bola skladate�ova vnu�ka, dnes známa 
here�ka Kamila Magálová).
Pozitívny dojem z dramaturgie CD 
umoc�uje aj interpreta�ný vklad Mag-
dalény Bajuszovej, ktorá svoj ume-
lecký pomer k pôvodnej slovenskej 
klavírnej tvorbe zúro�uje okrem kon-
certnej �innosti aj nahrávkami – popri 
výbere zo Zeljenkovej a Hatríkovej 
tvorby spome�me jej participáciu na 
nevšednom projekte „Kvintové variá-
cie slovenských skladate�ov“.
Bajuszová pristúpila ku „klavírnemu“ 
Némethovi s jej prízna�nou inteligen-
ciou i muzikantským vkladom, ktorý 
oživuje prvotný zápis. S rovnakým 
zanietením, zmyslom pre detaily i dob-
re cítenú logiku celku hrá spomenuté 
drobnejšie skladby, ako aj rozmernú 
Sonátu.
Decentne zvolený dizajn obalu (skla-
date�ov portrét na tmavom pozadí) 
aj pou�ený text Vladimíra Godára 
dop��a výzvu k siahnutiu po titule 
a zapo�úvaní sa do uš�achtilej hudby. 
Na záver len drobná pripomienka: 
v zozname skladieb na zadnej strane 
obalu sa pri Sonáte uvádza opusové 
�íslo 55, má to však by� 50.

�ubomír CHALUPKA
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Ján Cikker
Klavírna tvorba
J. Palovi�ová
Hudobné centrum 
2011

Významný vydavate�ský po�in Hudob-
ného centra, ktorý vznikol pri príleži-
tosti storo�nice Jána Cikkera pripome-
nutej v uplynulom roku, má podobu 
CD titulu venovaného skladate�ovej 
klavírnej tvorbe.
S Cikkerovým menom sa spája po-
vedomie najmä o hodnotách jeho 
opernej tvorby, menej známe sú (azda 
s výnimkou Slovenskej suity a cyklu 
Spomienky) orchestrálne kompo-
zície. Záujemca o poznanie genézy 
a dozrievania Cikkerovho štýlu však 
nemôže obís� diela ur�ené klavíru už aj 
preto, že z pera skladate�a pochádza 
prvý koncertantný opus v slovenskej 
hudbe ur�ený tomuto nástroju – Con-
certino napísané v roku 1942 a šírené 
v oddanej interpretácii Rudolfa 
Macudzi�ského, neskôr Miloša Vá�u 
�i Ivana Palovi�a. Výstižnú predsta-
vu o kvalitách Cikkerovej klavírnej 
tvorby poskytla v minulosti v	aka 
Petrovi Toperczerovi už nahrávka 
vydavate�stva Opus z roku 1986, ktorá 
môže tvori� vhodné východisko pre 
hodnotenie recenzovaného titulu. Na 
�om predstavuje Cikkerovu klavírnu 
tvorbu predstavite�ka mladšej domá-
cej interpreta�nej generácie Jordana 
Palovi�ová.
Predovšetkým treba vyzdvihnú� 
dramaturgiu. V porovnaní s výberom 
skladieb, ktoré zvolil Toperczer, je 
takmer kompletná – v priereze pred-
stavuje vývoj skladate�ových predstáv 
o využití nástroja, ktorý dobre poznal 
(Cikkerova mama vyu�ovala hru na 
klavíri), ve	 ako adept kompozície pri-
niesol na prijímaciu skúšku na pražské 
konzervatórium svoju klavírnu Sonátu 
c mol. Tá sa do zoznamu na CD nedo-
stala, sú tu však tri kompozície písané 
po�as štúdia – výber z inštruktívnych 
Fúg, Sonatína op. 12 �. 1 a Téma s va-
riáciami op. 14 �. 1, zaujímavý doklad 
rýchleho dozrievania mladého autora 
– kým Fúgy v podstate neprekra�ujú 

klasika
bežný štandard úloh z kontrapunktu, 
v Sonatíne sa zra�í sviežos� mladíckej 
invencie v priamo�iarosti konfronto-
vaných náladových okruhov. Téma 
s variáciami z roku 1935 je dokumen-
tom experimentovania s podnetmi 
z európskej hudby, v prelínaní prvkov 
expresionizmu (drsné akordické kon-
štelácie, linearizmus) a impresionizmu 
so senzuálnym zmyslom pre farebnos� 
a delikátne obnažovanie nových mož-
ností klavírneho zvuku. Škoda, že sa 
sem nedostal diptych V samote písaný 
v Bratislave za�iatkom 2. svetovej 
vojny, kde sa už prejavuje rozpätie pre 
Cikkera prízna�nej vnútorne preží-
vanej expresie. Sú tu však zastúpené 
skôr oddychové, resp. príležitostné 
skladbi�ky – Uspávanka (1942) �i 
Dve skladby pre mládež (1948).
Priliehavým dokumentom skladate�ov-
ho myslenia medzi jeho prvými dvoma 
operami je triptych etúd Tatranské 
potoky, hudobne plnokrvný symbol 
autorovho obdivu k slovenskej príro-
de. Popri elementoch romantizujúcej 
ilustratívnosti, ktorú Cikker netlmil, 
tu dostali priestor aj tóny meditatív-
neho zamyslenia. Do výberu logicky 
patrí aj cyklus „akvarelov“ 	o mi deti 
rozprávali, dielo viac o de�och než pre 
deti, ako aj posledný skladate�ov opus 
venovaný klavíru, Klavírne variácie na 
slovenskú �udovú piese�. Hoci vznikol 
v reminiscen�nom období zrelého 
skladate�a (70. roky), nie je pozna�ený 
nostalgiou, ale výsostne sviežim a za-
ujímavým po�atím varia�nej techniky 
– obrys iniciálnej témy je prekrývaný 
novotvarmi sved�iacimi o neutícha-
júcom skladate�ovom zmysle pre 
vnútorne zvlnený evolu�ný proces 
pozna�ujúci tektonický oblúk.
Tieto kvality Cikkerovho hudobno-
-tvorivého myslenia sa mi potvrdzovali 
v kontakte s výkladom interpretky, 
ktorý je zasvätený, vnútorne prežia-
rený, muzikantsky citlivý, technicky 
bezpe�ný a pritom nie sebaobdivu-
júci. Zatia� �o Toperczerov Cikker je 
dokumentom triezvej až vecnej úcty 
k skladate�ovmu zápisu, Jordana Palo-
vi�ová sa javí ako doslova zasiahnutá 
Cikkerovou hudbou, verí jej a dokáže 
ju v tomto štádiu nielen prosto a ver-
ne tlmo�i�, ale vlastným nasadením 
dotvára�. Jej muzikantsky precítená 
interpretácia jednotlivých skladieb 
na CD si zasluhuje uznanie vysokého 
stup�a. Aj navonok jednoduché Fúgy 
sa v jej podaní stávajú skvostnými 
miniatúrami, posluchá�a zaujmú ago-
gické zvlnenia na vhodných miestach 
Sonatíny (inova�ne podaná stredná 
�as� skladby), ocení permanentné 
vyzdvihovanie Cikkerovho zmyslu pre 
farebné nuansovanie klavírneho zvuku 
vo varia�ných opusoch, resp. v Tatran-

ských potokoch, alebo úctu k detailom 
v „akvareloch“. V Jordane Palovi�ovej 
má slovenské interpreta�né umenie 
	alšiu osobnos� úprimne oddanú 
pôvodnej domácej kompozi�nej tvor-
be. Jej výklad Cikkera ani na jednom 
mieste pomerne rozsiahlej ponuky 
reprezentatívneho titulu (technická 
�istota záznamu, výstižný text z pera 
Vladimíra Godára) nenudí. Skladate� 
sa javí ako tvorca, ktorého romanti-
zujúci štýlotvorný základ je nesporný, 
ale dobre pozna�, kde ho s pe�a�ou 
originálnej invencie obohacuje i pre-
kra�uje.

�ubomír CHALUPKA
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Dulci Vento
Hevhetia 2012

Hudba 17. a 18. storo�ia zo Slovenska 
z Vietorisovej tabulatúry, Uhrovských 
zbierok, Zbierky piesní a tancov Anny 
Szrimay-Keczerovej �i levo�ského 
Pestrého zborníka je nesmierne 
rôznorodá. Formovali ju rôzne vplyvy 
– slovenský, po�ský, cigánsky, no mož-
no poveda�, že ma	arský najmenej. 
Napríklad tanec „hungaricus“ vôbec 
neznamená ma	arský, ale skôr uhor-
ský. V booklete sa spomína, že „svoje 
opodstatnenie má aj zaradenie diel 
skladate�ov Machauta a Dufaya“, ale 
o aké opodstatnenie ide, sa nespo-
mína nikde. Hudba týchto velikánov 
je polyfonická, tance zo zbierok sú 
homofónne. Vä�ší rozdiel už asi ne-
možno nájs�.
Ve�mi zaujímavé a nevšedné zloženie 
súboru s�ubovalo nie každodenný záži-
tok. Cimbal (Enik� Ginzery), zobcové 
� auty, šalmaj (Johannes Kurz) a rene-
san�ný trombón (Julian W. Gretschel) 
by mohli poteši� ucho krásnou, neošú-
chanou a bohatou farbou. Ale... Ke	že 
súbor �erpal z historických zbierok, 
malo by ís� o starú hudbu. Už ve�akrát 
sa ozrejmilo, že hudobník nemôže 
s dobrým výsledkom obsiahnu� viacero 
hudobných štýlov. Ak niekto hrá starú 
hudbu, vä�šinou podrobne študuje 
dobové materiály o interpretácii ob-
dobia, o ktoré sa zaujíma. Inak sk�zne 
k povrchnosti a neštýlovosti, mieša 
štýly v rozmedzí nieko�kých storo�í.
Tane�né skladby zo zbierok si musel sú-
bor zaranžova� a upravi�, lebo v zbier-
kach sú skladby uvedené iba v dvoch 
hlasoch, v diskante a base, harmóniu 
a stredný hlas si musí interpret doplni� 
sám. Takéto úpravy si vyžadujú skúse-
nosti so starou hudbou. Súbor Dulci 
Vento má však dos� diskontinuitné 
úpravy (napríklad stopa �.12 – Salta-
rello, ktorého melodika je roztrhaná 
a nástroje nastupujú nelogicky) a nie-
ktoré skladby pôsobia ako moderný 
folklór. Také sú najmä štyri za sebou 
idúce vo�né fantázie na témy z Uhrov-
skej zbierky na sólovom cimbale (stopy 
�. 5–8). Vôbec to nie sú tance, nemajú 
pevný rytmus a metrum. Enik� Ginzery 
hrá �isto, pekne, ve�mi emocionálne, 
sempre tempo rubato, no s hungaricom 

Smetana
The Bartered Bride
D. Burešová, T. Juhás,
J. Benci, A. Vorá�ek,
G. Belá�ek
BBC Symphony Orchestra,
BBC Singers,
J. B
lohlávek
harmonia mundi/distri-
búcia DIVYD 2011

�loveku sa až nechce veri�, že na 
novú „�eskú“ nahrávku jednej z naj-
populárnejších opier slovanského 
repertoáru, Smetanovu Predanú 
nevestu, sme si museli po�ka� vyše 
30 rokov. Slávnu Košlerovu plat�u 
s Gabrielou Be�a�kovou a Petrom 
Dvorským z roku 1981 vydal „do-
máci“ Supraphon v roku 1989 síce 
v digitálnej reedícii, no až donedáv-
na sme sa na trhu mohli stretnú� 
len s nahrávkami v nem�ine alebo 
v angli�tine. Legendárnu nahrávku 
pod taktovkou Rudolfa Kempeho, 
v hlavných úlohách s Pilar Loren-
garovou a Fritzom Wunderlichom 
(EMI Classics, 1962), považovanú 
mnohými audio� lmi za referen�-
nú, však odmietajú puristi práve 
preto, že je naspievaná v nem�ine. 
Bez rozpakov priznávam, že �o do 
speváckeho obsadenia a pri nezane-
dbate�nej technickej kvalite nahrávky 
(digitálny remastering z roku 2007) 
je Kempeho interpretácia aj pre 
m�a ešte stále tou najlepšou. A to 
aj napriek vyslovenej kostrbatosti 
duktu nemeckého prekladu libreta. 
Žia�, je to práve re�ový spád �eského 
libreta, ktorý významne ovplyv�uje 
idiomatiku Smetanovej hudobnej 
re�i, a k tej sa z pochopite�ných 
dôvodov hlási aj najnovšia nahrávka 
pod vedením Ji�ího B�lohlávka.
Nahrávka tejto �eskej národnej 
opery v originálnom jazyku libreta, 
ktorá vyšla pod názvom Bartered 
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má jej kreácia málo spolo�né. A ke	 
v inej skladbe (Asztali nóta z Uhrovskej 
zbierky, stopa �. 9) hrá medzihru, roz-
bije metrum rubátovým cítením.
Pre�o súbor zaradil do programu 
CD skladby Machauta a Dufaya, 
nevedno. Machautovu baladu Je ne 
cuit pas hrajú nezmyselne pomaly. 
Vari nikdy nepo�uli túto baladu so 
spevom a v správnom tempe? Úpravy 
tancov z Vietorisovej tabulatúry sú 
dos� neprimerané, najmä frivolný part 
trombónu, ktorý ich štýlovo posúva 
do neskoršieho obdobia. A Balkanoty 
zo Zbierky piesní a tancov Anny 
Szirmay-Keczerovej je posunutá až do 
obdobia raného swingu! Vo viacerých 
skladbách (stopy �. 3, 23, 24) sa na 
konci objavuje ritenuto, ktoré je však 
výmyslom klasicizmu, renesancia ani 
barok ho nepoznali. Triply jednotli-
vých tancov by mali by� metricky jas-
né, no napríklad v stope �. 21 je tripla 
úplne nezrete�ná; metrický chaos 
vytvára cimbal.
Trombonista Julian W. Gretschel má 
zá�ubu v jazze a najmä swingu. To 
však evidentne ovplyv�uje kvalitu jeho 
tónu. Na CD po�u� neuš�achtilé a drs-
né tóny vo vyššej polohe, v Chorea 
ex G má trombón príležitos� sólovo 
sa predvies�, po�u� však len nepekné, 
netypické tóny. Azda Gretschel nevie, 
ako má znie� renesan�ný trombón?
Johannes Kurz sa síce venuje iba starej 
hudbe, ale jeho sopránové zobcové 
� auty málokedy ladia s trombónom. 
Trombón je z h�adiska intonácie najdo-
konalejší dychový nástroj, no zobcová 
� auta má svojský princíp ladenia. 
Napríklad renesan�ná sopránová � auta 
pod�a Ganassiho a Friedricha von Hue-
neho ladia úplne inak. Kópia pod�a von 
Hueneho je ove�a dlhšia ako ostatné 
modely sopránových � áut, a preto 
má aj iné nasadenie tónu a hmaty. Pre 
� autistu je ve�mi náro�né hra� na rôz-
nych nástrojoch, ktoré majú v druhej 
oktáve takmer vždy iné hmaty. Napriek 
tomu nemožno ospravedlni�, že v 
súhre trombónu a sopránovej � auty 
vzniká množstvo ne�istých až celkom 
falošných tónov. Machautovo moteto 
Ma 
 n est mon commencement je plné 
chromatických tónov a na CD je pre-
plnené falošnými tónmi trhajúcimi uši. 
Ani súhra trombónu so šalmajom nie 
je bez problémov. V booklete sa píše, 
že J. Kurz „považuje za dôležité ukáza� 
publiku emócie obsiahnuté v hudbe“. 
To je krásny cie�, od jeho naplnenia je 
však Kurz ve�mi 	aleko. Kvalita jeho 
tónu ve�akrát balansuje na hrane prija-
te�nosti. Na rôznych koncertoch starej 
hudby sme po�uli fenomenálnych � au-
tistov z Rakúska, Nemecka a Talianska, 
ktorí ladili tak �isto, že posluchá� si ani 
len nespomenul na „problém“ ladenia.

Ostáva iba otázka, �i �lenovia súboru 
Dulci Vento a zvukový režisér nahráv-
ky nepo�uli intona�né chyby, ktorými 
ich CD priam oplýva a ktoré ho diskva-
li� kujú a posúvajú medzi nevydarené 
amatérske pokusy. Toto CD veru label 
Hevhetia nijako nechváli.

Vladimír RUSÓ

Bride a ako La 
 ancée vendue aj 
s francúzskou mutáciou bookletu, 
je bodkou za B�lohlávkovým šes�-
ro�ným intermezzom v úlohe šéfdi-
rigenta – principála Symfonického 
orchestra BBC.
Druhá opera Bed�icha Smetanu 
(1866) je �asto považovaná za ro-
mantizujúci hudobný biedermeier 
v tom najhoršom zmysle: �udový 
„lokálkolorit“ a nie práve najumnej-
šie vystavané libreto robia z Preda-
nej nevesty operu ako vyšitú z pera 
Alberta Lortzinga. Sám Smetana bol 
ove�a pyšnejší napríklad na svojho 
Dalibora, ako sa vyjadril pri osla-
vách stej reprízy Predanej nevesty 
v roku 1882.  Napriek žánrovo od-
�ah�enému charakteru drží B�lohlá-
vek komickú stránku výrazu parti-
túry na uzde. Mnohé pasáže preto 
pôsobia skôr tragikomicky a úsmev-
né party vyznejú aj v	aka tempovej 
ohybnosti �asto ako smiech cez 
slzy. Evokujú tak tragiku �udských 
osudov skrývajúcu sa za pozlátkom 
žiarivého komediantského sveta. Ani 
Vaškovo koktanie (Aleš Vorá�ek) nie 
je (kone�ne!) „vymachlené“ do po-
smešného úšk�abku, ale s oh�adom 
na tragiku postihnutého vykreslené 
takmer až politicky korektne.
Do londýnskeho centra Barbican, kde 
nahrávka vznikala, pozval B�lohlávek 
takmer výlu�ne �eských a sloven-
ských umelcov. Dana Burešová 
spieva Ma�enku artikula�ne korektne 
a zrozumite�ne, trochu rušivo pôsobí 
len jej ostrejšie zafarbený soprán 
a miestami príliš hrdelne znejúca vy-
soká poloha. Tomáš Juhás ako Jeník 
zaujme pekne sfarbeným tenorom, 
kto má však v ušiach už spomínaného 
Wunderlicha, tomu bude chýba� šírka 
a �ahkos� hlasového prejavu. Príjem-
ne prekvapí osviežujúci, mladistvý 
Kecal Jozefa Benciho. Ani on, ani 
ostatní nespievajú s pateticky nasade-
nou komikou v hlase, �o považujem 
za najpozoruhodnejší a najv	a�nejší 
moment tejto nahrávky. Orchester 
BBC znie pod B�lohlávkovým vede-
ním prekvapivo štíhlo, dirigent sa 
snaží dôsledne vyvarova� nástrah 
predimenzovanej inštrumentácie, 
ktorá po�as živých predstavení 
pôsobí popri spevákoch ako nezdola-
te�ná stena. Orchester muzicíruje od 
prvého taktu �ahko, svižne, s oblažu-
júcou nepatetickou zdržanlivos�ou. 
Najnovšia „�eská“ Predaná nevesta 
z vydavate�stva harmonia mundi pod 
taktovkou Ji�ího B�lohlávka v podaní 
Symfonického orchestra BBC a BBC 
Singers je interpreta�ne pozoruhod-
nou, prekvapujúco �erstvou, no spe-
vácky ur�ite nie prvou vo�bou.

Robert BAYER
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Béla Kéler
Spomienka na Bardejov
Štátna 	 lharmónia 
Košice,
M. Vach
Videoroha� Bardejov 
2012 

Kde je vô�a a jasný cie�, dá sa všet-
ko. H
stka nadšencov sa pustila do 
umeleckej rehabilitácie zabudnutého 
bardejovského rodáka, skladate�a Bélu 
Kélera (1820–1882). Pátrala po jeho 
kompozi�nom dedi�stve, oprášila ho 
a vrátila v sérii koncertov spä� do života. 
Vyvrcholením úsilia dokáza�, že rovesník 
Johanna Straussa ml., Johannesa 
Brahmsa, ale aj Giuseppe Verdiho písal 
kvalitnú a inven�nú hudbu mnohých žán-
rov, je vznik nového CD. Titul Spomienka 
na Bardejov zodpovedá jeho obsahu.
Kélerova životná a profesionálna 
pú�  viedla cez Viede� (devä� rokov 
bol prvým huslistom Theater an der 
Wien), Berlín, Hamburg a Budapeš� 
do Wiesbadenu, kde prežil posledné 
dve tvorivé desa�ro�ia. Jeho val�íky, 
polky, mazurky, �ardáše a galopy 
spoznávalo postupne publikum takmer 
celej Európy, ale aj New York, Chicago 
�i San Francisco. Vo svojej vlasti však 
ostal donedávna nepovšimnutý. Hoci 
pôsobil v �ase rozkvetu operety a diri-
goval diela celého radu symfonických 
a operných skladate�ov, ostal svojský 
a originálny. Dokonca Brahms si práve 
z jeho Bardejovského spomienkového 
�ardáša op. 31 „poži�al“ 32 nezmene-
ných taktov do populárneho Uhorského 
tanca �. 5 g mol. Dobová kritika mu to 
patri�ne vytkla, no u nás sa skôr tají, že 
otcom nákazlivej témy je Béla Kéler.
Nové CD, pripravené v bardejovskom 
hudobnom vydavate�stve Videoroha�, 
je živým záznamom verejného koncertu 
Štátnej � lharmónie Košice pod taktov-
kou Mariána Vacha. Na �asovej ploche 
mierne prevyšujúcej 40 minút nájdeme 
šes� �ísel reprezentujúcich rozmanité 
hudobné druhy. Úvodná Uhorská ve-
seloherná predohra op. 108 (vznikla vo 
Wiesbadene) vláka posluchá�a do sveta 
melodickej invencie, náladového optimiz-
mu, ale aj umne vystavaných kontrastov 
v tempách, farbách i dynamike. Nená-
silne implantované znaky folklóru sa 
snúbia s univerzálnou inštrumenta�nou 

Burlas ~ Kladivo ~ 
Zagar 
Poruchy spánku 
Slnko Records 2012

Druhý album trojice hudobníkov 
Burlas – Kladivo – Zagar má názov 
Poruchy spánku. Martin Burlas 

Erik Rothenstein
Blázni z Chelmu
E. Rothenstein,
M. Záhumenská,
�. Šrámek, Š. Bartuš,
M. �urdina, M. Motý�,
D. Novakov
Real Music House 
2012

Je asi celkom prirodzené, že na 
svojom druhom autorskom albume 
spojil Erik Rothenstein klezmer 
a jazz – absolvent jazzového 
oddelenia Kunstuniversität v Grazi 
bol zárove� jedným zo zakladajú-
cich �lenov Preßburger Klezmer 
Bandu, takže �erpal zo zdrojov, 

schémou, �ím utvárajú atmosféru zod-
povedajúcu rodisku autora i miestu jeho 
pôsobenia. Holubica mieru op. 80 a La-
dies polka op. 29 sú kratšie skladbi�ky. 
V prvej, v polkovo-mazurkovom rytme, 
vyniká svižná, ra� novane nákazlivá melo-
dika. Druhá, pôvodne nazvaná Dámska 
polka, prezrádza svojou koketnou a žar-
tovnou náladou zrejmý zdroj inšpirácie 
v nežnom pohlaví. Do spomenutých 
špecifík Kélerovho hudobného jazyka sa 
podarilo dirigentovi Mariánovi Vachovi 
preniknú� s obdivuhodnou presnos�ou. 
Jeho analytický prístup k partitúram sa 
prejavil v precíznej práci s témami, farba-
mi orchestra a v premyslenej agogike.
Kélerovým rodným mestom je 
inšpirovaný aj val�ík Na krásnom 
Rýne spomínam na teba. Za�ína 
v diametrálne odlišnej atmosfére, 
lyrickej až melancholickej, vyjadru-
júcej emotívny vz�ah k Bardejovu. 
Brilantnou prskavkou je Ve�ký pekelný 
galop op. 60 dokazujúci skladate�ov 
zmysel pre vtip a zvukoma�bu. Kéler 
v obklopení tancujúcich �ertov – to 
je ozajstná �ertovina provokujúca 
k úsmevu v závere disku.
Štátna � lharmónia Košice sa svojej 
úlohy zhostila profesionálne. Nepod-
cenila oddychový charakter hudby, 
vložila do nej technickú precíznos� 
a rados� z muzicírovania. Je to 	alšia 
dôstojná vizitka Vachovho dirigentské-
ho umenia, v	aka ktorému aj pá�ivá 
hudba znie bez známok banálnosti, 
výrazovo pestro a vypracovane. Priam 
ako antidepresívum. V sprievodnom 
texte z pera Petra Bubáka sú všetky 
podstatné informácie o živote Bélu 
Kélera a o prezentovaných skladbách 
i odkaz na obsiahlejšie materiály. 
Chýbajú len údaje o vzniku nahrávky 
a meno majstra zvuku.

Pavel UNGER

hovorí o kríze ako o spôsobe nášho 
bytia vedúceho až k nihilizmu. 
V skladbe Nevidite�ná vlna I. 
používa surový zvuk elektrickej 
gitary ako prostriedok, ktorým nás 
upozor�uje na brutalitu, necitlivos� 
a iróniu nášho bytia. Tie už nie sú 
naším obranným mechanizmom, 
ale sú�as�ou našej každodennosti. 
Takéto myšlienky sú zrete�né aj 
v jeho skladbách Štandardné 
poruchy spánku �i Štandardné 
bolesti k�bov, kde Burlasove texty 
môžu vyvoláva� pocit frustrácie 
a zdesenosti.
Vä�šina skladieb na albume je od 
Jána Boleslava Kladiva, ktorý zostáva 
�itate�ný v	aka lyrickým a poetickým 
hudobným prvkom. Na rozdiel od 
Burlasa dáva svoje videnie reality 
do jemnejšej polohy. Jeho hudobný 
jazyk a texty navodzujú atmosféru 
melanchólie, pasivity a odovzdanosti 
bez boja. Kladivov hudobný rukopis 
je �itate�ný v skladbách Nálet, 
Víchrica, Vrana �i Po tichu, kde 
okrem elektronických hudobných 
plôch po�u� aj hru na klavíri, � aute, 
gitare �i jemný zvuk violon�ela.
Zásadný vplyv na umelecký koncept 
albumu Poruchy spánku má 
tvorba Petra Zagara. Už svojimi 
krátkymi, no neprehliadnute�nými 
skladbami Antijingle I., II., III. 
vymedzuje isté hranice (nielen) 
umeleckého vkusu. Formovo sú 
jednoduché, plné vtipu, veselosti 
�i grotesknosti, ironizujú našu 
dobu a zárove� v nich nachádzame 
riešenie, ako by to mohlo by�. 
V 	alších Zagarových skladbách 
Hej a Obed je dobre �itate�ná idea 
albumu – odcudzenos�, osamelos� 
a rezignácia (predznamenáva ju už 
Kladivo vo svojej Heute sprechen 
wir über das..., po ktorej nasleduje 
práve Zagarova skladba Hej). 
V oboch vyjadruje pocit akejsi 
nemožnosti komunikácie medzi 
�u	mi vedúcej k trpnému zmiereniu 
sa s okolnos�ami a k opustenosti. 
Pod�iarkujú to výrazné obsahové, 
zvukové aj harmonické kontrasty: 
hovorené slovo o plynutí �asu 
a stave ml�ania s rytmickým 
sprievodom prerušované 
krátkymi,  výrazne hravými 
melodickými motívmi (Obed); 
spev sprevádzaný jednoduchou 
až úse�ne pôsobiacou hrou na 
klavíri vystriedaný harmonicky 
bohatou plochou zahustenou 
ostinatom flauty a nasamplovanými 
zvukmi zo starého filmu (Hej). 
Disonancie, ktoré pri tom vznikajú, 
napokon ustupujú a skladba kon�í 
pravidelnou rytmickou pulzáciou. 
Nasleduje ticho (dve minúty) 

ozna�ené ako Clear track, aby sme si 
uvedomili, �o sme práve pochopili, 
zažili. Prezentuje paradox, ktorý 
sa ukáže až v budúcnosti. Zagar 
sa však nes�ažuje, ani nezostáva 
ne�inný, práve naopak, vlastným 
príkladom (aj prostredníctvom 
antijinglov) mení realitu. Poukazuje 
na necitlivos�, otupenos� (zmyslov 
a rozumu), a pritom by sta�ilo 
tak málo – by� všímavý. To je 
odkaz trojice svojou výpove	ou 
originálnych hudobníkov, ktorí 
spolo�ne dop��ajú mozaiku 
videnia moderného sveta možno 
aj našimi o�ami. Posledná skladba 
Nevidite�ná vlna II. (od Burlasa 
a Kladiva) nás hudobne privádza 
k prvej, �ím sa kruh uzatvára. Táto 
elektronická skladba už nie je na 
rozdiel od prvej agresívna, ale 
pokojná, je o vz�ahu k blízkej osobe, 
o vz�ahu medzi �u	mi vo svete, 
kde nie sme sami, ale jeden pre 
druhého. Album je postmoderným 
umeleckým dielom. Obsahuje 
kontrast mnohovýznamovosti (rôzne 
prístupy k tej istej téme cez troch 
autorov), Burlasovu �i Zagarovu 
iróniu, vtip. Toto dielo obsahuje 
rysy udalosti. Nie je to ve�ký príbeh 
�udstva, ale analýza stavu bytia 
�loveka (prezentovaná cez kategórie 
estetiky, anestetiky �i antiestetiky).

Jozef ŽILINEK 
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Valentin Silvestrov
Sacred Songs
Kiev Chamber Choir,
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Arvo Pärt
Adam’s Lament
Latvian Radio Choir,
Vox Clamantis,
Riga Sinfonietta,
Estonian Philharmonic
Chamber Choir, 
Tallinn Chamber Orchestra,
T. Kaljuste

John Cage
As It Is
A. Lubimov,
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A. Schi� 

38 12 | 2012

RECENZIE

Eva Malatincová,
Dora Kulová:
Anna Hrušovská
Divadelný ústav a Cir-
kevné konzervatórium
Bratislava 2012

Na svete je 	alšia kniha 
o osobnostiach našej opernej 
kultúry s názvom Anna Hrušovská. 
Eva Malatincová a Dora Kulová, 
pedagogi�ky bratislavského 
Cirkevného konzervatória, 
ktorého sú�as�ou je spevácky 
odbor pomenovaný po tejto 
významnej spevá�ke a vynikajúcej 
vokálnej pedagogi�ke, sa ideou 

ktoré sú mu azda najbližšie. Zvolil 
si k tomu aj akúsi jednotiacu ideu, 
príbeh bláznov z Chelmu z poviedky 
Isaaca Singera, a myslím, že spravil 
dobre. Podobne ako obyvatelia tohto 
chýrneho meste�ka niekedy nedo-
kážu rozozna� realitu od fikcie, ani 
posluchá� nepostrehne deliacu �iaru, 
ktorá by jednozna�ne ur�ovala, kde 
sa kon�í klezmer a kde za�ína jazz. 
To ale vôbec nevadí, pretože oba 
vznikli tam, kde sa stretali a miešali 
rôzne vplyvy sú�asne. V samotnom 
klezmeri možno len �ažko rozozna�, 
�o je „autenticky“ židovské a �o sú 
balkánske, turecké �i východoeu-
rópske prímesi. Klezmer aj jazz tu 
koexistujú v symbióze, navzájom sa 
„okysli�ujú“ a nijako si neprekážajú. 
Kyvadlo sa preklá�a raz na jednu, 
raz na druhú stranu. 
V úvodnom Zrodení Chelmu a nasle-
dujúcich Zrnkách, prípadne v Rande 
�i Her nor, du schejn mejdele (�o 
sú tri piesne – škoda, že iba tri –, 
v ktorých sa výborne prezentuje 
spevá�ka Mirka Záhumenská) je to 
viac klezmer, inokedy, napríklad pri 
sólach �uboša Šrámka (hrá výhradne 
na elektrickom klavíri) je to zasa 
�istokrvný moderný jazz.

Album je zaujímavý hlavne 
z koncep�ného h�adiska. Jeho 
�ažisko spo�íva v Rothensteinovom 
kompozi�nom a aranžérskom vklade. 
Sofistikované postupy ako striedanie 
metra (napr. sedemdobé a štvordobé 
takty v Her nor, du schejn mejde-
le), náhle striedanie rytmických 
feelingov, svojská zmiešaná sadzba, 
imitácie, kánony, vykomponovaná 
heterofónia melodických hlasov 
a pod. nikdy nebránia tomu, aby 
hudba plynula prirodzene a mala 
�osi z onej sympatickej �ahko ironi-
zujúcej insitnosti mestského folklóru. 
To je prízna�né napr. pre závere�ný 
Zweilach, duet bastrombónu (Mi-
chal Motý�) a klarinetu, kde akoby 
dvaja potulní Židia, Samuel Golden-
berg a Schmuÿle, tane�ným krokom 
odpochodovali zo scény. Rothen-
steinov klarinet s jeho glissandami 
a trošku �arbavým staccatom dokáže 
v hlbokej polohe žalostne narieka�, 
vo vysokej výska� a uštipa�ne sa 
chichú�a�; hranica medzi krajnými 
emocionálnymi polohami je tu opä� 
len sotva postihnute�ná...
Ve�mi š�astnú ruku mal Erik Rothen-
stein pri výbere rytmiky. Kontraba-
sista Štefan „Pišta“ Bartuš si výborne 

rozumie so srbským bubeníkom 
Dušanom Novakovom, ktorý okrem 
toho, že má dokonale zvládnuté 
balkánske rytmické vzorce (a v nie-
ktorých skladbách vhodne mení biciu 
súpravu za perkusie), vynikajúco 
cíti na�asovanie breakov a stop 
timov. Obaja skvele držia pulz kapely 
a dávajú hudbe Bláznov z Chelmu 
životodarný rytmický náboj.
Hoci Matúš Jakab�ic pri krste 
albumu spomenul spojenie „progra-
mová hudba“, myslím, že tu nejde 
o priamu deskripciu Singerovho 
príbehu. Album má svoj príbeh �isto 
v hudobnej rovine, a ten má vlastnú 
dynamiku zabezpe�ujúcu v ideálnom 
pomere pestros� a zárove� jednotu. 
Okrem toho má svojskú, ve�mi 
silnú východoeurópsku identitu, 
�o je v dnešnom globalizovanom 
jazzovom svete jednozna�ná výhoda. 
Produk�ný tím Robert Pospiš a Mar-
tin Sillay (v spolupráci s autorom 
masteringu Joeom Tarantinom) 
znova odviedol kus dobrej práce 
a zdá sa, že slovenským jazzmanom 
sa otvára 	alšia skvelá možnos� za-
znamenáva� svoje projekty na vysoko 
profesionálnej úrovni.

Robert KOLÁ�

kniha
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RECENZIE

vydania knihy za�ali zaobera� už 
v roku 1992, vychádza však až 
pri príležitosti nedožitých 100. 
narodenín Anny Hrušovskej.
Štúdia Evy Malatincovej Anna 
Hrušovská – vokálna pedagogi�ka 
pozostáva zo štyroch menších 
kapitol. Autorka sa v nej popri 
základných údajoch o živote 
a umeleckej kariére Anny 
Hrušovskej osobitne venuje 
metodike spevu svojej profesorky, 
�o (i vzh�adom na to, že jej 
životnú cestu �i zhodnotenie 
umeleckého prínosu podrobnejšie 
rozvádzajú štúdie 	alších autorov) 
patrí k najobjavnejším pasážam 
nielen Malatincovej materiálu, ale 
aj celej knihy. Autorkin prístup tu 
síce chví�ami pripomína manuál 
správneho spevu vo všeobecnej 
rovine, naš�astie ho však vždy 
dop��a popis, ako jednotlivé 
postupy vokálnej pedagogiky 
aplikovala Anna Hrušovská. 
Malatincovej �as� obsahuje aj 
profily žiakov pani profesorky 
a ich spomienky na hodiny spevu. 
Tie azda mohli by� upravené tak, 
aby sa ur�ité vyjadrenia menej 
opakovali.
Dora Kulová v rozsiahlej štúdii 
Spomienky legendárnej koloratúry 
vychádza z rozhovorov, ktoré 
viedla s Annou Hrušovskou pred 
20 rokmi. Ich významnú �as� 
predstavujú spomienky umelkyne 
na rôzne životné peripetie. Tie 
nielen hlbšie dokres�ujú umeleckú 
dráhu na�rtnutú v prvej �asti 
knihy, ale ve�akrát ozrejmujú aj 
�udský profil tejto vzácnej ženy 
a jej postoj k životu ako takému. 
Prekvapujúco pôsobí napríklad 
vyznanie umelkyne (platiacej 
za mozartovskú a �iasto�ne aj 
straussovskú interpretku), že 
sa nedokázala dokonale zži� 
s postavou Zerbinetty v Straussovej 
Ariadne na Naxe, alebo fakt, 
že po�as ústeckého angažmánu 
musela spieva� aj superdramatickú 
úlohu Cudzej k�ažnej v Dvo�ákovej 
Rusalke. V tejto kapitole nájdeme 
už nielen citácie, ale aj fotokópie 
kritík referujúcich o umeleckých 
kreáciách Anny Hrušovskej. 
Pochádzajú predovšetkým z prvého 
obdobia jej speváckej dráhy (pred 
bratislavským angažmánom 
1945–1962) a zárove� podávajú 
zaujímavý obraz o spôsobe 
kritickej reflexie opery v tých 
�asoch. Bonbónikom v tomto 
smere je spevá�kin autorský �lánok 
o verdiovskom interpreta�nom 
štýle, v ktorom (ešte pred 
talianskym vokálnym expertom 

Cellettim) poukazuje na negatívny 
vplyv veristického interpreta�ného 
štýlu na vokálnu kultúru.
Je chvályhodné, že autorky napriek 
úcte k milovanej profesorke 
popri unisono zdôraz�ovaných 
pedagogických, speváckych 
i �udských kvalitách nechali zaznie� 
aj kritický hlas niektorých žia�ok, 
ktorým sa Anna Hrušovská pre 
pracovné zaneprázdnenie venovala 
menej.
Akýmsi obsahovým doslovom knihy 
je krátka štúdia Jaroslava Blaha 
Donna Mozartiana, v ktorej autor 
pregnantne charakterizuje prínos 
spevá�ky a pedagogi�ky pre našu 
vokálnu kultúru, zara	ujúc ju do 
širšieho kontextu s rozlíšením viac 
a menej významných aspektov. 
Publikácia je vybavená bohatou 
fotodokumentáciou. Škoda, že 
aspo� v záberoch z bratislavských 

inscenácií nie sú uvedení 
Hrušovskej partneri, pri�om 
v dnešnej internetovej dobe by sa 
to dalo aplikova� aj na fotografie 
zachytávajúce jej pôsobenie 
v Grazi, hoci možno nešlo o takých 
významných partnerov, akým bol 
pre Hrušovskej Gildu hos�ujúci 
Rigoletto Giuseppe Taddei (SND 
1947). Cenný je závere�ný súpis 
spevá�kiných úloh (z 33 partov 
sú len štyri mozartovské, �o 
vyplýva z vtedajšej málo objavnej 
dramaturgie divadiel) a kreácií 
v jednotlivých divadlách. 
Hrušovskej spevácke ú�inkovanie 
si dnes pamätá už len málokto. 
Je však medzi nami prítomná cez 
svoje žia�ky – úspešné hlasové 
pedagogi�ky a ako „stvorite�ka“ 
trblietavého operného slávika Lucie 
Poppovej.

Vladimír BLAHO
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Slovenská � lharmónia  

Ne  9. 12.
Dóm sv. Martina 15.00
SKO B. Warchala, E. Danel
Bratislavský chrámový zbor, D. Bill
Monteverdi

Št  13. 12. – Pi  14. 12.
SF, E. Villaume
M. Jaško, trombón  
Wagner, David, Beethoven

Ne  16. 12.
Evanjelický kostol v Petržalke, 17.00
SKO B. Warchala, E. Danel
Spevácky zbor Cantus, J. Jartim
Brixi, Mozart

Ut  18. 12.
Solamente naturali, M. Valent
G. Szilli, soprán 
Talianske Vianoce

Št  20. 12. – Pi  21. 12.
SF, E. Villaume
SFZ, B. Juha�áková
A. Kohútková, soprán
O. Klein, tenor
P. Remenár, barytón
P. Mikuláš, bas 
M. Jazudek, bas
Berlioz 

Po  31. 12.
Koncertná sie� SF, 15.00
SF, O. Dohnányi
O. Klein, tenor
E. Hornyáková, soprán
Silvestrovský koncert

Ut  8. 1.
D. Danel, husle, I. Šiller, klavír
Ives, Janá�ek, Webern, Berio 

Št  10. 1. – Pi  11. 1.
SF, P. Steinberg
Haydn, R. Strauss

Ut  15. 1.
G. Belá�ek, basbarytón
P. Pažický, klavír 
Schubert, Liszt, Chopin 

Št  17. 1. – Pi  18. 1.
SF, K.-I. Kobayashi, 
V. Szabadi, husle 
Saegusa, Mozart, Berlioz

Št  24. 1.
SF, L. Svárovský
Smetana

Ne  27. 1.
Malá sála SF, 16.00
SKO B. Warchala, E. Danel
Hommage á Bohdan Warchal
Vivaldi, Pachelbel, Berger, Lutos�awski

Ut  29. 1.
Sun-A-Park, klavír
A. Conunova, husle
L. Grigoryan, klavír
Mendelssohn-Bartholdy, Schumann, 
Grieg, Saint-Saëns

Št  31. 1.
SF, R. Štúr
S. Šurin, organ 
Holoubek, Németh Šamorínsky, 
Copland

Hudobné centrum

Nede�né matiné v Mirbachovom 
paláci, 10.30

Ne  9. 12.
J. Palovi�ová, klavír
Cikker, Zeljenka

Ne  16. 12.
Bratislavské gitarové kvarteto
Byrd, Carulli, Malovec, Domeniconi, 
York, Assad, Zeljenka, koledy

Ne  23. 12.
Dámsky komorný orchester, E. Ša-
rayová-Ková�ová
J. Podhoranský, violon�elo
Manfredini, Kupkovi�, J. S. Bach, 
Mozart, Haydn

Bratislava

Ne  26. 12.
Dóm sv.Martina, 15.00
Viano�ný koncert
Slovenský komorný orchester B. War-
chala, E. Danel
Slovenský spevácky zbor ADORE-
MUS, D.Bill
Corelli, Ryba, viano�né koledy

Žilina

Štátny komorný orchester 
Žilina

Ne  9. 12.
Nede�né matiné pre deti a rodi�ov, 
16.00
Kufor mikulášskych prekvapení
V. Kulíšek, pantomíma
R. Michalko, hudobná spolupráca

St  12. 12. – Št  13. 12. – Pi  14. 12. 
– So  15. 12.
Viano�né koncerty ŠKO Žilina
ŠKO, L. Svárovský
Žilinský miešaný zbor, Š. Sedlický
M. Arendárik, klavír
M. Chudada, klavír
N. Halicka, soprán
Grieg, J. S. Bach, Krška, Vivaldi, Mo-
zart, Händel, Franck, Špilák, Verdi

Banská Bystrica

Štátna opera

Pi  14. 12. Lehár: Cárovi� – I. pre-
miéra 
So  15. 12. Lehár: Cárovi� – II. pre-
miéra
Ut  18. 12. Giordano: Fedora
St  19. 12. Lehár: Cigánska láska
Pi  21. 12. Viano�ný koncert (Händel, 
Verdi, Rossini, �ajkovskij – zbor, 
orchester a balet ŠO, J. Procházka)
Pi  28.12. Kálmán: Vojvodky�a 
z Chicaga
So  29. 12. Lehár: Cárovi�
Po  31. 12. Lehár: Cárovi�, 17.00
So  5. 1. Novoro�ný koncert
Št  10. 1. Lehár: Veselá vdova
Pi  18. 1. Tane�ná diel�a B. Nebylu
Ut  22. 1. Verdi: Nabucco
Št  24. 1. Bregovi� – Dinková: Gypsy 
Roots
Ut  29. 1. Dinková: Biele peklo
St  30. 1. Dinková: Biele peklo
Št  31. 1. Giordano: Fedora

Infoservis Oddelenia 
dokumentácie ainformatiky

Zahrani�né festivaly

Musica Nova 2012/2013
Cyklus koncertov hudby 20. a 21. sto-
ro�ia.
24. 10. 2012 – 29. 5. 2013
Mendelssohn-Saal, Gewandhaus, 
Leipzig, Nemecko
Info: www.gewandhaus.de

Hviezdy barokovej opery 2012/2013
30. 10. 2012 – 7. 5. 2013
Rudol� num, Dvo�ákova sie�, �eská 
republika
Koncertný cyklus pražského baro-
kového orchestra Collegium 1704 

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

Zahrani�né sú�aže

Medzinárodná klavírna sú�až Maria 
Canals 2013
9. – 22. 3. 2013
Barcelona, Španielsko 
Vekový limit: 18 – 30 rokov 
(k 1. 1. 2013)
Poplatok: 165 EUR 
Uzávierka: 21. 12. 2012
Info: info@mariacanals.cat, 
www.mariacanals.cat

Medzinárodná klavírna sú�až krá�ov-
nej Alžbety 2013
6. 5. – 1. 6. 2013
Brusel, Belgicko
Kategória: hra na klavíri
Vekový limit: 18 – 30 rokov (nar. po 
15. 1. 1983) 
Uzávierka: 15. 1. 2013
Info: info@qeimc.be, www.qeimc.be

Medzinárodná hudobná sú�až ARD 
Mníchov 2013
2. – 20. 9. 2013
Mníchov, Nemecko
Kategória: husle, viola, fagot, klavírne trio
Vekový limit: sólisti – nar. medzi 1984 
– 1996, klavírne trio – celkový vek 
interpretov do 90 rokov
Uzávierka: 31. 3. 2013 
Info: ard.musikwettbewerb@br.de, 
www.ard-musikwettbewerb.de

Medzinárodná inštrumentálna sú�až 
Markneukirchen 2013
2. – 11. 5. 2013
Markneukirchen, Nemecko
Kategória: viola, violon�elo
Vekový limit: nar. po 1. 1. 1983
Vstupný poplatok: 100 EUR
Uzávierka: 31. 1. 2013
Info: instrumentalwettbewerb@
markneukirchen.de, www.markne-
ukirchen.de, 
www.instrumental-competition.de

Medzinárodná jazzová sú�až Buku-
reš� 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 E
Uzávierka: 10. 2. 2013
Info: http://www.jmEvents.ro, luigi.
gageos@jmEvents.ro

Medzinárodná skladate�ská sú�až 
Grawemeyer 2014
7. – 14. 4. 2014
Louisville, USA
Kategória: skladba (dielo premié-
rované 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 sú�až 
George Enescu 2013
2. – 27. 9. 2013
Bukureš�, Rumunsko 
Kategória: operný spev, klavír, husle, 
violon�elo, skladba 
Vekový limit: nar. po 1. 8. 1980 (klavír, 
husle, violon�elo), nar. po 1. 8. 1978 
(operný spev)
Ú�astnícky poplatok: 100 EUR – 
operný spev, klavír, husle, violon�elo, 
50 EUR – skladba
Uzávierka: 1. 7. 2013 
Info: artexim@rdslink.ro 
www.festivalenescu.ro, http://con-
curs.festivalenescu.ro 

Medzinárodná hus�ová sú�až Carla 
Flescha 2013
9. – 16. 6. 2013
Mosonmagyaróvár, Ma	arsko
Vekový limit: nar. po 1. 1. 1985 
(vrátane)
Vstupný poplatok: 120 EUR
Uzávierka: 1. 2. 2013
Info: liszkay.maria@hu.inter.net, 
www.� lharmoniabp.hu

Medzinárodná hudobná sú�až 
Jeunesses 2013
18. – 25. 5. 2013
Bukureš�, Rumunsko 
Kategória: hra na klavír
Uzávierka: 1. 3. 2013  
Vekový limit: do 14, 18, 30 rokov 
Info: o�  ce@jmEvents.ro, 
www.jmEvents.ro

Zahrani�né workshopy 

Hudobný kemp Verbier Festivalu 
2013
7. – 28. 7. 2013
Verbier, Švaj�iarsko
Vekový limit: 15 – 17 rokov (nar. 
medzi 1996–1998)
Kategória: husle, viola, violon�elo, 
kontrabas, � auta, hoboj, klarinet, 
fagot, lesný roh, pozauna, tympany. 
Cie�om podujatia je vytvorenie mlá-
dežníckeho orchestra.
Uzávierka: 7. 1. 2013
Info: www.verbierfestival.com

Mládežnícky orchester Európskej 
únie 2013/2014
leto 2013, jar 2014
Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Švaj-
�iarsko, Holandsko
Vekový limit: 14 – 24 rokov 
(k 31. 12. 2012)
Uzávierka: 25. 2. 2013
Vladimír Ashkenazy – hudobný riadi-
te�, dirigent
Repertoár: Ravel, Prokofjev, Mu-
sorgskij, Weber, Stravinskij, Berlioz, 
R. Strauss
Info: www.euyo.org.uk

Zahrani�né výstavy 

MIDEM 2013
26.–29. 1. 2013
Cannes, Francúzsko
Téma: klasická hudba & jazz (networ-
king, diskusie, objavovanie mladých 
talentov)
Info: www.midem.com

Viano�né sviatky 
na Rádiu Devín

Po  24. 12.
Ke v chráme chlapci spievajú, 
16.00
Bratislavský chlap�enský zbor a So-
lamente naturali. Záznam z koncertu 
BHS 2012

Po  24. 12.
Hudobný Štedrý ve�er 17. storo�ia, 
18.00 
Hudobný príbeh Vianoc zostavený 
z vybraných klenotov baroka, od 
tradi�ných piesní po slávnostnú 
liturgiu.
Bell´Arte Salzburg
Susanne Rydén, soprán 

Po  24. 12.
Viano�ný koncert SOSR, 20.00
Záznam z koncertu 12. 12. 2012 
SOSR, A. Kokoš
Ad una Corda, Detský a diev�enský 
spevácky zbor SRo
E. Šušková, A. Vizvári, M. Mikuš

Ut  25. 12.
Aeterna musica, 13.00
Viano�ná hudba z barokovej Prahy 
z nového CD súboru MUSICA FLO-
REA (Jan Dismas Zelenka)

Ut  25. 12.
Viano�né oratórium J. S. Bacha, 
16.30 
Záznam z koncertu 1. 12. 2012 
z Dómu sv. Martina
Zbor a orchester Hochschule für 
Musik Franz Liszt, J. Puschbeck
F. Thom, soprán
M. Wei� enbach, alt
P. Grahl, tenor
W. Lem, bas

Po  31. 12.
Ke sa páni zišli, 12.03 
Z unikátneho CD slovenského 
súboru Solamente naturali - tance 
z Uhroveckej zbierky z 18.stor.

Ut  1. 1.
Novoro�ný koncert, 13.00 
Záznam koncertu svetoznámej 
slovenskej sopranistky Adriany 
Ku�erovej z 21. 11. 2012

Ut  1. 1.
Richard Strauss – Alpská symfónia, 
19.00 
Záznam zo 48. ro�níka BHS
SO�R, O. Lenárd

Ut  1. 1.
Exkluzívne koncerty zo sveta, 21.30 
Z hudobnej ponuky EBU 
Pittsburgh Symphony Orchestra, 
M. Honeck
J. Strauss

Ne  6. 1.
Osemneš�astný �lovek, 16.00 
Premiéra symfonickej básne V. Ku-
bi�ku. Záznam z koncertu 
9. 12. 2012 z SND

Ne  6. 1.
Traja králi slovenského jazzu, 18.00 
R. Tariška, M. Suchomel, �. Šrámek

Ne  6. 1.
Classica nuova – Traja velikáni 
hudby 20.storo�ia, 19.00 
B. Britten (100. rokov od narodenia), 
K. Penderecki (80. rokov), P. Hinde-
mith (50. rokov od úmrtia)

Exkluzívne záznamy z kon-
certov festivalu komornej 
hudby Konvergencie 2012

Každú druhú nede�u v programe 
Festivalové reminiscencie, 22.30

Ne  2. 12. Odpovede bez otázok – 
I. Karško, husle 
Ne  16. 12. Cage full of music – 
N. Skuta, klavír
Ne  30. 12. Silenzio: Gubajdulina – 
Beethoven / Albrecht, 22.15
Ne  13. 1. Cello solo – J. Lupták, 
violon�elo
Ne  27. 1. Classic malts – R. Šebesta, 
klarinet
Ne  10. 2. Homo harmonicus – 
B. Lenko, akordeón 



Richard H. Hoppin
Hudba stredoveku

Antológia stredovekej hudby
Základné informácie o vývine hudby od skorého kres anstva

po 15. storo ie, podané presne, jasne a itate sky pútavo.

Sprievodná antológia je neoddelite nou sú as ou ítania
základného textu. Prináša celé skladby v modernej notácii, 
ako príklady všetkých dôležitých žánrov daného obdobia.

www.hc.sk
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Sergej Kopčák, bas/bass
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dirigent/conductor
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Sergej Kopčák

www.hc.sk

Ilja Zeljenka, Roman Berger, Vladimír Bokes,

Miro Bázlik, Quasars Ensemble, Ivan Buffa

Sergej Kopčák, bas
Quasars Ensemble
Ivan Buffa, dirigent

Ilja Zeljenka, Miro Bázlik,
Vladimír Bokes, Roman Berger

Sergej Kopčák veľa získal od priateľov-skladateľov, ale aj oni od neho veľa získali. 
Svojím nádherným hlasom – živlom, ktorému je ťažké vzdorovať – ale tiež svojou 
muzikantskou inteligenciou a ochotou púšťať sa do vecí nevyskúšaných, s neistým 
koncom, oživoval ich kompozície a dodával im sugestívnu silu.     
               Vladimír Zvara

Vo vybraných obchodoch alebo na dobierku na adrese distribucia@hc.sk

www.hc.sk

Po úspešnom vystúpení na festivale Melos-Étos 2011 teraz aj na CD!


