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Vážení �itatelia,

prvé dvoj�íslo �asopisu Hudobný 
život v roku 2013 prináša viacero 
�ažiskových materiálov. Za�iatkom 
januára zomrel skladate� Pavol 
Bagin, ktorý pôsobil po�as komunis-
tického režimu na viacerých význam-
ných postoch. Pre niektorých ve�ný 
funkcionár, pre iných talentovaný 
skladate� a slušný �lovek. Osobná 
skúsenos� nám neumož�uje posúdi�, 
aký bol Pavol Bagin. Nechceme mu 
stava� pomník, ani ho súdi�. Ale ke� 
sa raz bude niekto zaobera� obdo-
bím, od ktorého nám stále chýba 
dostato�ný odstup, v poslednom 
rozhovore s predstavite�om jednej 
generácie nájde v našom �asopise 
svedectvo pamätníka. 
Na rozdiel od Pavla Bagina je 
skladate� a myslite� Roman Berger vnímaný v hudobnej 
komunite jednozna�ne ako �lovek étosu. Sme ve�mi radi, že 
sa svoju � lozo� ckú esej o po�skom muzikológovi Andrzejovi 
Ch�opeckom rozhodol uverejni� práve na našich stránkach. 
Jeho text spája originálnym spôsobom naratívnos� s re-
	 exiou, fakty s pôsobivými metaforami a po sústredenom 
za�ítaní sa poskytuje množstvo podnetov na zamyslenie. 
Na sklonku uplynulého roka zarezonoval medzi pedagógmi 
hudby projekt Viva zbor!, ktorého iniciátorom je úspešný 
manažér Matej Drli�ka. Ten je príkladom, ako môže 
schopný �lovek v prostredí malej krajiny �ahko pod�ahnú� 
presved�eniu o nadradenosti vlastného talentu a kontaktov 
akejko�vek diskusii. Napriek tomu, že o polemiku s hudob-
nou obcou o svojom umelecko-eduka�nom projekte zjavne 
nestojí, chceme úvodným �lánkom o projekte Viva zbor! 
iniciova� diskusiu o hudobnej pedagogike na Slovensku, 
o vzdelávaní a kompetenciách u�ite�ov hudby a o postavení 
hudobnej výchovy na školách. Prvý krok prišiel zo strany 
hudobnej publicistiky, v nasledujúcich �íslach ako správco-
via verejného priestoru radi poskytneme priestor každému, 
kto sa bude chcie� k spomínaným témam kvali� kovane 
vyjadri�. Budeme radi, ak sa od februára stretneme s vašimi 
reakciami aj na facebookovom pro� le �asopisu Hudobný 
život. 

Príjemné �ítanie
Andrej ŠUBA
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SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

V rámci nového cyklu organových koncer-
tov sa v Redute 18. 11. predstavil recitálom 
Imrich Szabó. Sólista, ktorý získal mnoho 
ocenení na medzinárodných aj slovenských 
sú�ažiach, realizátor po�etných nahrávok 
svetovej i domácej tvorby a iniciátor vzni-
ku organových koncertov pod pyramídou, 
okrem mnohých aktivít vypracoval aj dis-
pozi�nú koncepciu nového organu, na kto-
rom sa prezentoval. Úvod koncertu už tra-
di�ne patril dielam J. S. Bacha. Fantázia a 
fúga g mol BWV 542 bola však rozpa�itým 
za�iatkom. Nepresnosti v technicky expo-
novaných pasážach Fantázie �i nejasné me-
lodické ozdoby oslabili dielo, ktoré patrí do 

povinnej organovej literatúry. Hlasy neboli 
jasné, škoda aj nepresností v parte pedálu. 
Ani zvolená registrácia nepomohla trans-
parentnému vyzneniu skladby. Interpre-
tácia chorálu Nun komm', der Heiden He-
iland BWV 659 bola však �istá a premysle-
ná. Nasledovala jedna z najznámejších or-
ganových skladieb, Grande pièce sympho-
nique op. 17 Césara Francka. Registra�né 
stvárnenie skladby mohlo by� odvážnejšie, 
no umelcovi sa podarilo pekne vygradova� 
závere�nú pasáž. Chorál a mol potešil tem-
peramentým úvodom, ale sklamal prácou 
na kontrastných, meditatívnych plochách. 
Chýbalo tiež citlivejšie narábanie s dyna-

mikou. Szabó pokra�oval s dielom sklada-
te�a, ktorý má ešte bližšie k modelu symfo-
nika ako Franck. Zo Symfónie �. 3 � s mol 
op. 28. Louisa Vierna zazneli len vybrané 
�asti (II. Cantilène, V. Final). Iskra, ktorá 
chýbala prvej z nich, dominovala v závere 
skladby. Škoda, že nebolo možné vypo�u� 
si celé dielo. La Nativité du Seigneur z pera 
Oliviera Messiaena, Viernovho žiaka, je 
najvýznamnejšou kompozíciou jeho mla-
dosti. Messiaenov organový cyklus symfo-
nických meditácií, v ktorých koncentrova-
ne uplatnil svoj zrelý hudobný jazyk, má 9 
�astí, z ktorých si interpret vybral dve (II. 
Les bergers, IX. Dieu parmi nous). Rytmic-
ky symetrické diela typické svojou fareb-
nos�ou boli už sú�asníkmi ozna�ované za 
nesmierny prínos pre organovú literatúru. 

Interpret tak ich výberom uzatvoril drama-
turgickú koncepciu vyskladanú z tých naj-
dôležitejších mien. 
Messiaen vo svojom predhovore k dielu La 
Nativité du Seigneur píše: „Cit a úprimnos� 
predovšetkým. Ale posluchá�ovi tlmo�e-
né �istými a jasnými prostriedkami.” V nie-
ko�kých slovách zhrnutá podstata, ktorá kon-
certu miestami chýbala. Vypredaná sála však 
potvrdila, že Bratislava má organovú tradíciu 
a má �o ponúknu�. Blízkos� Viedne, organo-
vej „mekky” strednej Európy, a nový nástroj 
v Redute by mohli vo vä�šej miere prepoji� 
interpretov oboch miest. Podobné podujatia 
majú šancu odštartova� novú etapu organo-
vých koncertov v našom hlavnom meste.

Magdaléna STÝBLOVÁ

Slovenská fi lharmónia

Prvý decembrový koncert symfonicko-
vokálneho cyklu Slovenskej � lharmónie 
(7. 12.) bol venovaný dielam skladate�ov, 
ktorí sa zara	ujú medzi „klasikov“ hudby 
20. storo�ia. Slovenská � lharmónia vystú-
pila pod taktovkou japonského dirigen-
ta Michiyoshiho Inoueho. Prvá polovica 
ve�era patrila Koncertu pre violon�elo a 
orchester �. 2 H. 304 Bohuslava Martin
. 
V úlohe sólistu sa predstavil �udovít Kan-
ta, slovenský violon�elista pôsobiaci už viac 
ako 20 rokov v japonských mestách Kana-
zawa a Nagoya, ktorý sa venuje orchestrál-
nej, komornej i sólovej hre. Kanta uchopil 
dielo s preh�adom, ale miernou opatrnos-
�ou vo výraze. Len minimálne intona�né za-

váhania prítomné v prvej polovici koncer-
tu sa v priebehu skladby vytratili a Kanta 
predviedol sólový part s istotou opierajúc 
sa o skvelú techniku. Vo všetkých polohách 
dokázal z nástroja vy�aži� množstvo fareb-
ných, výrazových nuáns a pestré dynamic-
ké spektrum. Orchester sa snažil sólistu 
podporova�, vzájomná synergia sa však 
dostavovala len ob�as. Technicky nebolo 
možné predvedeniu ve�a vytknú�, pomohlo 
by však viac pozornosti na gesto dirigenta a 
menej „zah�adenosti” do partov. O�akáva-
né vyvrcholenie prišlo v druhej polovici ve-
�era v podobe Šostakovi�ovej Symfónie �. 7 
C dur op. 60 „Leningradskej“. V štvor�as-
�ovom „kolose” predviedol orchester svo-

ju plnú silu. V hudobnom výraze i celkovej 
dramaturgickej výstavbe som videl oproti 
prvej polovici koncertu zna�ný posun. Prvá 
�as� zaujala efektnými sonoristickými va-
riáciami a premyslenou gradáciou témy, 
ktorá sa pretransformovala na hrozivý ob-
raz vojny a sveta, v ktorom dielo vznikalo. 
Nasledujúci priebeh skladby bol výrazovo 
miernejší. �alším efektne spracovaným 
momentom bol triumfálny záver. Predve-
deniu takmer 80-minútovej kompozície 
chýbala najmä v subtílnejších pasážach 
premyslenejšia výstavba, ktorá by udržala 
pozornos� publika. Chybou krásy bol však 
aj nie vždy presved�ivý výkon niektorých 
nástrojových skupín, ob�asné intona�né 

zaváhania a absencia precíznosti v súhre. 
Kladne však hodnotím výkony hrá�ov na 
plechových dychových a na bicích nástro-
joch. Predvedenie skladby orchestrom Slo-
venskej � lharmónie žia� nenaplnilo moje 
o�akávania v dosta�ujúcej miere. Dirigent 
Michiyoshi Inoue podal pri naštudovaní 
diela zaiste mimoriadny výkon a nepochyb-
ný bol aj jeho prínos pre teleso. Verím však, 
že návštevníci Slovenskej � lharmónie budú 
môc� „Leningradskú” symfóniu v priesto-
roch bratislavskej Reduty v horizonte naj-
bližších rokov opä� po�u� v presved�ivejšej 
interpretácii.

Juraj BERÁTS

Šéfdirigentovi Slovenskej � lharmónie Em-
manuelovi Villaumovi sa vo štvrtok 20. 12. 
splnila jedna z jeho túžob – pred vyše rokom 
sa v rozhovore pre denník Pravda vyznal 
z obdivu k Hectorovi Berliozovi a vyslovil 
želanie uvies� v Bratislave niektoré z jeho 
ve�kých vokálno-inštrumentálnych diel. Prí-
ležitos� sa naskytla v predviano�nom �ase, 
kedy sa (už akosi zo zvyku) na program sym-
fonických orchestrov po celom svete zara-
	uje Berliozovo Kristovo detstvo op. 25; bu	 
celé, alebo aspo� jeho fragmenty, naj�astej-
šie populárny zbor Adieu des bergers. U nás 
sa to ešte z	aleka nestalo tradíciou, hoci 
mám stále v živej pamäti uvedenie tohto die-
la pred nieko�kými rokmi, ke	 ho so SF a SFZ 
naštudoval renomovaný Serge Baudo. Ten-
tokrát však vyznelo trochu inak.
Villaume je bezprostredne temperamentný, 
živelne gestikulujúci dirigent, ktorý nezaprie 
svoju a� nitu k opere. To je v poriadku, pre-
tože týmto smerom inklinuje aj hudba Kris-

tovho detstva, no predsa len ide o žánrový 
hybrid, pre ktorý skladate� radšej zvolil ne-
utrálne ozna�enie „sakrálna trilógia“. Okrem 
operných obsahuje aj oratoriálne prvky a ne-
chýbajú (z h�adiska dejovej narácie zdanlivo 
nadbyto�né) �isto inštrumentálne epizódy, 
ba dokonca aj komorná hudba. A tie majú 
prevažne re� exívny, meditatívny charakter, 
plynú skôr v pomalších tempách a sú zbavené 
akejko�vek snahy o vonkajškový efekt. Práve 
pre túto intimitu a komornos� mi je dielo star-
núceho (a �i zrejúceho?) Berlioza také blízke 
a drahé. Sná	 preto ma miestami vyrušovali 
Villaumove frenetické gestá a ob�as trochu 
premrštené tempá �i agogické posuny (ako 
napr. v spomenutej Rozlú�ke pastierov, jed-
nom z najkrajších �ísel diela), podobne ako 
presuny zboristov �i inštrumentalistov medzi 
jednotlivými �as�ami, hoci chápem, že Ve�ká 
sála Reduty má svoje priestorové limity a že 
napr. umiestnenie ženských hlasov tak, aby 
vierohodne steles�ovali nevidite�ný anjelský 

chór, si žiada takéto opatrenia... Aj preto na 
m�a Villaumovo Kristovo detstvo pôsobilo 
trochu „inštitucionálne“, �ím však nechcem 
odsúdi� interpreta�né výkony ve�era. Ak už 
som spomenul Slovenský � lharmonický 
zbor (zbormajsterka Blanka Juha�áková), 
ten znova potvrdil, že francúzsky repertoár 
(a zvláš� Berlioza) ma dobre zažitý. Muž-
ským hlasom nechýbal potrebný dramaticky 
temný náboj pri výstupe mudrcov u Hero-
desa, ženským zasa jemnos� a subtílnos� pri 
zobrazovaní nadpozemských mocností. Sop-
ranistka Adriana Kohútková a barytonista 
Pavol Remenár zastali úlohy Márie a Jozefa 
kvalitne, hoci na môj vkus tiež s trochu príliš 
„operným“ nasadením, ktoré však napokon 
zapôsobilo sympaticky pri ich spolo�nom 
zúfalom volaní o pomoc po vy�erpávajú-
com úteku do Egypta v závere�nej �asti. Pri 
tenoristovi Otokarovi Kleinovi v dvojúlohe 
recitátora a centurióna som mal miestami 
problém s porozumením textu, hoci neviem 

celkom posúdi�, do akej miery sa na tom pod-
písala akustika „novej“ Reduty. Najpriazni-
vejšie – tak ako pred rokmi pri Baudovom 
naštudovaní – zapôsobil výkon basistu Petra 
Mikuláša v dvoch charakterovo krajne odliš-
ných polohách mu�ivými víziami posadnuté-
ho Herodesa a tak trochu naivne dobrotivé-
ho otca egyptskej rodiny. Pri vyslovení He-
rodesovej prvej repliky („Toujours ce rêve“) 
bolo jasné, že Mikuláš má svoj part pevne 
v rukách. Ale spä� k dirigentovi. Aj ke	 nie 
vždy sa jeho podanie stretlo s mojimi o�aká-
vaniami, musím uzna�, že svojím prístupom 
znova dokázal neuverite�ne motivova�, a to 
tak hudobníkov, ako aj obecenstvo, ktoré 
bolo pod�a všetkého ve�mi spokojné. Do-
zrel teda �as aj na Faustovo prekliatie? (Náš 
� lharmonický zbor ho ovláda perfektne.) 
Alebo dokonca slovenskú premiéru Messe 
solennelle?

Robert KOLÁ�

Dirigentov svetového mena nemáme mož-
nos� stretnú� v Bratislave každý de�. Vzácna 
príležitos� sa naskytla návštevníkom koncer-
tov 17. a 18. 1., hoci snehová kalamita spôso-
bila, že sála (videl som piatkový koncert) ne-
bola zaplnená tak, ako by �lovek mohol o�a-
káva� pri mene Ken-Ichiro Kobayashi.
Ve�kou neznámou bol pre m�a japonský 
skladate� Shigeaki Saegusa (1942). Jeho 
Requiem for Earthquake Disaster venované 
obetiam japonských zemetrasení bolo pri-
bližne 10-minútovou skladbou pre slá�ikový 

orchester s dominujúcim slá�ikovým kvar-
tetom. Krásne harmónie v splývavom, kon-
tinuálnom slá�ikovom zvuku, gradácia, kde 
sa pridáva sólový hoboj a tympany, harmo-
nicky otvorený záver... Všetko pekne plas-
ticky modelované, príjemné na po�úvanie... 
Gý�? Možno �iasto�ne, no zárove� skvelá 
možnos� duševne sa nastavi� na nadchádza-
júci Mozartov „turecký“ Koncert pre husle 
a orchester �. 5 A dur KV 219. Ten je svojím 
obsadením podobný Saegusovej skladbe; 
slá�ikový aparát dop�ajú len dvojice ho-

bojov a lesných rohov. Posledne menované 
boli �ahko problémovou �as�ou asnsámblu, 
ke	že partitúra žiada vo vysokej polohe 
umiestnené nástroje in A, �o bolo sem-tam 
zdrojom „kiksov“. Na druhej strane chápem, 
že Kobayashi zvuk skromnejšie obsadené-
ho orchestra starostlivo tlmil, aby mohol 
vyniknú� sólista, �o situáciu hornistom nija-
ko neu�ah�ovalo... Po	me však k hlavnému 
aktérovi. Bol ním sympatický mladý ma	ar-
ský huslista Vilmos Szabadi. S dirigentom si 
evidentne rozumel (Kobayashi pôsobí ako 

pedagóg na budapeštianskej Lisztovej aka-
démii) a orchestru dominoval celkom suve-
rénne. Szabadi sa preukázal ako technicky 
disponovaný a pritom spontánne muzikálny 
hudobník s jasným názorom na budovanie 
fráz aj celkový výraz. Ak by som mu nie�o 
vytkol, bol by to popri zopár menších (v kon-
texte celku zanedbate�ných) intona�ných ne-
presnostiach mierne romantizujúci nádych 
jeho prednesu. V kadencii 1. �asti sa pri hre 
na g strune miestami blížil výrazovým polo-
hám Davida Oistracha, hoci s menšou pre-
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cíznos�ou aj presved�ivos�ou. To však doká-
zal kompenzova� inými devízami – v krásnej 
pomalej �asti spevnos�ou vo vyššej polohe 
a vo � nálnom ronde svojským hudobným 
humorom, ke	 na miesta kadencií zastavu-
júcich hudobný tok vkladal citáty iných diel 
hus�ovej literatúry, a to v zodpovedajúcej tó-
nine, napr. incipit prelúdia Bachovej Partity 
E dur alebo kúsok � nále Mendelssohnovho 
Hus�ového koncertu e mol. Nechcem pole-
mizova� nad umeleckou legitimitou tých-
to parodických postupov; Szabadi zvládol 

všetko bez zaváhania, s nenúteným kontak-
tom s dirigentom aj publikom.
Z Berliozovej Fantastickej symfónie v Ko-
bayashiho podaní som mal zmiešané pocity, 
aj ke	 vä�šinu publika strhla k okamžitému 
standing ovation. Interpreta�ne sa nies-
la v konven�ných, vychodených ko�ajach. 
V 1. �asti mi spo�iatku chýbala plastickejšia 
plynulos� fráz a nadväzovanie jednotlivých 
úsekov formy (zvláš� chúlostivá vec pri tom-
to Berliozovom kolosálnom „patchworku“), 
hoci k jej záveru, ke	 dynamické hladiny do-

sahujú vyššie parametre, sa Kobayashiho 
impulzivita vyplatila a orchester hral s plným 
nasadením. Krásne vyzneli aj niektoré mies-
ta 3. �asti (dialóg anglického rohu a hoboja 
umiestneného mimo orchestra, tiež závere�-
né „hrmenie“ štyroch tympanov). V momen-
te, ke	 Berlioz – pod�a programu symfónie 
– vraždí nedostupný objekt svojich zúfalých 
túžob, akoby Kobayashi vymenil dirigovanie 
za niektoré ázijské bojové umenie. Samozrej-
me, všetka efektnos� bola sústredená na zá-
vere�né dve �asti. Plechové a bicie nástroje 

v Pochode na popravisko a Sabate �arodej-
níc hrali spo�ahlivo a presne, pod�a m�a však 
miestami mohli ubra� z hlasitosti – Slovenská 
� lharmónia opä� raz vhupla do svojho ob�ú-
beného fortissima, z ktorého sa s�ahuje len 
ve�mi nerada. Ale nevadí, bizarnos� tejto Ber-
liozovej partitúre pristane a ke	 frenetický Ja-
ponec nakoniec vizuálne pôsobil ako krotite� 
v pavilóne opíc, nemusíme to ma� nášmu pr-
vému orchestru za zlé...

Robert KOLÁ�

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Prvý abonentný koncert SOSR v sezóne 
2012/2013 dokázal bezmála zaplni� roz-
hlasové auditórium, �o predstavuje zna�ný 
úspech. D�a 24. 10. sme sa teda v hojnom 
po�te stretli s rozhlasovým orchestrom, 
dirigentom Mariom Košikom a huslistkou 
Joung-Hwa Rheeovou. �ajkovského Sláv-
nostná predohra 1812 op. 49 z roku 1880 
vznikla pri príležitosti vysvätenia moskov-
ského Chrámu Krista Spasite�a ako v	aka 
za ruské ví�azstvo nad Napoleonom. Tento 
lexikálny údaj korešponduje so vstupnou 
�as�ou diela pripomínajúcou pravoslávnu 
modlitbu. Až potom sa rozbúri vrava �aj-
kovského hudobnej re�i. V oslavných evo-
káciách zaznieva i Marseillaisa, no z hu-
dobného h�adiska ide najmä o nepretržitú 

konfrontáciu dychových a slá�ikových ná-
strojov. Tento kompozi�ný fenomén bol 
zvýraznený aj interpreta�ne: v plnej majes-
tátnosti zaznela francúzska hymna, vzápätí 
slá�ikové nástroje a �iasto�ne i drevené dy-
chové nástroje slabli a utlmili náznak ví�az-
stva, falošnú eufóriu. �ajkovského hudba 
zaznela ako výsostne ruská, hlboko prežitá 
a precítená. Po interpreta�ne presved�i-
vom úvode prišlo roz�arovanie. Juhokórej-
ská huslistka sa publiku predstavila Kon-
certom pre husle a orchester a mol op. 82 
Alexandra Glazunova. Rád by som spome-
nul aspo� nie�o hodnotné, ve	 za všetkým 
je úsilie a talent. Žia�, v tomto prípade som 
so sklonenou hlavou po�úval intona�né 
a technické vy�í�anie interpretky. Glazu-

nov a jeho vznešená hudba utrpeli bolesti-
vé údery. Orchester bol opä� profesionálne 
dobre pripravený a v	aka dirigentovi doká-
zal unies� i nápor nekone�ných intona�ných 
a technických nepresností. Napriek tomu, 
že sólistka mala pred sebou part, mal som 
pocit, že jej pamä� lietala mimo zápisu. Ni� 
podobné som na koncertoch v minulosti ne-
zažil. Pripúš�am indispozíciu, ve	 sme �u-
dia, ale toto bolo �osi, �o urážalo orchester, 
dirigenta i posluchá�ov. �lovek si musel po-
loži� otázku, na základe �oho sa táto huslist-
ka dostala na naše koncertné pódium? Po 
prestávke prišla ú�ava v podobe interpretá-
cie Brahmsovej Symfónie �. 1 c mol op. 68. 
Orchester i dirigent pristupovali k Brahm-
sovej hudbe v súlade s interpreta�nou tra-

díciou. Košikov Brahms bol vyvážený, pre-
myslený, bez pátosu, s prostým a �itate�-
ným gestom. SOSR hral sústredene a ve�mi 
precízne. Pekne bola pripravená i závere�-
ná Brahmsova „óda na rados�“, spriazne-
ná s Beethovenovou Deviatou. Pri každom 
dobrom profesionálnom výkone SOSR si 
uvedomujem, že tento orchester pracuje 
stále v krízovom režime na polovi�ný úvä-
zok za platy, ktoré sú pod �udskou dôstoj-
nos�ou. Pritom funguje v štáte, v ktorom sa 
„rozdávajú“ i státisícové odmeny v eurách 
novej nomenklatúre. Držím palce tomuto 
mladému orchestrálnemu telesu a s poteše-
ním ho budem 	alej sledova�.

Igor BERGER 

Na koncerte 5. 12. rozhlasový orchester po 
prvýkrát v sezóne 2012/2013 privítal za di-
rigentským pultom zahrani�ného hos�a. Do 
Bratislavy sa po viac ako troch rokoch od 
svojho slovenského debutu vrátil Izrael�an 
Amos Talmon a podobne ako v marci 2009, 
ke	 v Slovenskej � lharmónii dirigoval kon-
cert z diel Haydna a Rossiniho, opä� dostal 
možnos� predstavi� svoj prístup ku klasicis-
ticko-romantickému repertoáru, tentoraz 
obohatenému o slovenské entrée na po�es� 
nedožitých 80. narodením Ilju Zeljenku. Ak 
ponecháme bokom otázku, �i je Musica slo-
vaca skuto�ne najlepším Zeljenkovým or-
chestrálnym dielom, ktoré mohlo pri tejto 
príležitosti odznie� (na porovnanie, Cikkero-
vu storo�nicu SOSR oslávil uvádzaním jeho 
zaujímavých diel vymykajúcich sa z rámca 
�asto hrávaných „hitov“), výsledok bol ve�mi 

milým prekvapením. Talmon zvolil rýchlej-
šie tempá ako poznáme z nahrávok Bohda-
na Warchala (od za�iatku, ale najmä v �asti 
nástupu druhej témy v G dur a v rezolútnej 
kóde), v orchestrálnom sprievode domino-
val hutný zvuk (prameniaci z viac než dvoj-
násobného po�tu hrá�ov oproti štandardnej 
zostave „warchalovcov“) a zaujímavú iskru 
tiež priniesli výraznejšie „vypichované“ mar-
cata vo violách sul ponticello. V neposled-
nom rade treba vyzdvihnú� kreáciu sólového 
partu, v ktorej zaujalo aj hrá�ovo originál-
ne „primášske“ dupnutie v druhej kadencii 
(v nezaslúženej anonymite tu bez uvedenia 
v programe ostal koncertný majster orches-
tra Marián Svetlík). Druhou skladbou bol 
Haydnov Koncert pre violon�elo a orchester 
C dur Hob. VIIb:1. Zaznel v podaní mladého 
ruského violon�elistu Arsenija �uba�ina. 

Rodák z Novosibirska, absolvent moskov-
ského konzervatória má za sebou viaceré 
medzinárodné úspechy, na pódiu však pô-
sobil ve�mi skromne a zrejme trochu zápasil 
aj s trémou. Je dobré, ak si mladí hudobníci 
rozširujú svoje koncertné skúsenosti, preto 
som v jeho prípade hru z nôt nepovažoval 
za „mínus“. Zvyknú� si bolo treba na hlas-
nejšie nádychy, ešte viac vyrušovali prílišné 
tempové zvlnenia v rýchlych behoch, ktoré 
prekra�ovali rámec štýlovo prípustnej ago-
giky. V pomalej �asti zaujali pekné nástupy 
sólistu na dlhých držaných tónoch v pia-
nissime a následné imita�né dialógy s or-
chestrom. Vo � nále nasadil dirigent svižné 
tempo, a hoci by o nie�o pomalšie prospelo 
lepšej �itate�nosti, �uba�in sa s ním vyrov-
nal so c�ou. Po prestávke koncert uzavrela 
Mendelssohnova Symfónia �. 3 a mol op. 56. 

Nesie prívlastok „Škótska“ a rovnako ako 
predohra Hebridy predstavuje skladate�ovo 
zhudobnenie dojmov z jeho cesty na Brit-
ské ostrovy v roku 1829. Introdukciu prvej 
�asti Talmon po�al pomerne rozvlá�ne, �o 
bol o to vä�ší dôvod zachova� tradíciu ne-
realizovania repetície vo vlastnej sonátovej 
expozícii (Allegro un poco agitato). Briskné 
scherzo nechalo zažiari� sekciu drevených 
dychových nástrojov, ešte pôsobivejšie však 
vyzneli poetické obrazy nasledujúceho Ada-
gia. Poslednú �as� izraelský dirigent odštar-
toval s potrebnou dravos�ou od�ah�ovanou 
v názvukoch na tradi�né škótske tance, zá-
vere�né Maestoso však nechal spadnú� do 
príliš pomalého tempa, �ím �iasto�ne ubral 
z inak dobrého celkového dojmu.

Juraj BUBNÁŠ

SOOZVUK 2012
Pri príležitosti 10. výro�ia založenia zosku-
penia sú�asných skladate�ov SOOZVUK sa 
22. 11. uskuto�nil vo Ve�kom evanjelickom 
kostole na Panenskej ulici v Bratislave kon-
cert s názvom „2OOZVUK2012” pozos-
távajúci z premiér tvorby pre slá�ikový or-
chester. SOOZVUK predstavuje generáciu 
šiestich slovenských skladate�ov narodených 
v rokoch 1973–1978. Podstatou zoskupenia 
je spolupráca autorov rôznych umeleckých 
východísk s príbuzným vnímaním dneška. 
O interpretáciu skladieb sa zaslúžil slá�i-
kový orchester Bratislava Contemporary 
Players pod vedením dirigenta Mariána 
Lejavu. Úvod patril skladbe Boška Milako-

vi�a s názvom Me Mnemonic, ktorá zaujala 
pomalým a širokým pohybom kánonických 
hlasov predchádzajúcich od najvyššej až po 
najnižšiu polohu. Autor túto skladbu pova-
žuje za jednu z najjednoduchších, aké skom-
ponoval. Aj napriek jednoduchosti štruktúry 
malo uvedenie diela atmosféru a pôsobivú 
zvukovú energiu. Peter Groll sa predstavil na 
koncerte dvoma skladbami; prvou bola kom-
pozícia s názvom Ešte jeden val�ík, o ktorej 
autor poznamenal, že jeho ambíciou nebolo 
vytvorenie umelecky náro�nej kompozície. 
Skladba však niesla isté �rty „ravelovských” 
�i „sibeliovských” val�íkov. Druhou kompo-
zíciou pôvodne koncipovanou na záver bol 

Zalan, ktorej vznik sa viaže na skladate�skú 
osobnos� Ilju Zelienku. Skladba priniesla nie-
ko�ko kontrastných úsekov: od širokých gest 
na úvod, cez dramaticky až po expresívne 
po�até úseky. Variácie pre violu a komorný 
orchester Lucie Ko�akovskej boli úpravou 
staršieho Malého koncertu pre violon�elo 
a slá�ikový orchester z roku 2005. Skladate�-
ka sa pre prepracovanie tohto diela rozhod-
la po spolupráci s Milanom Pa	om (viola), 
ktorý toto dielo na koncerte aj premiéroval. 
Pa�a zaujal najmä impozantným uchopením 
partu a plasticitou hudobného výrazu. Ca-
non Lucie Papanetzovej pracoval s prevza-
tým hudobným materiálom, ktorý dal skla-
date�ke do pozornosti práve Pa�a. Skladba 
sa postupne zahus�ovala až do plného zvuku. 
Poslednou kompozíciou ve�era bola Existen-

cio: Aria pre violu a orchester Mariána Leja-
vu. Skladba bola venovaná Milanovi Pa�ovi, 
ktorý predviedol sólový part. Dielo prinies-
lo prácu zo zvukovos�ou violy a slá�ikového 
orchestra v rôznych výrazových polohách. 
Umeleckým dotvorením koncertu bola aj site 
speci� c inštalácia Viktora Fu�eka s názvom 
LONG PLAY. Cez drevené lavice kostola bola 
po takmer celom jeho vnútornom obvode 
umiestnená rola papiera s jemnou kaligra� c-
kou kresbou. Výro�ný koncert SOOZVUK-u 
potvrdil potrebu umeleckých zoskupení toh-
to typu pre aktívnu propagáciu a šírenie slo-
venskej hudby. Verím, že aj 	alšie pripravo-
vané projekty zaujmú podobnou inven�nos-
�ou a dobrou interpreta�nou úrov�ou.

Juraj BERÁTS
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Nede?né matiné v Mirbachovom paláci  
Decembrové matiné za�ali 2. 12. komorným 
koncertom venovaným jubileu Milana Nová-
ka. Podujatie malo atmosféru bezprostred-
nosti, ktorá vznikla v	aka neformálnemu 
prístupu interpretov a vnímavosti publika. 
Reprezentatívnymi ukážkami 
Novákovej tvorby i umenia 
hudobníkov boli Hudba pre 
trombón a klavír (Michal Jaško – 
trombón, Tomáš Nemec – klavír) 
a Akvarely pre dychové kvinteto 
(Marián Turner – � auta, Igor 
Fábera – hoboj, Jozef Luptá�ik 
– klarinet, Branislav Hóz – les-
ný roh, Roman Mešina – fagot). 
Tieto obsadenia sú navyše vždy 
zaujímavé, pretože nemajú roz-
siahlu literatúru. Novákov štýl je 
nevtieravý, zoh�ad�uje možnosti 
interpretov a dokáže priamo 
oslovi� posluchá�ov, �o potvrdili 
i 	alšie  uvedené skladby ako 
Divertimento pre hoboj, klarinet 
a fagot alebo Tatranský akvarel 
pre dve 	 auty a klavír (Miloš 
Jurkovi�, Marián Turner), kde 
istý interpreta�ný odstup navyše 
umocnil kompozi�nú eleganciu 
a poetickos� výrazu.
K pozoruhodným matiné pat-
ril recitál Jordany Palovi�o-

vej (9. 12.) pozostávajúci z klavírnych 
skladieb Jána Cikkera a Ilju Zeljenku. 
O koncepcii Cikkerových skladieb mož-
no diskutova�, ak ich však hrá Jordana 
Palovi�ová, sú plne akceptovate�né 

vzh�adom na úrove� interpreta�ného 
vkladu. Klaviristka pritom používa na 
docielenie intenzívneho ú�inku zdanlivo 
ve�mi jednoduché umelecké prostried-
ky: decentný zvuk schopný timbrovej 

variability a premyslenú prácu 
s frázami a agogikou. V	aka 
tomu vyznela objavne aj Téma 
s variáciami op. 14 �. 1, kom-
pozi�né cvi�enia v podobe 
Siedmich fúg pre klavír získali 
estetický rozmer a tri �asti 
Sonáty op. 12 �. 1 vyzneli ako 
jednoliaty dramaturgický ce-
lok. Opä� sa mi potvrdilo, že 
15 náladových obrazov cyklu 

o mi deti rozprávali patrí 
popri Tatranských potokoch 
k najlepším Cikkerovým vý-
tvorom. Vyvrcholením reci-
tálu sa stali Hry pre Jordanku 
a Hry pre Biancu pre klavír 
a 4 bongá od Ilju Zeljenku. 
Diela pre skladate�a charak-
teristicky založené na jedinom 
nápade, humore, šarme a iró-
nii. Beda však, ak sa ich ujme 
�ahkovážny interpret. To ale 
u Palovi�ovej neprichádza do 
úvahy, jej hra znie prirodzene 
a je vždy pod kontrolou.

Dramaturgia nede�ných matiné poskytla 
16. 12. priestor Bratislavskému gitaro-
vému kvartetu (Miloš Slobodník, Jana 
Babuliaková, Radka Kraj�ová, Martin 
Kraj�o). Tento súbor pôsobí ve�mi vyvá-
žene po technickej i umelecko-výrazovej 
stránke. Samozrejme, že pre podobné 
obsadenie sa pôvodný repertoár neh�adá 
úplne �ahko. V programe koncertu ma 
zvláš� zaujali skladby Uarekena od Sergia 
Assada, Nada od Carla Domeniconiho 
a Quiccan od Andrewa Yorka – všetko 
efektné a dobre koncipované diela zod-
povedajúce charakteru a zvláštnostiam 
gitarovej hry. Tieto atribúty dokázali in-
terpreti bezozvyšku využi�. 
Nede�a pred Štedrým ve�erom 23. 12. 
bola venovaná Dámskemu komornému 
orchestru s osved�enou dirigentkou Ele-
nou Šarayovou-Ková�ovou. Haydnov 
Koncert C dur pre violon�elo a orchester 
Hob. VIIb:1 s �ahkos�ou uviedol Jozef 
Podhoranský. Z dramaturgického h�a-
diska neminul svoj cie� Bachov Air, ur�ite 
bolo záslužným uvies� skladbu Obetiam 
Fukušimy Ladislava Kupkovi�a. Ú�in-
kujúci sa prostredníctvom nich zaslúžili 
o príjemnú „introdukciu“ sviato�ného 
ve�era.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Hommage à Claude Debussy alebo nový Steinway vo Dvorane
HTF VŠMU zakúpila nový klavír zna�ky 
Steinway a je sympatické, že pedagógovia 
Katedry klávesových nástrojov sa rozhodli 
zveri� jeho „inauguráciu“ do rúk mladých, 
teda svojich študentov. Debussyovské 
výro�ie prišlo práve vhod; ve	 máloktorý 
skladate� ovplyvnil moderné ponímanie 
klavíra tak ako práve Debussy. Vo štvrtok 
29. 11. sme mali príležitos� v koncertnej 
sále Dvorana zaži� kompletné uvedenie 
oboch kníh Prelúdií, hoci pôvodný zámer, 
aby sa pri klavíri vystriedalo 24 mladých 
hrá�ov, napokon z technických �i organi-
za�ných prí�in nevyšiel a klaviristov bolo 
„iba“ 21. Výber ú�inkujúcich ur�ite nebol 
dokonale reprezentatívny, no o to vlastne 
ani nešlo; skôr o príjemný ve�er (o �o sa 
príjemným sprievodným slovom, ktorému 
nechýbal vtip, pri�inili Daniel Buranovský 
a Jordana Palovi�ová) strávený s hudbou 
ve�kého skladate�a znejúcou na vzácnom 
nástroji.
Rôzne osobnosti formované rôznymi 
pedagógmi, rôzne temperamenty, rôzne 
ambície, rôzne repertoárové preferen-
cie a rôzna miera identi� kácie s hudbou 
Clauda Debussyho �i preniknutia „popod“ 
notový zápis jeho skladieb – to je samoz-
rejmos�, ak vystupuje 21 umelcov, navyše 
ešte nie „hotových“ profesionálov. �o ma 
osobne trochu prekvapilo, bola hlavne 
v prvej polovici koncertu istá miera zvu-
kovej uniformity (ako neklavirista si ne-
trúfam odhadnú�, do akej miery to bolo 
spôsobené novým, ešte „nevyhratým“ 

nástrojom) a možno aj akýsi nedostatok 
odvahy by� impulzívnejším, energickej-
ším. Je pravda, že Debussyho hudba ob�u-
buje sféru pianissima, no v rozhodujúcich 
momentoch dosahuje aj vyššie dynamické 
hladiny. Ak sa interpret v týchto momen-
toch „neoprie“ do klávesov a nenechá 
nástroj zaburáca�, hudba sa stáva 
mdlou a za�ína nudi�. Okrem toho 
sú tu otázky pedalizácie a narába-
nia s agogikou, �o si od interpreta 
žiada istú skúsenos�, vyzretos� 
a s �ou spojený jemnocit. To 
samozrejme prichádza s rokmi 
praxe. Ale nechcem v prvom rade 
kritizova�; interpretácií, kde som 
vnímal narušenie agogickej discip-
líny �i technické zaváhania, bola 
naš�astie menšina. Moja poznám-
ka všeobecne smerovala k tomu, 
že by som od mladých �akal viac 
odvahy a impulzivity. 
Nemôžem a ani nechcem vymenú-
va� každého zvláš�, hlavne preto, 
že jednotlivé prelúdiá sú výrazovo 
aj technicky rôznorodé, takže uva-
žova� o nejakej jednotnej „štartovacej línii“ 
by bolo zbyto�né. Z výkonov v prvej polo-
vici ma oslovil napr. Puckov tanec Eduar-
da Lennera, ktorý okrem iného podchytil 
Debussyho zmysel pre humor, Prerušená 
serenáda Moniky Nagyovej s technicky 
korektnými opakovanými tónmi a oživujú-
cim narábaním s akcentmi, ale aj povedzme 

o videl západný vietor Marka Erneka, 

hoci tu (aj popri výborne zvládnutej tech-
nickej stránke tejto mimoriadne náro�nej 
skladby), som mal skôr pocit premenlivého 
vetra, ktorý stále nie a nie nájs� smer.
Druhá kniha Prelúdií je hudobne prog-
resívnejšia (a preto aj menej uvádzaná 
a ob�úbená) ako prvá. Jej hudba je z h�a-

diska tonality aj sadzby ove�a diskontinu-
itnejšia, �o pred interpreta stavia 	alšie 
problémy, hlavne �o sa týka uchopenia 
celku. Napriek tomu sme mohli po�u� nie-
ko�ko solídnych výkonov, zvláš� Maroša 
Klátika (M�tve listy, Terasa v mesa�nom 
svite), Xénie Ljubimovej (Šedivníky), 
Moniky Nagyovej (Víly sú skvelé tane�-
nice) �i Terézie Parulekovej v Strieda-

vých terciách, ktoré patria už skôr medzi 
Etudy. Pekným a suverénnym výkonom 
sa predstavila aj Zuzana Vontor�íková 
v závere�nom Oh�ostroji, aj ke	 v úvode 
mi chýbal trochu vypointovanejší zvuk, os-
trejšie staccato a menej pedálu. Alebo som 
azda príliš ovplyvnený mojím ob�úbeným 

Krystianom Zimermanom? Možno... A ani 
nechcem tvrdi�, že je môj poh�ad objektív-
ny a jediný správny. Apropo, aký je nový 
Steinway? Myslím, že jeho prednosti sa 
publiku �asom ešte len otvoria, no zdá sa, 
že tento nástroj nebol pre Dvoranu zlou 
vo�bou.

Robert KOLÁ�

Ú�astníci projektu Hommage à Debussy �foto: V. Sirota�

J. Palovi�ová 
�foto: R. Lendel�
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Albrechtina
Šiesteho novembra sa v bratislavskej Ka-
tedrále sv. Martina konal výnimo�ný or-
ganový koncert. V rámci cyklu koncertov 
Albrechtina – „(Ne)známa hudba“ hral 
organista Marek Vrábel recitál zostavený 
z pôvodnej slovenskej organovej tvorby, 
a to zo skvelých diel Štefana Németha-Ša-
morínskeho a Jána Levoslava Bellu. Šte-
fan Németh-Šamorínsky (1896–1975) 
mal možnos� študova� kompozíciu a or-
gan v Budapešti a vo Viedni u význam-
ných osobností (B. Bartók, F. Schmidt, 
F. Schütz). Pôsobil ako koncertný umelec 
(organ, klavír) a takmer po tri desa�ro-
�ia (od roku 1921) ako organista Dómu 
(dnes, po vzniku bratislavskej arcidiecé-
zy, Katedrály) sv. Martina v Bratislave. 
Podstatnú �as� svojho organového diela 
skomponoval až po vzdaní sa postu dóm-
skeho organistu (pod tlakom režimu). 
Tieto skladby svojimi nárokmi na techni-
ku hry a zvukové stvárnenie boli jedno-
zna�ne inšpirované koncertným organom 

v sieni Slovenskej � lharmónie. Viac o ži-
vote a tvorbe Štefana Németha-Šamorín-
skeho sa mohol návštevník koncertu do�í-
ta� z programového letá�iku pripravené-
ho Vladimírom Godárom. 
Pravdepodobne po prvý-
krát na jednom koncerte 
v podaní jediného sólistu 
odzneli dve najrozsiah-
lejšie organové skladby 
Németha-Šamorínskeho 
– úvodná pä��as�ová Par-
tita profana op. 71 (1961) 
a závere�né troj�as�ové 
Concerto per organo solo 
op. 85 (1964). Technicky 
zna�ne exponované die-
la zazneli v premyslenej 
a bravúrnej interpretácii 
umocnenej prirodzenou 
muzikalitou interpreta. 
Technická náro�nos� skla-
dieb spo�íva najmä v hus-

tej, nasýtenej sadzbe prekomponovaných 
hlasov, �astých rýchlych behoch paralel-
ných tercií a vo virtuózne štylizovanom 
parte pedálu, obsahujúcom aj dvojhlas-

né pasáže (každá noha hrá samostatný 
hlas). Németh-Šamorínsky vo svojich 
skladbách nezaväzuje interpreta konkrét-
nymi registra�nými predpismi, �o poskyt-
lo umelcovi príležitos� na umelecké do-
tvorenie zvukového stvárnenia skladieb 
s bohatým využitím farebných možností 
nového organa Geralda Woehla. Medzi 
skladby Németha-Šamorínskeho zaradil 
Vrábel Fantáziu-sonátu d mol Jána Le-
voslava Bellu (1881–1936), jeho najhrá-
vanejšie organové dielo. Bellova troj�as-
�ová skladba prekypujúca romantickým 
pátosom, harmóniami a melodikou tak 
vytvorila náladový a štýlový kontrast 
k moderne znejúcim opusom Németha-
Šamorínskeho. Organový recitál Mareka 
Vrábela tak sprístupnil bratislavskej hud-
bymilovnej verejnosti �as� z bohatej, ale 
�asto nepoznanej klenotnice slovenskej 
organovej hudby.

Stanislav TICHÝ

Sedemnásteho decembra sa v Pál� yho 
paláci v rámci Albrechtiny uskuto�nil zau-
jímavý koncert violon�elistu Jána Slávika 
a Daniely Varínskej, ktorí sú�asne pred-
stavili svoje nové CD. Mimoriadne aktívny 
predstavite� úspešnej slovenskej violon�e-
lovej školy sympaticky komentoval diela, 
ktoré sa nachádzajú na CD Those Days in 
Bratislava (Diskant 2012). Na „krste“ bol 
prítomný aj riadite� vydavate�stva Ctibor 
Kolínsky, ktorý s obidvomi umelcami dlho-
dobo spolupracuje. Koncert s málo známy-
mi �i neznámymi dielami uviedol erudova-
ným príhovorom dramaturg Albrechtiny 
Vladimír Godár. Ján Slávik spolu s Danie-
lou Varínskou oživili diela autorov, ktorí 
pochádzali alebo mali blízky vz�ah k Brati-
slave (Liszt, Bella, Albrecht, Popper, Kodá-
ly, Hubay, Schmidt). V Lisztovej skladbe La 

lugubre gondola sa violon�elista prezento-
val sýtym sonórnym tónom, ktorý podpo-
rili aj umenie Daniely Varínskej a akustika 
sály. Interpretácia Serenády Jána Levosla-
va Bellu, dokonale „ušitej“ na mieru ná-
stroja, sa vyzna�ovala vrúcnos�ou a kan-
tabilnos�ou. Noc, nokturno pre violon�elo 
a klavír, je jednou z mála kompozícií Ale-
xandra Albrechta pre tento nástroj. Pre 
sólové violon�elo okrem toho napísal len 
skladbi�ky 
ertík z rozprávky a náro�né, 
ale skvelé duo Prelúdium a fúga pre violu 
a violon�elo. Albrecht v Budapešti študoval 
komornú hru u svetoznámeho pražského 
violon�elistu Dávida Poppera, ktorého tam 
zavolal samotný Liszt. Popper v Budapeš-
ti dlhé roky u�il. V Bratislave pôsobil jeho 
žiak Tomáš Svoboda, ktorý od roku 1923 
u�il na Hudobnej a dramatickej akadémii 

celý rad violon�elistov, medzi nimi aj Gus-
táva Ve�erného. (V roku 2012 sme si pripo-
menuli 100. výro�ie narodenia tohto umel-
ca a významného pedagóga.) Z množstva 
Popperových vynikajúcich diel pre violon-
�elo zaznela menej náro�ná kompozícia ve-
novaná skladate�ovým rodi�om. Popper je 
„Paganini violon�ela“, jeho zbierka 40 etúd 
dodnes patrí k základnému pedagogické-
mu repertoáru na celom svete. Poppera vy-
striedalo melodické Adagio (pôvodne pre 
husle) Zoltána Kodálya, v ktorom Slávik 
zaplnil sálu sonórnym zvukom a klaviristka 
citlivými arpeggiami dotvárala atmosféru 
skladby. Bol to výnimo�ný prejav komor-
ného muzicírovania na najvyššej úrovni! 
Dielko z pera huslistu Jen�a Hubaya (v Bu-
dapešti hrával s Popperom v kvartete) na-
zvané Maggiolata pre violon�elo a klavír 

z roku 1885 je plné radosti a optimizmu. 
Hoci ide o opus salónneho typu, je ve�mi 
vkusné a kompozi�ne majstrovsky vycibre-
né. Na záver prišiel na rad z Bratislavy po-
chádzajúci Franz Schmidt (bol pedagógom 
violon�ela dirigenta Dr. �udovíta Rajtera). 
Tri malé fantázie pod�a uhorských melódií 
(1892) mali v podaní J. Slávika a D. Varín-
skej všetko, �o bolo potrebné. Ako napokon 
aj ostatné skladby ve�era. P. S.: Na CD sa 
nachádza aj najvýznamnejšie dielo Ern�a 
 Dohnányiho (1877–1960) Sonáta B dur 
op. 8 pre violon�elo a klavír (1898).  
Na zadnej strane obalu CD sú nespráv-
ne uvedené dátumy narodenia a úmrtia 
(1843–1909), sú to údaje jeho otca Fri-
gyesa. Správne má by� 1877–1960.

Juraj ALEXANDER

Bezmála polstoro�ie pôsobil Ilja Zeljen-
ka na pôde slovenskej hudobnej kultúry. 
V priebehu týchto 50 rokov zakúsil prak-
ticky všetko, �ím výrazná umelecká osob-
nos� môže v tvorivom osobnom i spolo�en-
skom živote prejs�: silnú mladícku inklináciu 
k avantgardnej kompozi�nej poetike, závis� 
a nevraživos� starších kolegov, obštruk-
cie cenzúry pri verejnom uvádzaní svojich 
diel, dominantné postavenie medzi mladý-
mi autormi, tvrdý postih a pád na dno po 
politických zmenách v krajine a nástupe 
normalizácie, izoláciu, samotu �i písanie 
„do šuplíka“, a napokon odkliatie a plnú 
satisfakciu po novembri 1989. Akoko�vek 
sa �asy a spolo�enské podmienky menili, 
Zeljenka sa svojej autorskej orientácii nik-
dy nespreneveril: hoci spo�iatku búrlivák 
a hravý excentrik, postupne �oraz vä�šmi 
kládol dôraz na silnú umeleckú výpove	, 
na zmysluplné hudobné tvary, pri tvorbe 
ktorých nepotreboval koketova� s ideoló-
giou pokleslého režimu a robi� s ním po-
tupné kompromisy. „Rád komponujem 
a nepýtam sa, na�o je to dobré,“ napísal už 

v �ase, ke	 si užíval slobodu, „každé kompo-
novanie je vždy znova a znova dobrodruž-
stvom, rados�ou aj trápením dohromady, 
je to ve�ké sústredenie sa na �osi. Má to pre 
m�a zmysel, pretože vždy prežijem �as na-
plno.“  S nonšalanciou a s nadh�adom, s aký-
mi prijímal údery osudu, prijal v júli 2007 
aj ten posledný, odišiel �istý, vyrovnaný 
a zmierený. Ilja Zeljenka, náš charizmatický 
sú�asník, kolega a priate� naprie� generá-
ciami, by sa v decembri minulého roku bol 
dožil osemdesiatky. K nedožitému jubileu 
mu združenie Albrechtina a prominentná 
klaviristka Magdaléna Bajuszová v rámci 
cyklu „(Ne)známa hudba“ pripravili 19. 11. 
v bratislavskom Pál� yho paláci recitál zo-
stavený z  autorových klavírnych diel. Bolo 
to, popri koncerte Slovenskej � lharmónie 
v rámci prehliadky Nová slovenská hudba, 
vari jediné pripomenutie skladate�ovho vý-
ro�ia. Zeljenkova tvorba pre klavír je mi-
moriadne rozsiahla. Hoci sám sa klavírnej 
interpretácii osobitne nevenoval, nástroj ho 
fascinoval už od študentských �ias. Z tohto 
obdobia pochádzajú jeho Bagately (1954), 

známa Karikatúra (1956) a najmä Prvá so-
náta, ktorá mu priniesla úspech pri uvede-
ní na Pražskej jari v roku 1957. K pravému 
rozkvetu autorovej tvorby pre klavír došlo 
až po prevrate, ke	 napísal desiatky diel. 
Z ve�kolepého cyklu 25 sonát len tri vznikli 
pred rokom 1989. Zeljenku zaujímali štruk-
túry a variantné riešenia sonátového cyklu 
(bol znalcom Beethovenových sonát, ktoré 
dôkladne študoval a podrobne analyzoval), 
no centrom jeho pozornosti bola predsa 
len polyfonická práca. Bajuszová Zeljenko-
vo klavírne dielo dôverne pozná, skladate� 
v jej osobe našiel bezpochyby toho najpo-
volanejšieho a najzasvätenejšieho interpre-
ta. Program vystúpenia tvorili prevažne 
skladby z  posledného dvadsa�ro�ia: dva 
cykly neskororomantických, ob�as takmer 
� bichovsky ladených Rozprávok o hudbe 
(1999), premiéra pich�avých Aforizmov 
(1977), kontrapunktický Fragment (1997), 
roz�ahlá Sonáta �. 21 (2004) a napokon vý-
ber z Deviatich skladieb (2007) tvoriacich 
autorov epilóg. �ažko �osi doda� k impo-
zantnému interpreta�nému záberu, ktorým 

Bajuszová Zeljenkove opusy prezentovala; 
okrem profesionálneho majstrovstva a su-
verénneho pianistického prednesu bolo 
vidie� aj jej hlboké zaujatie pre vec, silnú 
osobnú motiváciu pretlmo�i� skladate�ovo 
tvorivé posolstvo �o najvernejšie. Poslednú 
skladbu svojho recitálu vidite�ne pohnutá 
umelky�a uviedla osobnou spomienkou na 
rozhovor so skladate�om krátko pred smr-
�ou. „Napísal som Adagio,“ povedal jej vte-
dy, „je v �om všetko.“ A zahrala štvorminú-
tový sled paralelných kvínt v tonálnom háve 
plný zvnútornenej nehy a neskuto�ného ex-
presívneho výrazu. H�a, tajomstvo hudby. 
Zeljenka sa do sýtosti pohráva s klavírnou 
faktúrou, raz je provokatívne výbušný, ino-
kedy hravý, vzápätí jemný a poetický a zno-
vu chladne konštruktivistický. Ale ke	 má 
prehovori� o posledných veciach �loveka, 
vráti sa k Schumannovi. Lebo, �i chceme, 
alebo nie, v odkaze na hudbu tohto génia 
romantizmu je ukryté to najpôsobivejšie 
a najvznešenejšie lú�enie.

Ivan MARTON

M. Vrábel �foto: archív�
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Projekt ONE (Orchestra Network for Eu-
rope), na ktorom ŠKO participuje od roku 
2004, netreba zvláš� predstavova�. Ide 
o osem orchestrov kooperujúcich �o sa týka 
výmeny umelcov, podpory mladých, ale 
tiež prezentácie národných kultúr, výmeny 
partitúr a skúseností. Jedným z rezultátov 
sú projekty zlu�ujúce viacero orchestrov, 
zborov a sólistov. Žilinské publikum si v ta-
kejto podobe mohlo na poslednom októb-
rovom koncerte vychutna� predvedenie 
Or� ovho monumentu Carmina Burana, 
ktoré sa uskuto�nilo v žilin-
skom Dome odborov. �eský 
dirigent Stanislav Vav
ínek, 
zmiešaný orchester (ŠKO Ži-
lina, Filharmónia B. Martin� 
Zlín, �lenovia Sliezskej � l-
harmónie Katovice) a vyrov-
naná trojica spevákov (Iwona 
Hossa – Po�sko, Johann Klu-
ser – Nemecko a Ivan Kusn-
jer – �R), zbory z Katovickej 
� lharmónie i Chlap�enský 
zbor z Jeny zdatne zvládli ná-
ro�nú partitúru. Ani drobné 
„kazy“, akými boli nie práve 
ideálna akustika sály �i ne-
vyrovnaný zvuk vokálneho 
telesa, neubrali na živelnom 
�ahu a hedonistickej fareb-
nosti ob�úbenej kantáty. Pre 
žilinské publikum (a následne 
aj pre po�ské a moravské) pri-
nieslo naštudovanie ojedinelý 
zážitok.
Mimoriadnou udalos�ou bolo hos�ovanie 
skvelého francúzskeho klaviristu a diri-
genta Jeana-Bernarda Pommiera. Mono-
tematické dramaturgie nie sú ni�ím neob-
vyklým. „Hommage à Beethoven“ (8. 11.) 
v stvárnení Francúza bolo však ozajstným 
sviatkom. Najskôr vyslal pozitívny sig-
nál prostredníctvom predohry Stvorenie 
Prometea op. 43. Striktné a úsporné ges-
to re� ektovalo jasnú koncepciu, dôvernú 
znalos� a identi� káciu s partitúrou. S po-
dobnými epitetami, detailným zaostrením 
na množstvo skrytých hudobných situácií 
a väzieb zaznela aj Symfónia �. 2 D dur 
op. 36. Aj brilantná interpretácia Klavír-
neho koncertu �. 1 C dur (v dvojúlohe kla-
virista/dirigent) boli zdrojom zážitku, na 
aký sa nezabúda. Cesta hudobníka, lemo-
vaná exkluzívnymi školeniami a pôsobe-
ním s prestížnymi orchestrami a špi�kový-
mi dirigentmi (vrátane Karajana, Bouleza, 
Mehtu, Haitinka, Rattla..), vymodelovali 
z Pommierovho výrazného talentu umelca 
par excellence, ktorý disponuje koncep-
�nou neomylnos�ou, názorom aj originali-
tou. To všetko je vpísané do osobitého ru-
kopisu s charakteristikami ako precíznos�, 
imaginatívnos� a noblesa.
Na nasledujúcom koncerte so šéfdirigen-
tom Žilin�anov Oliverom Dohnányim 
(15. 11.) už do programu zaradený Be-
ethoven (Symfónia �. 6 F dur op. 68) na-
to�ko nenadchol. Pastorálna ostala v kate-
górii korektných, no viac-menej štandard-
ných kreácií. Na koncerte jej predchádzali 

Štátny komorný orchester Žilina
dve výraznejšie udalosti ve�era. Jednou 
bola repríza Symfónie �. 3 „Benátskej“ od 
Petra Martin�eka, ktorá ako festivalová 
objednávka odznela premiérovo na BHS 
2011 (ŠKO, Dohnányi, Spevácky zbor 
Technik). Martin�ekovi „odvaha“ angažo-
va� sa na ve�kých orchestrálnych plochách 
nielen imponuje, ale sa o�ividne vzh�adom 
na percep�ný efekt aj vypláca. Ustálený 
rukopis, ktorý skladate� neustále oživuje 
o nové technologické prímesi, neostáva 
stereotypným, naopak v organizme kom-

pozícií drží istú tenziu, ktorá posluchá�a 
nepustí a znova prekvapuje novými situ-
áciami. Princíp syntézy, ktorý Martin�ek 
na pozadí overených postupov zvolil ako 
paradigmu, je pre jeho estetiku optimál-
nou vyjadrovacou rovinou. Po pôsobivej 
symfónii nasledovala skvelá interpretá-
cia Chopinovho Klavírneho koncertu �. 2 
f mol op. 21, ktorého protagonistkou bola 
mladá Lotyška Majia Karklina. Žilinské 
vystúpenie si „vyhrala“ na medzinárodnej 
sú�aži Forum per tasti v Banskej Bystrici, 
kde bodovala viacerými cenami, o. i. ab-
solútnou pozíciou, �ím doplnila celý po�et 
triumfov z prestížnych interpreta�ných sú-
�aží. Talentovaná pianistka o�arila harmo-
nickou, zrelou, plastickou hrou i hudob-
nou inteligenciou. Jej Chopin bol komplex-
ný, jasne formulovaný, no aj poetický, bez 
nánosov a zárove� s vedomím sú�asnosti. 
Skuto�nos�, že v Žiline chýba hudobno-
dramatická scéna, je neodškriepite�nou. 
Sved�í o tom enormný záujem publika 
o ponuku dramaturgie ŠKO s priebežným 
„dávkovaním“ tohto žánru. Pohotovým, 
povolaným koordinátorom pri prezentá-
cii titulov z tejto oblasti je stály hos�ujúci 
rakúsky dirigent Christian Pollack. Záver 
novembra (22. a 23.) potešil dvomi polo-
scénickými predvedeniami Rossiniho Bar-
biera zo Sevilly. Na osnove spo�ahlivo re-
agujúceho žilinského orchestra a zborové-
ho mužského ansámblu zo Štátnej opery 
Košice de� lovala medzinárodná sólistická 
zostava: Adrian Marcan (Figaro), Asine-

ta Raducan (Rosina) – obaja z Rumun-
ska, Kolumbij�an Kirlianit Cortes (gróf 
Almaviva), naši Marián Luká� (Bartolo) 
a Peter Soós (Basilio), Stefanie Kopinits 
z Rakúska (Berta) a Talian Marco Ascani 
(Fiorillo). Všetkým interpretom patrí po-
chvala, osobitne (okrem lídra) rumunskej 
a slovenskej �asti sólistickej zložky. 
„Hudba je len jedna“ predstavuje už nie-
ko�ko sezón osved�ený formát série kon-
certov. Tentoraz sa opä� niesol v znamení 
spojenia klasickej, jazzovej, etno a world 

music. ŠKO s chu�ou vstupuje do rozli�-
ných aj „neklasických“ žánrov. Jeho �le-
novia v praxi � exibilne striedajú rôzne 
zákutia hudby. Aj preto je žilinské teleso 
skvelým médiom pre fúzie, pre výpovede 
oscilujúce medzi „vymedzenými“ hranica-
mi hudobných druhov. V úvode výrazne 
prehovorilo PaCoRa trio (Stano Palúch 
– husle, Marcel Comendant – cimbal, Ró-
bert Ragan – kontrabas), známa a �oraz 
populárnejšia formácia obhajujúca vyššie 
uvedené prívlastky. Zvukové kvality v ne-
obvyklej farebnej kombinácii a k tomu tra-
ja synchrónne cítiaci hudobníci, �o môže 
by� vä�šou zárukou pohody? Nápady nad 

nápady, komunikácia, priestor s impulzmi 
pre partnerov, pocit slobody, rešpektu, 
tvorivosti, ktorý nemôže inak než inšpi-
rova� autorov aj z „druhého brehu“. Nie 
prvýkrát sa na podobné dobrodružstvo 
nechal naláka� rodom klasik, príslušník 
rádu intelektuálov v hudbe, Egon Krák. 
Vytvoril PaCoRa concerto pre slá�iko-
vý orchester, ktoré odznelo v premiére. 
A znova syntéza, posúvanie a presúvanie 
hraníc, všetko na báze klasických noriem 
(concertino) s klasickým troj�as�ovým  pô-
dorysom, opojenie bizarnými zvukovými 
jednotkami, so� stikované pointy. Zaují-
mavos�ou bolo prezentovanie dvoch no-
vých skladieb, dvoch autorov s odlišnými 
kompozi�nými východiskami.
Talentovaný a najmä v oblasti jazzu sa an-
gažujúci Michal Va�ou�ek bol lídrom ve-
�era, najmä v druhej �asti navigujúc ansám-
bel v rade populárnych skladieb. Na záver 
uviedol premiéru svojej skladby Slovanské 
concerto pre slá�iky, klavír (aj ako sólis-
ta) a vibrafón (Miroslav Herák), v ktorej 
dokumentoval svoju spontánnu tvorivos� 
a skvelý muzikantský potenciál. Posledným 
podujatím kalendárneho roka bola štvorica 
u publika mimoriadne ob�úbených Viano�-
ných koncertov (12. – 15. 12.). Aj tentoraz 
dramaturgia zaostrila na atraktívne diela. 
Okrem Griegovej Suity z Holbergových 
�ias sprevádzal dirigent Leoš Svárovský 
v Bachovom Dvojkoncerte c mol BWV 1060 
dvoch sólistov, osobitého, bravúrneho Ma-
teja Arendárika a mladu�kého, perspek-

tívneho Martina Chudadu (2001). V dru-
hej „atmosférotvornej“ �asti ve�era znela 
v podaní �oraz vä�šmi kultivovaného Žilin-
ského miešaného zboru (Štefan Sedlický) 
a rozpa�itej sólistky Natalie Halickej z Po�-
ska nádielka klasických, zvä�ša s Vianocami 
spojených populárnych zborov a árií, vráta-
ne pôvodnej slovenskej tvorby (Pavol Krš-
ka, Peter Špilák). Nálada s �ahkým dojatím, 
predtucha sviatkov pokoja, vinše... To všet-
ko a najmä priaznivé dojmy z hudby vypre-
vadili Žilin�anov v ústrety 	alšiemu (sná	) 
rovnako úspešnému roku.

Lýdia DOHNALOVÁ 

Barbier zo Sevilly v žilinskom Dome 
umenia �foto: R. Ku�avík�

J.-B. Pommier �foto: R. Ku�avík�
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Tretí koncert cyklu (24. 10.) patril chopi-
novskému recitálu Mikiho Skutu, na kto-
rom zazneli 4 balady, Nokturno cis mol 
op. posth. a Sonáta h mol �. 3. Chopino-
vým kompozi�ným a estetickým zámerom 
v baladách bolo vytvori� tematicky a zvu-
kovo ve�kolepý hudobný oblúk v kontras-
te k relatívne menším hudobný plochám 
mazuriek, nokturn a polonéz, ale aj k cyk-
lickej forme sonáty. Pre Škutovo interpre-
ta�né uchopenie Chopinových balád bolo 
charakteristické výrazné a �asté �lenenie 
introduk�ných a tematických segmentov, 
spojené s nápadným, niekedy neobvyklým 
spoma�ovaním pomalého tempa, s dlhými 
nádychmi a re� exívnymi „zaváhaniami“ 
pred uzavretím na konci fráz: �asto aj tam, 
kde to nie je „predpísané“, napríklad v prvej 
„val�íkovej“ téme s priznávkovým rytmom, 
v Balade g mol, alebo v barkarolovej téme 
2. balady F dur. Najmä 2. téma (Meno mos-
so) v Balade g mol sa v Škutovej interpre-
tácii vyzna�ovala silným agogickým vlne-
ním, dynamickým napätím v bodkovaných 
� gúrach a v triolách, tempovo-rytmickou 
osciláciou, najcharakteristickejšie v záve-
re témy. Škuta takto neoby�ajne umocnil 
emocionálny ú�inok pre balady typických 
kontrastných, motorických a monorytmic-
kých akordických plôch a pasáží v krajnom 
tempe, do ktorých chopinovský tematiz-
mus smeruje. V jeho interpretácii bolo ná-
padné a prízna�né silné exponovanie pe-
dalizovaného a akcentovaného basového 
partu. Za takéto smerovanie možno v bala-
dách považova� témy v novom, rozšírenom, 
farebno-zvukovom predvedení a faktúre. 
Práve tieto „grandiózne návraty“ tema-
tizmu, napr. 2. témy v Balade g mol alebo 
v 3. balade As dur, vyzneli u Škutu neoby-
�ajne emocionálne, sugestívne a strhujúco; 
túto agogickú pulzáciu, jemné záchvevy pô-
vodnej „komornej“ témy, dokázal realizo-
va� v novom, rozšírenom a silne pedalizova-
nom masívnom zvukovom spektre.
Chopinova Sonáta h mol je pre interpreta prí-
ležitos�ou naplni� Chopinovu romantickú hu-
dobnú predstavu „rapsódie v sonátovej for-
me“ a rapsódie vo forme sonáty: organicky 
skbi� pôvodnú sonátovú a cyklickú formovú 
tvarovos� s fantazijno-rapsodickým živlom. 
Umelcovo individuálne po�atie základnej 
témy, ale aj 	alších štruktúr sonáty sme poci-
�ovali ako adekvátne uchopenie v zmysle na-
sledovného: emfatický, dôrazne rapsodicko-
rubatový vstup do sonáty v lakonickej 1. téme 
s ve�kým akordickým zvukom s plným pedá-
lom, a jeho zvukovo odlíšená „odmocnená“ 
ozvena témy, zhustené sekvencie motívu 
predtaktia at	. Silný dojem na posluchá�ov 
nepochybne urobila najmä Škutova kreácia 
romanticky „bezbrehej“ kantabilnej druhej 
témy, ktorej dal svojím frázovaním pôsobi-
vú vyváženos� a noblesu. Charakteristickým 
prvkom v jej frázovaní bola rozšírená rytmic-
ká štylizácia bodkovaného rytmu. Škutova 
interpretácia Chopinovho Nocturna cis mol 
�. 20 op. posth. sa vyzna�ovala podobným 
prístupom a ešte vä�ším dôrazom na akoby 
improviza�nú uvo�nenos�. V tejto komorne 
lyricky ladenej hudbe na rozdiel od balád 

Galéria hudby v Nitre
niet grandióznej sonoristickej zvukovosti ani 
širokospektrálnych gradácií �i ve�kolepých 
nástupov a dohier; sú tu iba „malé“, miniatúr-
ne štrukturálne prejavy tohto typu. Škutova 
citlivá re� exia toho rozdielu sa prejavovala 
v úspornom narábaní s dynamikou, jej plnom 
uplatnení až v repríze alebo tam, kde je melo-
dika akcentovaná trilkami. Je to interpreta�-
ná poetika v znamení sotto voce a zárove� po-
etika dávajúca dôraz na harmonický element 
rozloženej harmónie v sprievode. Charak-
teristickou individuálnou �rtou Škutovej in-
terpretácie bol potom kontrast, accelerando 
a zmena farby na konci prvého dielu (v rámci 
3-dielnej formy nokturna) spojených s prud-
kým rozmachom melodiky vo vysokom regis-
tri (takt s ozna�ením con forza). Táto náhla 
zmena anticipovala rapsodickejšie po�atú 
reprízu, spojenú s výrazovými ozna�eniami 
con forza a appassionato.

Klavírny recitál Zuzany Niederdorfer-
Paulechovej (21. 11.) bol štýlovo široko-
spektrálny, hoci �iasto�ne sústredený na 
impresionistické skladby C. Debussyho 
v druhej polovici. Úvod koncertu patril 
zaujímavej jedno�as�ovej skladbe mladého 
slovenského skladate�a Petra Špiláka E-Es. 
Niederdorfer-Paulechová svojou interpre-
táciou presved�ivo pretlmo�ila „tlejúce 
napätie“ tohto �udového žalospevu s prí-
za�nými výrazovými prvkami zvä�šených 
sekúnd na pozadí ostinata a jeho násled-
ný výbušný kontrast tokátovo-ostinátnych 
prvkov v tane�nom živle. 
V Haydnovej ranej Sonáte �. 9 D dur Hob. 
XVI/19, � gurujúcej v tvorbe skladate�a aj ako 
Divertimento, prezentovala Niederdorfer-
Paulechová svoju interpretáciu špeci� ckých 
štrukturálno-štýlových prejavov raného kla-
sicizmu. Bolo to zdôraznenie polarity dvoj-
hlasu, skrytého v inštrumentálnej � gurácii, 
pozostatku barokového basového kontinua, 
zdôraznenie melodiky, ktorá je v troch cyklic-
kých �astiach sonáty nasýtená minucióznymi 
ozdobami, melodickými-rytmickými mikro-
hodnotami a � guráciami; tieto ozdoby melo-
dicky variujú, „obohrávajú“ štýlovo dominu-
júci harmonicko-akordický, kvintakordálny 
a septakordálny element. Za charakteristickú 
�rtu jej interpretácie možno považova� vy-
stihnutie jemných rytmických nuáns melo-
diky prejavujúcich sa v melodických tónoch 
a v typických ozdobách tejto sonáty, appogia-
túrach. Figuratívny lineárno-melodický ele-

ment a jeho presné harmonické aj rytmické 
kontúry tejto vážnym obsahom a sentimen-
tom neza�aženej, hravej a v poslednej �asti 
i vtipnej hudby boli v Paulechovej hre doko-
nale prieh�adné a �itate�né. Druhým �íslom 
recitálu bola Busoniho transkripcia Bachovej 
Chaconne d mol z Partity �. 2 pre sólové husle. 
Jej po�atie 8-taktovej rudimentárnej akordic-
kej témy a jej 33 kontrapunktických variácií 
sa vyzna�ovalo rychlejším tempom Andante 
v duchu základného tempového ozna�enia 
Andante maestoso, ma non troppo lento, rov-
nako ako rytmickou razanciou emfatického 
bodkovaného rytmu a využitím ve�koryso 
pedalizovaného klavírneho zvuku. Paule-
chová plasticky vystihla bachovské štruktúry 
„skrytej (náznakovej) polyfónie“, napríklad 
v 3. a 4. variácii, možno najpôsobivejšie v �ís-
le 11. Sú�asne svojou interpretáciou umoc-
nila to, �o dal Bachovým variáciám Busoni: 

symfonickú šírku zvuku, ve�kolepé zvukové 
kontrasty a plochy, ako aj romantický pátos.
V programe recitálu bol najsilnejšie zastúpe-
ný Debussy, vyp�ajúci druhú polovicu ve-
�era. V úvodnom Prelúdiu klavírneho cyklu 
Pour le piano sa interpretka prvý a jediný-
krát nevyhla „preklepom“ a konfúznosti to-
kátových štruktúr. Gradácia chromatických 
� guratívnych sekvencií v takmer frenetic-
kom tempe (Assez animé) smerujúca k troj-
násobným masívnym zostupným kvintakor-
dálnym sekvenciám s ve�kými glissandami na 
ich konci vyznela napriek všetkému ako hu-
dobná pointa Prelúdia presved�ivo. Druhá 
�as� (Sarabanda) mala ve�mi pomalé, hoci 
agogicky oscilujúce tempo. Vyzna�ovala sa 
výrazným ritardandom na konci dvojtaktak-
tí, osciláciou farebnej zvukovosti a jej nuáns 
po malých úsekoch. V Debussyho klavírnom 
cykle Detský kútik (Children's Corner) mohol 
posluchá�a upúta� okrem iného aj kreatívny 
prístup Niederdorfer-Paulechovej napríklad 
v úvodnej skladbe cyklu Doktor Gradus ad 
Parnassum. Ten sa týkal Debussyho typic-
kých tokátových štruktúr, kde interpretka 
neobvykle a zaujímavo melodizovala a ryt-
mizovala túto „etudovú paródiu“. Dosiahla 
efekt bodkovaného rytmu, ktorý sa inak v sa-
motnom Debussyho texte nenachádza. Tým 
plasticky vyniesla na povrch nielen skrytú 
melódiu, ale aj potenciálnu kontrapunktickú 
polaritu, dvojhlas melódie a basu.

Vladimír FULKA

M. Skuta �foto: L. Raj�anová�

24 hours violin

Nosnou ideou projektu „24 hours 
violin“ (19.-20.10.) v Dolnom 
Kubíne bola prezentácia huslí 
ako nástroja nevy�erpate�ných 
možností v klasickej, jazzovej 
i �udovej hudbe. Autorom 
konceptu tohto podujatia bol Leoš 
Vajdulák, známy svojou invenciou 
a energiou. V dramaturgii 
24-hodinového hudobného 
maratónu sa v samostatných  
blokoch okrem renomovaných 
umelcov a ansámblov prezentovali 
aj menej známe mladé tváre: 
talentovaná Ukrajinka Eva 
Rabchevská, kultivovaní po�skí 
huslisti, zapôsobil i súbor 
Bohémiens s pôvabnou Barborou 
Botošovou a efektným world 
music repertoárom. Významné 
diela hus�ovej literatúry zazneli 
v rámci vystúpení Jind
icha 
Pazderu, Milana Pa	u a Vesselina 
Paraschkovova. Na úvod 
dvojd�ového podujatia boli 
vyslovené zaujímavé a vážne 
myšlienky Jind�icha Pazderu 
o husliach ako významnom 
fenoméne európskej hudby. 
Umelec oslovil aj Bachovou 
Partitou d mol BWV 1004. Milan 
Pa�a predniesol v Kubíne okrem 
pre neho charakteristického 
slovenského repertoáru  i málo 
hrávanú Mendelssohnovu 
Sonátu F dur. Na pôde raného 
romantizmu predstavil nové 
pozoruhodné stránky svojho 
umeleckého naturelu a huslistickej 
výbavy. O overených umeleckých 
kvalitách Ladislava Fan�ovi�a 
a Mateja Árendárika, ktorí sólistov 
sprevádzali, sa netreba rozpisova�. 
V neskorých no�ných hodinách 
vystúpila folklórna skupina �ažká 
muzika z Terchovej. �erešni�kou 
na torte bolo vystúpenie PaCoRa 
Tria. Okrem skvelého hudobného 
zážitku ma zaujala i nenásilná 
a mierne sebaironizujúca 
forma kontaktu Stana Palúcha 
s publikom. Po�as celého 
trvania  kubínskeho hudobného 
maratónu vládla na pódiu i medzi 
návštevníkmi príjemná a uvo�nená 
atmosféra. Každý z posluchá�ov 
si mohol za svoje vstupné vypo�u� 
hudobné bloky v rozsahu, v akom 
ich bol schopný  vníma�. V Dolnom 
Kubíne odznel projekt, ktorý 
ú�inným spôsobom približuje 
�u	om  kvalitné umenie. Je viac 
ako isté, že vo výchove vnímavého 
posluchá�a hudby (perspektívneho 
návštevníka koncertných siení) 
ponúka viac než pozoruhodnú 
alternatívu.

Mária KARLÍKOVÁ
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�alší z mimoriadnych koncertov Štátnej 
� lharmónie Košice (29. 11.) pod názvom 
„Francúzske impresie“ bol zasvätený hud-
be z krajiny galského kohúta. Francúzsky 
romantizmus však (vraj konzervatívnych) 
košických posluchá�ov príliš neoslovil, a tak 
neby� dvoch plných autobusov z istého mes-
te�ka na juhovýchode, Dom umenia by zíval 
prázdnotou. Bola by to však škoda, pretože 
koncert ponúkol nadpriemernú kvalitu. Na-
slovovzatý odborník na francúzsku hudbu, 
skúsený svetobežník-dirigent Alain Paris 
a vychádzajúca hviezda violon�elového 
umenia Gautier Capuçon, obaja samozrej-
me Francúzi; v košickom kontexte si �ažko 
predstavi� hviezdnejšie interpreta�né obsa-
denie. Ak �udia napriek tomu neprídu, chy-
ba nebude len vo všeobecnej hodnotovej 
dezorientácii, ale aj v propagácii, ktorá ne-
dostato�ne odde�uje zrno od pliev.
Je pravda, že Massenet, Saint-Saëns, Fauré, 
Franck a Dukas nie sú magnetom pre širšie 
publikum. Skladby ako predohra Faidre �i 
symfonická báse� Psyché �ažko nájdete aj 
v najhrubších koncertných sprievodcoch 
(ktoré tak �i tak na našich pultoch chýbajú). 
Pri�om napríklad spomenutá predohra Ju-
lesa Masseneta ve�mi pôsobivo, dramaticky 
a farbisto zhudob�uje mytologický príbeh 
pod�a dramatika Racina a orchester Štátnej 
� lharmónie Košice ju aj v týchto intenciách 
predviedol. Paris si nezakladá na mágii gest, 
ale na presných pohyboch a expresívnej mi-
mike, ktorými zrete�ne a ú�inne komunikuje 
s hudobníkmi. Výsledkom sú zvä�ša výra-
zovo odstup�ované a sugestívne hudobné 
obrazy, �o možno poveda� o všetkých sklad-
bách ve�era. Už úvodný ostrý a rozhodný 
Massenetov akord dal vedie�, že budeme 
svedkami vynikajúcej (v tom najlepšom 
zmysle) hudobnej „šou“. Jej najexkluzív-
nejšiu sú�as� poskytol violon�elový virtuóz 
Capuçon v Saint-Saënsovom Koncerte pre 
violon�elo a orchester a mol. Jeho mocný, 
žiarivý a bezchybne �istý tón vo všetkých re-
gistroch kra�oval neraz hustému pletivu die-
la obdivuhodným spôsobom – nehovoriac 
o stopercentnej technickej suverenite, ele-

V rámci projektu „Hudba medzi Výcho-
dom a Západom – Svet v Košiciach“ vys-
túpilo na koncerte nazvanom „Folk Songs“ 
v košickom Kostole Najsvätejšej trojice 
23. 11. spolu s perkusionistom Birgerom 
Mistereggenom nórske vokálne Trio Me-
diaeval. Podujatie, na ktorom zneli najmä 
„stredoveko“ znejúce úpravy starých nór-
skych balád, bolo v	aka priestoru, drama-
turgii i výkonom spevá�ok nezvy�ajným 
zážitkom. Zvukovú podobu dvoch desia-
tok piesní v brilantných aranžmánoch �le-
niek súboru citlivo dop�al vkusne využitý 
inštrumentár (perkusie, husle, píš�ala). 
Najviac na m�a zapôsobila schopnos� in-
terpretov priblíži� vzdialenú krásu stre-
dovekej hudby i pre dnešného posluchá�a 
emocionálne pôsobivými prostriedkami. 

Obdivuhodná spolupráca s perkusionis-
tom, intona�ne bezchybné nástupy jed-
notlivých hlasov, krása kvartových, sekun-
dových a kvintových súzvukov, hlasové 
efekty pripomínajúce �udové halekanie, 
tajomné doznievanie skladieb – to všet-
ko spoluvytváralo neopakovate�nú atmo-
sféru. �lenovia súboru tiež skvelo využili 
vynikajúcu akustickú dispozíciu Kostola 
Najsvätejšej Trojice: v nádhernom klenu-
tí melodických línií jednotlivých hlasov 
a v jednej �asti koncertu i „kvadrofónnym“ 
rozostavením hudobníkov v lodi kostola. 
Nominácia na cenu Grammy za CD Folk 
Songs, ktoré vydalo mníchovské vydava-
te�stvo ECM, bola zaslúžená.  

Dita MAREN�INOVÁ  

Štátna fi lharmónia Košice

Trio Mediaeval

gantnom frázovaní �i o vášnivej muzikalite. 
Po efektnom a lahodnom Saint-Saënsovi sa 
Capuçon predstavil z inej strany: ako hba-
vý, vrúcny � lozof v Elégii Gabriela Faurého. 
Aj v tejto úlohe obstál vynikajúco. 
�ažisková Psyché od Césara Francka mož-
no považova� za najslabší �lánok ve�era. 
Ide o rozsiahlu cyklickú symfonickú báse�, 
z ktorej na koncerte zazneli štyri �asti. Na 
detailnejšie zoznámenie sa s týmto náro�-
ným a zložitým dielom bolo málo �asu, 
�o sa nedalo celkom prehliadnu�. Najmä 

�asté rôzne kombinované dychové „chó-
ry“ neboli úplne zladené, �o však vyvážili 
mnohé ve�mi emotívne pasáže, senzitívne 
a pestrofarebné hudobné myšlienky, naj-
mä v podaní slá�ikov. Paris je ve�kým maj-
strom drobnokresby i výstavby celku, �o 
presved�ivo zdokumentoval aj v závere�-
nom, posluchá�sky najv	a�nejšom sym-
fonickom scherze 
arodejníkov u�e� od 
Paula Dukasa. Nespo�etné opakovania 
a viaceré gradácie pomocou rytmicky preg-
nantnej témy, komplikované náhlymi zlo-
mami a �iasto�ným postimpresionistickým 
zvukovo-harmonickým rúchom sú skvelým 
„kladivom“ na záver, a to nezávisle od hu-
morne sa javiacich kiksov kontrafagotistu – 

posluchá� si mohol myslie�, že sú sú�as�ou 
predstavenia. Odhliadnuc od spomenutých 
menších prehreškov bol výkon orchestra 
ŠfK aj tentokrát na ve�mi dobrej úrovni.
Viano�né, respektíve predviano�né koncer-
ty majú v Košiciach ve�kú tradíciu. V tejto 
sezóne som sa zú�astnil na 2. predviano�-
nom koncerte v rámci cyklu A (10. 12.). Vý-
nimo�ný bol nielen vokálno-inštrumentál-
nym obsadením, ale aj osobou sólistu. Tým 
totiž nebol nikto iný, ako šéfdirigent Štátnej 
� lharmónie Zbynk Müller. Bývalý prvý 

hobojista opery Národ-
ného divadla v Prahe sa 
pred košickým publikom 
predstavil v Mozartovom 
Koncerte pre hoboj a or-
chester C dur K 314. Ešte 
pred tým však dirigoval 
Dvo�ákovu koncertnú 
predohru V prírode, kto-
rá je v	a�ným otváracím 
kúskom akéhoko�vek 
koncertu. Müllerov vý-
kon v oboch skladbách 
uspokojil aj náro�ných 
fajnšmekrov. Dvo�ákova 
predohra hýrila pôso-
bivými farbami, vhod-
ne zvolenými tempami 
a dúškami pravej hudob-
nej energie; orchester na 

tomto plnokrvnom predstavení plnohod-
notne participoval. Mozartov koncert znel 
nemenej štýlovo, prirodzene a pôvabne. Di-
rigent a hobojista v jednej osobe disponoval 
ve�kým potenciálom dynamickej a zvukovej 
pestrosti a najmä spevným tónom; pre-
sved�il v pohyblivých brilantných pasážach 
rovnako ako v lyrickom Adagiu. Prechodne 
zoštíhlený orchester jeho pohyby a frázova-
nie sledoval ve�mi pozorne a náležite sa im 
prispôsoboval. Vynikajúca interpretácia sa 
stretla s patri�ným ohlasom zaplneného au-
ditória a jeho výsledkom bol aj prídavok od 
Johanna Sebastiana Bacha.
Po prestávke zazneli dve takmer neznáme 
sakrálne diela Franza Schuberta: Ofertó-

G. Capuçon �foto: www.gautiercapucon.com�

Trio Mediaeval s B. Mistereggenom 
�foto: www.triomediaeval.no�

rium B dur D 963 a Omša �. 4 C dur D 452. 
Na pódiu sme privítali pravidelného ú�ast-
níka košických vokálno-inštrumentálnych 
koncertov, Miešaný spevácky zbor Tech-
nickej univerzity Collegium Technicum 
pod vedením zbormajsterky Tatiany Švaj-
kovej-Kanišákovej. Müller sa sústredil na 
precízne, rytmicky pregnantné stvárnenie 
týchto diel, trochu však na úkor duchov-
nej hbky a zvukovej šírky. Ofertórium 
vzniklo napríklad v poslednom roku auto-
rovho života a reprezentuje jeho zrelý, ly-
ricko-intímny vyhranený štýl, ktorému sa 
prie�i prílišná striktnos� �i zemitos�. Po-
merne rezké tempo (pôvodne: Andante 
con moto) tu viedlo k bezproblémovému 
veseliu a pochodovému charakteru, ne-
hovoriac o agogicko-výrazovej eliminácii 
krásneho hobojového sóla zo za�iatku. Ani 
tenorista Jaroslav B
ezina nepôsobil úplne 
suverénnym dojmom, jeho hlasu chýbali 
nosnos� i expresívna sila. Zaradeniu štvrtej 
Schubertovej omše na predviano�ný kon-
cert celkom nerozumiem. Je to síce naivne 
svieže, ale málo inven�né a nezrelé dielo, 
ideálne na obohatenie omšovej liturgie, 
nie však ako vrchol slávnostného koncertu. 
Collegium Technicum má za sebou mnoho 
skvelých predstavení, ale toto možno zara-
di� skôr k priemeru. Vyváženos�, kultivo-
vanos� i homogénnos� zboru tento ve�er 
neboli optimálne; neuspokojilo ma ani rela-
tívne krátkodyché a dynamicky nevýrazné 
frázovanie. Z vokálnych sólistov vy�nievala 
sopranistka Michaela Šr�mová, i ke	 naj-
mä intenzitou hlasu; alt Petry Noskaiovej 
a bas Mareka Gurba	a sa ocitli skôr v po-
zadí. Vcelku, táto Schubertova omša sa do 
análov ŠfK zlatými písmenami nezapíše. 
Pozitívnemu vyzneniu koncertu však dopo-
mohol hudobný symbol Vianoc, Gruberova 
Tichá noc, ktorú na záver predviedli všetci 
zú�astnení – chcelo by sa mi napísa�, že aj 
s publikom, ale podobná mobilizácia poslu-
chá�ov necháva v Košiciach na seba �aka�. 
Ostalo mi rovnako potešujúce brumendo.

Tamás HORKAY
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Nielen z h�adiska propagácie platí, že menej 
by mohlo by� viac, po	me však ku koncer-
tu 15. 11. s názvom „Nezodpovedaná otáz-
ka“.  Nie som si tiež istý, �i je zmysluplné vy-
mýš�a� každému koncertu názov. Ten môže 
niekedy pôsobi� zmäto�ne až zavádzajúco. 
V tomto prípade sa napríklad inšpiroval 
najkratšou skladbou ve�era od Charlesa 
Ivesa, ktorá v danom kontexte zrejme ani 
nebola najprínosnejšou. Na druhej strane 
to sved�í o vynikajúcej dramaturgii: dávno 
som totiž nezažil taký kvalitný koncert nov-
šej hudby (ak do nej zahrnieme aj Bartóka 
a Ivesa, v �om nevidím problém). Na úvod 
zaznelo dielo s prí�ažlivým titulom Žiarivé 
nebesá (2008) od Japonca Isaa Matsushitu. 
Žiarivý nebol len názov, ale i hudba: nežne 
a poeticky sonoristická, mäkko netonálna, 
logicky formovaná a sugestívne gradujúca; 
v úplnom tichu za�ínajúca a do� sa vracajú-
ca, selektívne a zdržanlivo využívajúca celý 
ve�ký orchestrálny arzenál vrátane širokej 
palety bicích nástrojov. Pod�a autora má 

Koncert 14. 11. bol poznamenaný najmä 
„chu�ou“ skvelej hudby estónskeho skla-
date�a Arva Pärta. Cez �u prýštilo k ušiam 
i srdciam posluchá�ov bohatstvo � lozo-
� ckej podstaty jeho diela vystupujúce do 
svetla zmyslového poznania. Hbku svojej 
� lozo� e odkrýva skladate� skromne, jemu 
vlastným, originálnym kompozi�ným spô-
sobom tak, ako sa k tomu hlási myšlien-
kami typu: „Poznal som, že sta�í, ke� sa 
krásne zahrá jediný tón. Tento jediný tón, 
ticho alebo ml�anie ma upokojujú... Ak 
niekto zahrá jeden �i dva tóny krásne, 
v prostej a �istej kombinácii, potom to je 
dobré – máme dve dobré veci.“ „Pravda 

Ars Nova Cassoviae
Prehliadka sú@asnej (novej @i novšej) hudby v Ko-
šiciach mala tento rok až tri názvy: 10.ro@ník fes-
tivalu Ars Nova Cassoviae, 3. ro@ník festivalu ISCM 
World New Music Days, Hudba novej chuti a sa-
mozrejme všetko v znamení blížiaceho sa roku eu-
rópskeho hlavného mesta kultúry s mottom „Pod-
porujeme kreativitu Košice 2013”.

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

táto skladba navodi� koncentráciu pre mod-
litbu, �omu však tentokrát zabránilo nasle-
dujúce dielo, Pärtova 1. symfónia s podti-
tulom „Polyfonická“. Kto nepozná Pärtov 
osobný príbeh a jeho cestu k tintinnabuli, 
musel by� skladbou zasko�ený. Dodeka-
fonické dielo z roku 1967 je totiž svedkom 
jeho avantgardnej tvorivej periódy. Impul-
zívne, markantne rytmické, �asto a na ma-
lých plochách kontrastujúce, prípadne do-
tieravo ostinátne a najmä komplexne štruk-
túrované dielo znie o to intenzívnejšie, o �o 
viac si uvedomíme jeho zmysel: východisko 
autorovho tvorivého prerodu. Posluchá�i sa 
zárove� mohli viac „skamaráti�“ s dodeka-
fóniou a prija� ju ako jednu z nie apriórne za-
vrhnutiahodných kompozi�ných alternatív. 
Po dvoch silných výpovediach prišla slávna 
Ivesova Nezodpovedaná otázka. Napriek 
jej mimoriadnej stavebnej a zvukovej origi-
nalite som nemohol zabráni� silnému pocitu 
únavy a útlmu z predchádzajúceho diania, 
ktoré kompozíciu zatienilo. Škoda, že ju 

usporiadatelia nezaradili na za�iatok druhej 
polovice koncertu. V nej sa ocitol Béla Bar-
tók a jeho 3. klavírny koncert, labutia piese� 
autora. Ke	že ide o pomerne známu a na 
bežných symfonických koncertoch �asto 
hrávanú skladbu, jej zaradenie ma pozitívne 
prekvapilo. Zámer „šmahom ruky“ zmapo-
va� celý sónický sloh 20. storo�ia s presa-

hom do sú�asnosti je sympatický. Sympa-
tický bol aj výkon interpretov. Orchester 
Štátnej � lharmónie Košice presved�il, že 
je nanajvýš otvorený aj najnovším kompo-
zi�ným trendom a k dielam pristupoval pro-
fesionálne a zodpovedne. Dirigent Marián 
Lejava preukázal vynikajúcu znalos� par-
titúr a dôverný vz�ah k hudobnému jazyku 
predvedených skladieb (napokon, sám kom-
ponuje). Nesta�í však pozna�, je treba svoje 
znalosti prenies� na hudobníkov a inšpiro-
va�, riadi� ich zrete�nými gestami – a v tom 
Lejava obstál na jednotku. Sólistka ve�era 

Daniela Varínska potvrdila svoju všestran-
nos� a „remeselnú“ spo�ahlivos�; jej prístup 
k Bartókovi bol atypický a pozoruhodný. 
Namiesto prvoplánových rytmických orgií 
sa sústredila na latentnú spevnos� a expre-
sivitu, namiesto dynamického perfekcioniz-
mu na meditatívnos� a duchovnú hbku, na-
miesto perkusívnosti na tónovú krásu. Mier-

ne spomalené tempo 1. �asti mi neprekáža-
lo, ale transformáciu tempa v 3. �asti z Alleg-
ro vivace na Allegro commodo nepovažujem 
za prospešnú. Cyklické koncerty už tradi�ne 
kon�ia živo a frapantne, spomalenie môže 
�ahko odobra� hudbe „š�avu“ a spôsobi� 
menšiu frustráciu výborne ukon�i� koncert 
i celú prehliadku: klaviristka si zvolila záhad-
ne atonálne � nálové unisono zo Chopinovej 
Sonáty b mol a krásne predstavila kontinu-
itu „sú�asnej“ hudby až k po�skému géniovi.

Tamás HORKAY

bola už dávno formulovaná. Len naše ne-
citlivé strnulé o�i a uši požadujú modernú 
explóziu.“ Obidve Pärtove skladby (Can-
tus in Memory of Benjamin Britten  i Te 
Deum), v ktorých skladate� použil kompo-
zi�ný spôsob ozna�ený ním samotným za 
„tintinnabuli“, zneli v podaní komorného 
orchestra Musica Cassovia (um. vedúci 
Karol Petróczi), dirigenta Mariána Le-
javu a v Te Deum aj estónskeho komor-
ného zboru Voces Musicales až étericky 
priezra�ne. Nieko�kotónový materiál, 
podstata klesajúcich melodicko-rytmic-
kých sekvencií v Cantus bol tým jednodu-
chým, no úžasným konštruk�ným prvkom 

s hlbokým emo�ným dosahom, ktorý sa 
premietol aj do intenzívne sledovaného 
zvukového oblúku vo výbornej interpre-
tácii slá�ikového orchestra, hrá�a na zvo-
ne a dirigenta. Troj�as�ová skladba Post 
scriptum pre slá�ikový orchester Romana 
Bergera, v ktorej skladate� riešil trochu 
rozvlá�nejšie svoju hudobno-� lozo� ckú 
výpove	, našla v dirigentovi i hrá�och in-
terpretov, ktorí citlivo reagovali na zvuko-
vú intimitu skladby. A opä� Pärtova sklad-
ba Te Deum utvrdila skladate�ovu tézu 
o možnostiach redukovaného hudobného 
materiálu, do ktorého skladate� Pärtovho 
typu dokáže absolútne abstrahova� svo-

ju myšlienkovú víziu. Modalita skladby 
umocnila jej transcendentálny význam. 
Krásne zneli sekundy, kvarty i oktávy 
rozložené do skupín ženských i mužských 
hlasov v mimoriadne sugestívnom a spe-
vácky nanajvýš inteligentnom prejave es-
tónskeho zboru Voces Musicales. K jeho 
samozrejmostiam patrila úplná intona�ná 
�istota i prirodzene klenuté frázovanie. 
Presné a výrazné gestá dirigenta M. Le-
javu – duše koncertu – sa preniesli i do 
výkonu výborne hrajúceho komorného 
orchestra a zboru.

Dita MAREN�INOVÁ

V rámci festivalu Ars Nova Cassoviae sa 
v spolupráci s ISCM World New Music 
Days okrem dvojice recenzovaných kon-
certov uskuto�nilo viacero inšpirujúcich 
podujatí: napríklad koncert žiakov ZUŠ 
(11. 11.) v rámci projektu New Music for 
Kids and Teens, o ktorom sme na strán-
kach �asopisu už písali. Sú�as�ou (popri 
prednáškach, interpreta�ných seminároch 
a výstavách) bolo aj vystúpenie súboru 
VENI ACADEMY (12. 11.), ktorý v janu-
ári 2013 ú�inkoval na otváracom ceremo-
niáli Košice – Európske hlavné mesto kul-
túry 2013. Študentský orchester zamera-
ný na interpretáciu sú�asnej hudby, ktorý 

vedú Daniel Matej, Marián Lejava a spolu-
pracuje s lektormi Milanom Pa	om (husle) 
a Jozefom Luptákom (violon�elo), si medzi 
študentmi konzervatórií a umeleckých vyso-
kých škôl rýchlo našiel oddaných interpretov. 
O VENI ACADEMY sme sa rozprávali s ú�ast-
ní�kou orchestrálnej akadémie, � autistkou 
Silviou Suchánkovou.

 �ím vás zaujal projekt VENI ACADEMY?
Poskytuje študentom možnos� zoznámi� 
sa s repertoárom sú�asnej hudby, s kto-
rým sa po�as štúdia bežne nedá stret-
nú�, ke	že konzervatóriá na Slovensku sú 
zvä�ša orientované na vzdelávanie v ob-

lasti klasických diel. Ak chce však hrá� 
napredova� a sta� sa všestranným, je dôle-
žité, aby sa na podobných workshopoch 
zú�ast�oval. Som rada, že túto príležitos� 
máme teraz i na Slovensku. Potrebu ta-
kýchto projektov dokladá aj záujem o sú-
stredenia a hru v orchestri 

 Aká bola vaša cesta k sú�asnej hud-
be pred VENI ACADEMY?
Po�as štúdia na Konzervatóriu v Bratisla-
ve som sa v	aka Mirovi Tóthovi za�ala in-
tenzívne venova� improvizovanej a experi-
mentálnej hudbe. Musica falsa et � cta bola 
pre m�a odrazovým mostíkom, neskôr 
som pôsobila i v 	alších projektoch. Ke	 
v roku 2010 vznikla VENI ACADEMY, ne-
váhala som a prihlásila sa. Po prvom kon-

certe som si uvedomila, že aj tomuto sa 
chcem v budúcnosti ur�ite venova�. Od-
vtedy sa zú�ast�ujem na každom kon-
certe. V	aka VENI ACADEMY som sa 
nau�ila študova� gra� cké partitúry, kto-
ré sú pre m�a ve�mi inšpirujúce. H�ada-
nie novej zvukovosti je pre pre m�a ako 
inštrumentalistku ve�mi dôležité.

 V �om vidíte prínos projektu ako 
celku?
V	aka VENI ACADEMY vznikajú 	al-
šie nové zoskupenia, ktoré interpretu-
jú sú�asnú hudbu. Tým sa nap�a jedna 
z hlavných myšlienok projektu: posúva� 
„posolstvo“ modernej hudby 	alej. 

(aj)

Akadémia sú@asnej hudby 

M. Lejava a VENI ACADEMY �foto: L. Gál�
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Chví�u sa zdalo, že NEXT 2011 bol posled-
ný. Po nútenom odchode a4 z priestorov 
na Námestí SNP boli obavy o 	alšie pokra-
�ovanie festivalu namieste. a4 však našla 
nový domov na Karpatskej (priestory 
YMCA) a tam sa presunul aj NEXT, pri-
�om si akoby zázrakom zachoval aj mno-
ho zo svojej charakteristickej atmosféry. 
Pozitívne na �u zareagovali najmä tí, ktorí 
boli na NEXT-e prvýkrát.

Ouvertúra

Ešte než odštaroval samotný festival, záu-
jemcovia o improvizovanú hudbu sa k nej 
mohli priblíži� prostredníctvom worksho-
pu. Je to napokon celkom prirodzená vec, 
že festivaly (zamerané na akúko�vek hud-
bu) majú podobné sprievodné podujatia. 
V tomto prípade boli lektormi francúzska 
vokálna improvizátorka Isabelle Duthoit 
a rakúsky trubkár Franz Hautzinger, na 
ktorého workshope som sa iniciatívne zú-
�astnil. Kým Duthoit sa sústredila najmä 
na netradi�né hlasové techniky (v	aka 
ktorým sa jej v posluchá�och podarilo 
prelomi� ur�ité bariéry, ke	že jej prejav 
do ve�kej miery pracuje s emóciami), 
Hautzinger sa sústredil najmä na otázky 
tzv. neidiomatickej improvizácie. Oprosti� 
sa od zažitých formuliek a postupov, ktoré 
si každý hrá� buduje pri cvi�ení na svojom 
nástroji, nie je vždy �ahké. Vä�šina hudob-
níkov inklinujúcich k tomuto typu hudby 
sa venuje jazzu, prípadne novšej klasickej 
hudbe a do vo�nej improvizácie prenáša aj 
ich štýlové klišé. Po dvojd�ovom trénin-
gu však ú�astníci urobili zna�né pokroky 
a napokon si zaimprovizovali pod vede-

ním kontrabasistu Georgea Cremaschiho 
z New Yorku na pódiu vo Fuge na Tová-
renskej ulici a postarali sa o neformálnu 
„predohru“ k festivalu.

MaQarský ve@er

Ma	arsko je stredoeurópska hudobná 
ve�moc, a to platí aj o tamojšej scéne elek-
tronickej a improvizovanej hudby. V	aka 
spolupráci s budapeštianskym festivalom 
UH Fest sme mali možnos� vidie� a po-
�u� zaujímavú vzorku z ma	arskej scény. 
Netrúfam si odhadnú�, nako�ko bol tento 
výber reprezentatívny, a tiež netvrdím, že 
všetko malo pre m�a kvalitu novej infor-
mácie, jednotlivé vystúpenia však potvrdi-
li, že Ma	arsko v tejto oblasti ur�ite nie je 
chudobné na kreatívne talenty.
Ako prví rozozvu�ali nový priestor a4 
�lenovia tria Ship Arriving Too Late To 
Save a Drowning Bitch. Ich hudba bola 
postavená na elektronicky generovaných 
„drones“, ktoré spo�ahlivo (a pritom cel-
kom príjemne) rozvibrovali vnútornosti 
publika bez toho, aby príliš trpeli ušné 
bubienky. Napriek tomu, že pracovali 
s vrstvením prevažne statických štruktúr, 
ich hudba nenudila; obsahovala dostato�-
né množstvo farebných aj frekven�ných 
kontrastov na to, aby prirodzene plynula. 
Zmeny štruktúr boli okrem toho na�a-
sované s výborným citom pre proporcie, 
takže hudba akoby nap�ala zákonitosti 
formy (v tradi�nom ponímaní v zmysle 
„hudobnej formy“), hoci tá nebola vopred 
daná, ale vznikala priamo na mieste.
Úplne nezaujímavý bol pod�a m�a 
audiovizuálny projekt Gábora Lázára, 

hoci �as� publika ho prijala pomerne 
kladne. �iernobiela projekcia (mihotajú-
ce sa mriežky a horizontálne �i vertikálne 
„�iarové kódy“) sprevádzaná po�íta�om 
generovanými beatmi meniacej sa hus-
toty a frekvencie vyzerala ako pomerne 
plochá kópia diel Ryojiho Ikedu. Bez 
ikedovskej detailnej prepracovanosti, 
dômyselnosti konceptu vizuálu a kompo-
zi�ne premyslenej formy zvukovej zložky. 
Skrátka, dos� málo tvorivé prira	ovanie 
v podstate banálnych a už mnohokrát po-
užitých prvkov...
S prvkami banality sa pohrávala aj troj-
�lenná formácia 12z, ale v celkom inom 
duchu. Po�u� z pódia festivalu ako je 
NEXT akordy a mol alebo C dur, �i už na 
gitare, alebo ústnej harmonike, je skôr 
raritou. Podobne aj diatonické gitarové 
linky a pravidelné patterny bicích. To všet-
ko však v podaní troch Ma	arov hrajúcich 
na elektrickej gitare, bicích a množstve 
	alších ampli� kovaných objektov bolo 
prekryté noisovými vrstvami a dostávalo 
nádych ironizujúceho postmoderného 
vy�í�ania. Miestami som ich hru vnímal 
ako vyslovene postmodernú paródiu jam 
session, kde si napríklad bubeník „odsko-
�í“ zahra� na viole... To všetko by pôsobilo 
možno ve�mi plytko, ak by traja hrá�i ne-
boli aj výbornými hudobníkmi so zmyslom 
pre humor.
„The monitors should be as loud as possib-
le, because I am also gonna be as loud as 
possible,“ odkázal z pódia zvukárovi (tra-
di�ne skvelému Romanovi Laš�iakovi) 
mohutný Balázs Pándi, ke	 sa posadil za 
bicie, aby predviedol svoje sólové entrée. 
Zradila ho síce technika, ke	 jeho laptop 
nechcel prehra� pripravené podklady, no 

myslím, že to napokon neprekážalo – ma-
sívna kontinuálna zvuková hradba vytvo-
rená jeho bicími si celkom vysta�ila sama. 
Pándi je fenomén, otázkou bolo, �i tomu-
ktorému divákovi postavenie pred takúto 
„stenu“ prinieslo nejaký nový �i zaujímavý 
typ zážitku. Priznávam, že moja pozornos� 
po istom �ase ochabovala, a nebol som je-
diný. Samozrejme, nemožno opomenú� 
set, ktorý Pándi zahral ešte predtým – 
v duete so Zlatkom Baracskaiom (elek-
tronika). Bola rados� sledova� interakcie 
dvoch hudobníkov, ktorí svoje remeslo 
vykonávajú na vysokej úrovni.

Špeciálny koncert

Štvrtkový ve�er zakon�il koncert štvorice 
dnes už legiend scény vo�ne improvizova-
nej hudby. Na jednom pódiu sa stretli lek-
tori workshopu Isabelle Duthoit a Franz 
Hautzinger s holandským akustickým 
basgitaristom Lucom Exom a nemeckým 
freejazzovým trombonistom Johannesom 
Bauerom. Trojica Duthoit – Ex – Bauer je 
známa svojimi „divokými jazdami“ z minu-
losti; Hautzinger ako zvukovo jemnejší a ex-
presívne rezervovanejší hrá� mal by� pod�a 
o�akávaní elementom, ktorý by �iasto�ne 
tlmil ich neviazané excesy. Tým vlastne ob-
�as aj bol, ale nie nato�ko, aby brzdil spon-
tánnu kreativitu ostatných troch, a ob�as 
sa sám nechal strhnú� k extrovertnejšiemu 
prejavu. Duthoit – ako inak – predviedla 
neuverite�né kaskády tých najnepredstavi-
te�nejších hlasových techník, na ktoré vyni-
kajúco reagoval podobne temperamentný 
Ex. Franz Hautzinger podrozsahovými 
tónmi a dyšnými zvukmi na prahu po�u-
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te�nosti skvele dop�al zvukové spektrum. 
Trochu ma vyrušovala príliš badate�ná prí-
tomnos� trombonistu, ktorého intervalové 
ekvilibristiky by možno viac „sadli“ hudbe 
Ilju Zeljenku... V každom prípade, štvorica 
skvele komunikovala a vidie� extatické kre-
ácie Duthoitovej prudko sa predklá�ajúcej, 
hrajúcej extrémne vysoké tóny na klarinete, 
alebo Exa hladiaceho povrch pódia hornou 
�as�ou akustickej basgitary, bolo mimo-
riadne osviežujúce.

Robert KOLÁ�

Zákutiami noiseovej 
džungle

Piatkový ve�er ponúkol pú� cez rozmanité 
zákutia noiseovej džungle, v rámci ktorej 
mohli návštevníci zaži� jej krásy, ale aj ná-
strahy – aspo� tak sa to spo�iatku vyvíja-
lo. V úvode vystúpil mladý audiovizuálny 
umelec Jonáš Gruska v kostýme, ktorý bol 
kombináciou zov�ajška „jeptišky z �et-
níka“ a temného imidžu Darth Vadera, 
a takto „odpálil“ z ml�anlivého ticha svoj 
set. Ten bol, okrem samotnej zvukovej 
podstaty, okorenený dynamickou obrazo-
vou projekciou, ktorá, prezentujúc rozma-
nité tvary, ako aj samotný zvuk, vo svojom 
priebehu narastala, zmrš�ovala sa a oscilo-
vala okolo pomyselnej stálosti, zachováva-
júc si svoju jednoduchos�, ktorá sa niesla 
paralelne aj v celej sonoristike projektu. 
Jonáš vo svojom projekte Binmatu ponú-
kol zmes ostrého, nízkovrstvového zvuku 
s ob�asnou „pumpova�kou“ do hrude, 
kedy už bolo asi nutné vyhna� decibely do 
vyšších sfér. Bol to teda na úvod aj zážitok 
pre o�i a hlavne dobrá rozcvi�ka pre uši.

Russell Haswell už nemal pred sebou 
žiaden laptop, nekonalo sa žiadne žiariace 
jab�ko, teraz nastala zmena smerom k �is-
tému „analógu“. To sa skoro stalo tomuto 
setu aj osudným, lebo hne	 po prvom za-
pojení jeho „mašinky“ svetlá zhasli a bolo 

jasné, že nastal problém. Ten sa naozaj 
našiel a bol u Russella, ktorému sa však 
podarilo analógový syntetizátor opravi� 
a po pár minútach �akania sa aj on dostal 
k svojmu „slovu“. A to bolo možno trochu 
ne�akané. Zo skromnej drevenej krabice 
za�al vypúš�a� nie�o, �o by sa dalo prirov-
na� k zvukovej apokalypse (v rámci patri�-
nej precitlivenosti sluchu po predchádza-
júcich setoch). Faktúra zvuku bola bohat-
šia ako tá, s ktorou prišiel v úvode Jonáš 
Gruska, ale Russell pridal aj na hlasitosti, 
ktorá už naozaj slušne atakovala sluch prí-
sediacich. Vycvi�ení posluchá�i (rozumej 

polohluchí) si dokázali jeho performance 
patri�ne uži� s nastraženými ušami, mož-
no aj s ur�itým rizikom, že si ich raz náj-
de tinnitus. Avšak tento set nebolo nutné 
vyslovene vníma� iba sluchom, ke	že 
konštrukcia elevácie h�adiska v a4 zažíva-

la v niektorých okamihoch otrasy slušnej 
magnitúdy. Zážitok bol kvalitný a otriasol 
aj vnútornos�ami spolusediacich.
V tejto pokro�ilej hodine, kedy sme už aj 
tak skoro ni� nepo�uli a hlavy volali po 
spánku, dorazili na pódium poslední per-
formeri piatkového ve�era. Espen Som-
mer Eide a Pierre Bastien priniesli na 
záver úplne inú príchu� v rámci ozajstnej 
zvukovej a vizuálnej lahôdky, o ktorú sa 
postarali v	aka dokonalej synchronizácii 
a zvukovo-manipula�nej invencii svojho 
setu. Nielen ich set, ale aj samotné nástroje, 
ktoré používali, touto invenciou prekvitali. 

Pierre si priniesol svoj osobný orchester 
poskladaný zo stavebnice Meccano (po-
dobnej u nás známemu Merkuru), ktorú do 
života pohá�ali motor�eky z gramofónov. 
V spleti sklada�iek sa nachádzali „hrá�i“, 
ktorí hrali harmónie, iní zase melódie �i 

basovú líniu. Pierre tento nástroj postup-
ne dotváral od 70. rokov a v	aka tomuto 
„inštrumentu snov“ má možnos� efektívne 
ovláda� (�isto analógovou cestou) široké 
spektrum zvukových partov. Takto mohol 
svoje Mecanium niekedy necha� hra� aj sa-
mostatne, vtedy však prešiel bu	 k trúbke, 
alebo inému nástroju, �i ovládal projekciu, 
ktorá dop�ala ich set. Tá bola zložená 
z existujúcich záberov zo záznamu a kombi-
novaná zábermi z útrob Mecania v reálnom 
�ase. Vskutku fascinujúci VJing, odvážim 
sa použi� aj výraz „dokonalé“. Také bolo aj 
splynutie zvuku Mecania a nástrojov Pierra 

Bastiena s tým, �o vytváral na svojich ná-
strojoch-vynálezoch Espen Sommer Eide. 
Ten už analógovú cestu premiešal s digi-
tálnou a na jeho stole bol aj laptop. Jedným 
z ovláda�ov pre zvukový program v laptope 
bol aj jeho „Concertinome“, vypreparovaná 
�ahacia harmonika concertina, ktorá mala 
z jednej strany tla�idlá a roz�ahovaním 
a s�ahovaním sa zvukový sample prehrával 
bu	 smerom dopredu alebo dozadu. �alší-
mi nástrojmi bol aj „zbor“ kyvadiel, ktoré 
Espen ru�ne na�ahoval a synchronizoval 
(tiež fungujúce digitálne) �i jeho „speaker 
box“, malá škatu�ka s tromi reproduktor-
mi, ktorá modulovala jeho hlas a fungova-
la v princípe ako vocoder. Aj ke	 tento set 
prebiehal v �ase, kedy už mnoho �udí odišlo 
a prítomní už boli prítomnými skôr telom 
ako duchom, ur�ite bol vrcholom piatko-
vého programu. Ten vo svojej celistvosti 
ponúkol naozaj kvalitnú a ve�mi rozmanitú 
dramaturgiu s patri�ne kvalitným zakon-
�ením.

Filip HOŠKO

Nové dimenzie 
hudobného divadla

Bezkonkuren�ne najexcentrickejšou for-
máciou piatkového ve�era (ak nie celého 
NEXT-u) bola trojica Cremaschi – Platzner 

G. Cremaschi, A. Platzner a Sam�o, brat dáž�oviek 
�foto: Z. Kraj�íková, www.zuzk.sk�

P. Bastien �foto: G. Zigová�
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– Sam�o, brat dáž	oviek. Zostavy impro-
vizátorov, ktorí nikdy predtým nehrali 
spolu, na festivaloch tohto typu vznikajú 
bežne a vydarený výsledok nikdy nie je 
zaru�ený. V tomto prípade nastala zau-
jímavá situácia – napriek tomu, že sa na 
pódiu stretli hudobníci dvoch odlišných 
generácií a so zásadne odlišným poníma-
ním vo�nej improvizácie, výsledok bol fas-
cinujúci. George Cremaschi, newyorský 
skladate�, improvizátor, hrá� na kontrabase 
a elektronike, bol konfrontovaný s dvoma 
vychádzajúcimi „stars“ slovenskej scény. 
Saxofonista Alexander Platzner získal 
skúsenosti ako ú�astník projektov Mira 
Tótha a v poslednej dobe sa do povedomia 
dostal aj ako skladate� (nedávna premiéra 
jeho sólovej saxofónovej sonáty v Banskej 
Štiavnici vzbudila živý ohlas), Sam�o, brat 
dáž�oviek (alias Samuel Szabó) svojimi 
„postpesni�kami“ stihol vyvola� nevídané 
nadšenie (a zárove� kontroverzie) aj mimo 
užšej komunity zameranej na alternatívu, 
nehovoriac už o jeho deštruktívnych živých 
performanciách... George so svojím kon-
trabasom v spolo�nosti dvoch mimoriadne 
dravých domácich hrá�ov skrátka nedostal 
šancu a na istý �as zastal úlohu zvukového 
„backgroundu“. Na jeho podklade sa odví-
jal nepretržitý prúd extrémnej saxofónovej 
hry sprevádzanej nemenej extrémnymi 
pohybovými kreáciami a  ampli� kovanou 
deštrukciou rôznych objektov – tentoraz 
na prestretej sovietskej vlajke, ktorú Sam�o 
výdatne okydal š�aha�kou. Vzájomná ko-
munikácia Ša�a so Sam�om bola úchvat-
ným divadlom, bizarným, bláznivým, odo-
hrávajúcim sa na pokraji fyzického vy�er-
pania. Expresívne, s krajnou emocionalitou 
pracujúce improvizované hudobné divadlo 
nemuselo konvenova� úplne každému 
(hlavne ak jeden zo zú�astnených v ur�itom 
momente prakticky rezignuje na spoluprá-
cu), m�a osobne vyslovene „vtiahlo“ a so 
zaujatím a pobavením som ho sledoval na-
priek jeho džke. Bravo!

V duchu rozmanitosti

Závere�ný, sobot�ajší ve�er festivalu sa 
vyzna�oval krajnou rozmanitos�ou a z nej 
logicky vyplývajúcimi vlnami vzrastajúce-
ho a upadajúceho záujmu – �o samozrejme 
hodnotím z vlastného, krajne subjektívne-
ho h�adiska.
Za�iatok patril duu Daniel Kordík & Ed 
Lucas. Kordík, známy z formácií Jam-
ka a Urbsounds, nadviazal v Londýne 
spoluprácu s trombonistom Edom Luca-
som, ktorého hra sa pohybuje na krajne 
experimentálnom póle pomyselnej škály 
medzi akademicky �istou hrou konkrét-
nych tónov a vynaliezaním netradi�ných 
zvukov obchádzajúcich bežnú idiomatiku 
nástroja. Bol to zna�ný a pre m�a vítaný 
kontrast vo�i Johannesovi Bauerovi zo 
štvrtka. Akustické zvukové kreácie trom-
bónu vynikajúco zapadali do zrnitého 
zvuku Kordíkovho analógového syntezá-
tora Vostok. Zmeny štruktúr boli umne 
na�asované, dramaturgia celku dobre 
postavená. Hrá�i boli trochu netradi�ne 
umiestnení uprostred obecenstva, �o ich 
vystúpeniu v tlmene osvetlenej sále do-

dávalo príjemne komorný nádych.
Trio deepsea� sh K bolo avizované ako 
„jeden z najzaujímavejších nedávnych 
úkazov na rakúskej scéne“. Koncept 
troch ampli� kovaných „horizontálnych“ 
strunových nástrojov (klavír, citara, kla-
vichord) je ur�ite zaujímavý a poskytuje 
ve�ké množstvo možností na kreatívne 
vybúrenie sa. Tri dámy, výzorom doko-
nale pripomínajúce rakúske priadky, 
priadli na strunách svojich nástrojov 
štruktúrovaný šuchot a vrzgot, ktorý by 
sa dal nazva� „agrárnym minimalizmom“, 
no chýbalo mi nejaké impulzívnejšie ges-
to, kontrast, zmeny... Možno aj preto, že 
hrali rad skladieb zachytených na gra� c-
kých listoch a zdá sa, že notácia interpre-
ta vždy trochu zväzuje.
Presne opa�ným dojmom pôsobila new-
yorská vokálna improvizátorka Shelley 
Hirsch, „žena tisícich hlasov“ v sprievode 
švaj�iarskeho turntablistu Jokea Lanza. 
Najprv divákom v sloven�ine po	ako-
vala, potom slovo „	akujem“ doslova 
poskrúcala a odštartovala tým nezasta-
vite�ný vodopád „extrémneho kabaretu“. 

Improvizovaný sprechgesang na kraji 
nezrozumite�nosti, nepretržitý sled hla-
sových aj pohybových gagov, paródie 
rôznych vokálnych štýlov – to všetko 
za Lanzovej bláznivo impulzívnej pod-
pory akoby súkala z rukáva. Jej mozog 
s rýchlos�ou blesku spracoval a pretavil 
akýko�vek vonkajší podnet, napríklad 
brechot psa, ktorý náhodne zavítal me-
dzi návštevníkov NEXT-u. Obecenstvo 
reagovalo hurónskym smiechom a dvo-
jicu nechcelo pusti� z pódia. Z h�adiska 
okamžitého efektu to bol pre mnohých 
bezpochyby vrchol festivalu. Možno keby 
som kde-tu nemal pocit onej „americkej 
povrchnosti“, súhlasil by som...
Kto minulý rok zažil na festivale Melos-Étos 
duo PIVIXKI s fantastickým austrálskym 
improvizujúcim klaviristom Anthonym 
Paterasom, si ur�ite nenechal ujs� koncert 
jeho elektro-akustického kvinteta Thy-
molphthalein na záver NEXT-u. Austrál-
sko-francúzska formácia združujúca ana-
lógový syntezátor, po�íta�e, magnetofóny, 
� autu, kontrabas a bicie predviedla ve�mi 
pestrú, no pritom hrá�sky mimoriadne sú-

držnú improvizáciu. Paterasovo nasadenie 
a frenetická impulzivita boli prítomné aj tu, 
hoci v trochu rozriedenej podobe, pohlte-
né zvukmi ostatných, nemenej dôrazných 
spoluhrá�ov. Vynikajúce spolo�né cítenie, 
vzájomné reakcie na vzniknuté situácie 
pôsobili ve�mi profesionálne, akoby boli 
starostlivo pripravené, hoci vznikali spon-
tánne. Tiež oce�ujem, že ich produkcia 
neúto�ila na ušné bubienky, u mnohých už 
dos� �ažko skúšané v predošlom priebehu 
festivalu, aj ke	 miestami sa potrebné de-
cibely dostavili – napr. pri simulácii zvukov 
akejsi re�azovej autohavárie asi v poslednej 
tretine vystúpenia. NEXT ako taký však 
trojd�ovú spanilú jazdu prežil bez ujmy 
a zdá sa, že ani �íslo 13 pre� nebolo zlým 
znamením. Festival dlhodobo prezentuje 
špi�ky z tejto oblasti umenia a pritom si udr-
žiava okruh záujemcov, �o je v slovenských 
podmienkach možno malý zázrak. Ale, ako 
hovorí jeho organizátor a dramaturg Slávo 
Krekovi�: „Bude tu vždy, aj keby sme tu už 
my neboli...“

Robert KOLÁ�

L. Ex �foto: Z. Kraj�íková, www.zuzk.sk�
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Pod�a podkladov, ktoré sme dostali k dispozí-
cii, je zámerom projektu s názvom „Viva zbor! 
Legenda o rytieroch zo Sitna“ vytvori� pô-
vodné hudobno-scénické dielo pre ve�ký, 
700-�lenný detský zbor (zložený zo žiakov 
4. a 5. ro�níkov základných škôl), Orchester 
Viva Musica! a sólistov – hercov, medzi kto-
rými možno nájs� mená ako Zuzana Krone-
rová, Tá�a Pauhofová, Marián �ekovský ale-
bo Lukáš Latinák. �inoherné predvedenie 
veršovanej adaptácie slovanskej legendy pod 
režisérskou taktovkou Juraja Nvotu dop��a 
desa� popových piesní so sprievodom orches-
tra od autorskej dvojice Oskar Rózsa (hudba) 
a Peter Kollár (texty). Autorom idey projektu, 
ktorého pilotná �as� v sú�asnosti prebieha na 
ôsmich bratislavských školách, je manažér, 
organizátor festivalu Viva Musica! a riadite� 
agentúry Viva Musica! Matej Drli�ka. „Mno-
hí si to nechcú pripusti�, ale aj v klasike existu-
je princíp píplmetrov. Ak program nemá sledo-
vanos�, zrušia ho. Pokia� nebudú ma� inštitú-
cie ako Slovenská � lharmónia alebo Slovenské 
národné divadlo návštevnos�, tak je ich �alšia 
existencia ohrozená. A musí ís� o spontánnu 
návštevnos�, nie o dotované podujatia, kultúr-
ne poukazy a podobne. Znie to kruto, ale je to 
tak,“ povedal mi po�as rozhovoru. Jeho ambí-
ciou je preto motivova� deti k spevu a privies� 
ich tak s pomocou ve�korysej štátnej dotácie, 
celebrít zvu�ných mien a s mediálnou pom-
pou k hudbe. Len takto pod�a neho možno za-
siahnu� relevantnú cie�ovú skupinu, inej cesty 
niet. „Keby bola na Slovensku fungujúca metó-
da a keby tu boli �udia, ktorí ju vedia robi�, tak 

by asi vyzeral stav nášho hudobného školstva 
inak. Pre�o tu nie je projekt, ktorý je schválený, 
podporený, aplikovaný, funk�ný?“ pýta sa dra-
maticky dynamický manažér. Chytil sa preto 
ponúknutej šance: „Celý projekt urýchlilo, že 
Národné osvetové centrum malo zadanie zrea-
lizova� nie�o podobné. Prišiel som teda v správ-
nej chvíli, presnejšie na poslednú chví�u, v pod-
state ma ihne� nasmerovali, aby som išiel za 
pani Kresákovou z NOC. Tam sa ma opýtali, 
�i by som to vedel spravi� takto expresne. Mám 
skúsenos�, že veci treba robi� okamžite.“      

Ve?korysá podpora
Pokia� by v prípade Viva zboru! išlo o vo�no-
�asovú aktivitu ponúkanú na komer�nej báze, 
veci by vyzerali trochu inak. Na prioritný pro-
jekt Národného osvetového centra, ktorého 
výsledkom bude spevohra (s Nogom a Skrú-
caným v úlohách Cyrila a Metoda sic.) pre-
zentovaná politickým špi�kám pri príleži-
tosti osláv 20. výro�ia Slovenskej republiky, 
však bolo z rozpo�tu Ministerstva kultúry ešte 
v roku 2012 vy�lenených 70 000 eur. (Len pre 
porovnanie: renomované festivaly klasickej 
hudby existujúce na Slovensku viac než de-
sa�ro�ie každoro�ne bojujú o grant MK SR, 
ktorý nie je ani polovicou tejto sumy.) Pod�a 
neo� ciálnych informácií celkové náklady na 
Viva zbor! dosiahnu do ukon�enia projektu 

pravdepodobne sumu 300 000 eur. K � nanco-
vaniu sa má prida� Ministerstvo školstva i pri-
vátni sponzori. Okrem skuto�nosti, že mož-
nos� uchádza� sa o realizáciu tohto projektu 
nebola vo verejnej sú�aži  poskytnutá všet-
kým rovnako, Viva zbor! nebol posudzovaný 
odborníkmi z oblasti hudobnej pedagogiky, 
ktorí by zhodnotili jeho umelecké a eduka�né 
kvality. „Z h�adiska samotného projektu sme 
boli pre ministra odbornými garantmi my. Vie, 
kto je Jakub Nvota, vie, kto je Oskar Rózsa, vie, 
kto som ja a to mu v danej chvíli sta�ilo,“ vy-
hlásil sebavedome Drli�ka, ktorý Viva zbor! 
pod�a vlastných slov navrhol priamo minis-
trovi Ma	ari�ovi po�as osobného stretnutia. 
„Tento prístup ur�ite nie je dobrým  východis-
kom pre �alšie vz�ahy ministerstiev s odbornou 
verejnos�ou, sved�í tiež o povedomí politikov 
o práci, ktorá bola na Slovensku v oblasti hu-
dobnej výchovy  vykonaná,“ myslí si profesor 
Juraj Hatrík, ktorý už desa�ro�ia patrí u nás 
ku klasikom hudobnej pedagogiky. „Malo by 
by� prirodzené, že o podobných aktivitách pre-
behne diskusia,“ dodáva. Štátny pedagogický 
ústav, ktorého pracovní�ka Eva Nevedelová 
projekt Viva zbor! „expresne“ odobrila, dis-
ponuje napríklad predmetovými komisiami, 
v ktorých sú zastúpení nezávislí odborníci. 
Výchovné koncerty Hudobného centra (tých 
musí mimochodom táto inštitúcia urobi� za 

Viva 
Sitnianski rytieri?!

TÉMA

Ešte na jese� minulého roku prenikli do médií informácie o projekte Ná-
rodného osvetového centra Viva zbor!, za ktorý sa zasadili aj Ministerstvo 
kultúry a Ministerstvo školstva. Projekt sa spájal s „renesanciou hudob-
nej výchovy” a „novými u�ebnicami”. Jeho spôsob schválenia i obsah by 
sa mali aspo� ex post sta� predmetom verejnej diskusie. 

Pripravil Andrej ŠUBA
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sumu, ktorá sa na Viva zbor! mi-
nula od júna do decembra 2012, 
ro�ne štyristo) posudzuje tiež 
nieko�ko�lenná odborná komisia 
vrátane dvoch profesorov didak-
tiky hudby. „Odborná verejnos� 
je pre m�a až na druhom mieste, 
lebo tam sú �asto prítomné sú-
kromné záujmy. Pokia� uvidím 
700 nadšených detí a 1400 nad-
šených rodi�ov, tak budem pova-
žova� projekt za úspešný. Kone�né 
slovo budú však ma� ministerstvá 
a NOC,“ hovorí Drli�ka. „Je to 
samozrejme nezmysel. Roky pri-
pravujem pre u�ite�ov semináre, 
vediem skladate�ov i študentov 
VŠMU k práci s de�mi a mláde-
žou. Mnohé z mojich projektov aj 
v�aka nim dnes žijú svojím vlast-
ným životom. Takýto poh�ad na 
vec je typický pre komer�né pro-
stredie, v ktorom namiesto spo-
lupráce vládnu individualizmus 
a sú�aživos�,“ odmieta tézu o pro-
fesionálnej nevraživosti Hatrík.

Prieskum?
Matej Drli�ka sa s odborník-
mi síce neradil, ale so svojím tí-
mom si po�as augusta urobil na 
vybraných školách prieskum: 
„Cez osobné linky sme si zohnali 
telefónne �ísla na u�ite�ky z nie-
ko�kých bratislavských škôl. Opí-
sal som im, �o chceme urobi�, 
a ony na to: ‚S tým sa rozlú�te, 
decká nespievajú! Sedemsto-
�lenný zbor?! �o ste sa zblázni-
li? Máme v triede dvoch, �o spie-
vajú.‘ To bola skepsa. Skôr som 
�akal, že nám budú otrieskava� 
o hlavu fakt, že robia za 400 eur 
mesa�ne a my ich chceme ešte za-
�ažova�. Vä�šina z oslovených u�i-
teliek mala  vyštudovanú hudob-
nú pedagogiku a boli frustrované 
z toho, že sa jej nemôžu venova�. 
Študijný plán a u�ebnice sú pod-
�a nich postavené tak, že obsah 
je pre deti náro�ný alebo nudný. 
Hudobná výchova deti skrátka ne-
baví, nemotivuje. Dnes sú mien-
kotvorní rodi�ia, ktorí chodia za 
u�ite�mi s otázkami ‚Pre�o nútite 
moje deti spieva�, ke� nechcú, �o 
sú to za kraviny?‘ Boli to smutné 
u�ite�ky, ktoré na za�iatku neve-
rili. No vždy sme našli jednu oso-
bu, ktorá nás odporu�ila �alej.“ 
Napriek zna�ne diskutabilnej metodike získa-
vania údajov je na tomto konštatovaní nepo-
chybne nie�o relevantné a sú�asne aj alarmu-
júce. „Hudobnú výchovu �asto u�ia �udia bez 
hudobného vzdelania. Tak ako sa potom ideme 
bavi� o tom, že budeme deti u�i� klasickú hudbu 
a rozoznáva� jednotlivé štýly, ke� ich nerozoz-
najú ani samotní pedagógovia?“ berie si Matej 

Drli�ka ako argument existujúci problém sia-
hajúci k príprave u�ite�ov na pedagogických 
fakultách, ale aj k postaveniu hudobnej vý-
chovy a jej hodinovým dotáciám na školách. 
V širšom kontexte až k všeobecnému pove-
domiu o klasickej hudbe, ktoré dobre vysti-
hujú slová amerického muzikológa Lawren-
ca Kramera: „Problém klasickej hudby nie je 

ani tak problémom � nancií ako problémom 
hodnôt a povedomia o jej význame.“ Ur�ite by 
sa ale na základe pár telefonátov nemali veci 
zovšeobec�ova�. Marginalizuje sa tak každo-
denné snaženie tvorivých a inšpirujúcich pe-
dagógov, ktorí na Slovensku denne robia svo-
ju prácu. S minimálnym � nan�ným ohodno-
tením a bez celebrít, v niektorých prípadoch 

Pracovný zošit obsahuje okrem nôt a textu 
aj komiks s podobami hercov, ktorý pribli-

žuje de�om dej. �foto: Viva Musica! agency�
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i s medzinárodným presahom, �o je napríklad 
prípad projektu Supertrieda. (Viac v otvore-
nom liste prof. Felixa.) V snahe získa� rele-
vantné údaje oh�adom kvali� kácie pedagógov 
hudobnej výchovy na základných školách som 
sa obrátil na Tla�ový odbor Ministerstva škol-
stva, z ktorého ma vo veci štatistík odporu�i-
li na Ústav informácií a prognóz školstva. Na 
otázky týkajúce sa spätnej väzby na výchovné 
koncerty a u�ebnice hudobnej výchovy, ktoré 
od 2. až po 9. ro�ník  pripravila dvojica profe-
sorov v odbore didaktika hudby Eva Langstei-
nová a Belo Felix, mi prišla nasledujúca odpo-
ve	: „Ministerstvo školstva nemá spätnú väz-
bu oh�adom organizácie výchovných koncertov 
na školách ani používania u�ebníc hudobnej 
výchovy.“  

Unikátny, inovatívny, 
jedine@ný... 
„Tento projekt je príkladom originálnej cesty, 
ako vies� deti pri výu�be hudobnej výchovy na 
základných školách, a tým efektívnejšie rozví-
ja� ich vz�ah ku kultúre. Tak isto má ve�ký po-
tenciál cez námet – príbeh o rytieroch zo Sitna  
posilni� aj ich vz�ah k našej histórii,“ povedal 
na tla�ovej konferencii k projektu Viva zbor! 
v Národnom osvetovom centre za�iatkom ok-

tóbra minister školstva Dušan �aplovi�. Aj 
v popise projektu možno nájs� charakteristiky 
ako „jedine�ný svojho druhu v regióne Stred-
nej Európy“, „vyzdvihuje inovatívny prístup 
k výu�be a je zameraný na široké masy oby-
vate�stva, pre ktoré je �ahko stotožnite�ným“. 
(Žiadalo by sa mi zacitova� nie�o z Adorno-
vých myšlienok v knihe Schéma masovej kul-
túry, ale nechcem pôsobi� elitársky. Ve	 ide 
o deti.) „Výu�ba“ spo�íva v tom, že vybrané 
triedy dostanú od organizátorov každý me-
siac notové i hudobné podklady k piesni, text 
a komiks, ktorý má deti uvies� do deja. Tieto 
materiály sa dajú nájs� aj na webe projektu. 
U�itelia s de�mi piese� nacvi�ia a raz do me-
siaca sa v škole objaví známy herec, prípadne 
ambasádorka projektu Adela Banášová, a ich 
úlohou je deti motivova�. „Rozmýš�al som 
nad tým, akou formou priblíži� hudbu detské-
mu posluchá�ovi a pritiahnu� ho k nej. Nemám 
vyštudovanú pedagogiku, preto som k tomuto 
problému nepristupoval vedecky,“ povedal mi 
Matej Drli�ka, ktorého k výberu námetu zo 
sveta legiend inšpiroval historik Pavel Dvo-

ák, a dodal: „Idem na to svojsky, možno zle, 
ale myslím, že to zatia� funguje. Ur�ite som 
nechcel robi� výchovné koncerty, pretože pod-
�a m�a v sú�asnej podobe (posadi� deti do sály 

a hra� im nie�o bez interaktívnosti) ide o pre-
žitok. Táto forma nefunguje, respektíve má 
ve�mi malý dopad na ich vz�ah k hudbe.“  Ta-
kýto obraz o tzv. výchovných koncertoch pat-
rí len k �iasto�ne pravdivým. Inštitúcie ako 
Slovenská filharmónia i Hudobné centrum, 
pokrývajúce výchovnými koncertmi všetky 
regióny Slovenska, sa dlhodobo snažia o ko-
munikatívne projekty, ktoré sa stretávajú so 
záujmom mladých posluchá�ov. V Redute už 
takmer dve dekády koncerty pre deti a mlá-
dež moderuje herec Martin Vanek, zú�ast-
�ujú sa na nich tane�níci, bábkoherci, spre-
vádza ich videoprojekcia. A nehrá na nich za 
štátne peniaze súkromné teleso, ale Sloven-
ská filharmónia, ktorej vedenie dáva priestor 
aj orchestrom Konzervatória a VŠMU. (Viac 
v krátkom rozhovore s Luciou Luknárovou.) 
„Spätnou väzbou je pre nás skuto�nos�, že ak 
raz v škole �i škôlke usporiadame predstave-
nie, vždy sa tam vrátime. Je množstvo škôl, 
ktoré si naše koncerty objednávajú pravidelne 
aj nieko�kokrát za rok,“ hovorí o výchovných 
koncertoch Jana Popluhárová z Hudobného 
centra. „Takmer všetky naše projekty sú inte-
raktívne a v�ahujú deti do diania,“ odpovedá 
na otázku oh�adom interaktívnosti. „Oddáv-
na robím programy, kde po�ítam so zapojením 

Otvorený list profesora Bela Felixa
Vážení páni, 

so záujmom som prijal informáciu, že Minis-
terstvo školstva SR a Ministerstvo kultúry SR 
chcú spolo�ne prispie� na projekt na podpo-
ru školskej hudobnej výchovy. Po „iniciatíve“ 
predchádzajúceho ministra p. Mikolaja, ktorej 
výsledkom bolo zrušenie hudobnej a výtvarnej 
výchovy ako povinných predmetov v 8. a 9. ro�-
níku ZŠ, sa zdalo, že sa kone�ne blýska na lep-
šie �asy. Ako u�ite�a hudobnej výchovy ma už 50 
rokov trápi postupný pokles hudobnosti nielen 
žiakov, ale celej slovenskej populácie, najmä 
odklon od aktívneho muzicírovania. Považu-
jem preto každý pokus o zvrátenie tohto tren-
du za užito�ný, i ke�, pravdaže, nie všetko má 
len pozitívne stránky, nie všetko je domyslené 
z odborného, najmä pedagogického h�adis-
ka. Moje po�iato�né nadšenie však aktéri toh-
to projektu nazvaného Viva zbor! ve�mi rýchlo 
schladili. Ni� proti tomuto projektu, pokia� by 
ho jeho tvorcovia na pompéznej tla�ovej besede 
nedeklarovali: „Muzikanti a herci sa obávajú, 
že hudobná výchova na základných školách ne-
dokáže u detí dostato�ne rozvinú� vz�ah k hud-
be.“ Alebo �alej: „Cie�om je zatraktívni� výu�-
bu hudobnej výchovy na základných školách, 
a to netradi�ným spôsobom.“ Napokon, aj to by 
sa dalo pochopi� ako ú�inný marketingový �ah 
(najmä ak je ako manažér  podpísaný M. Dr-
li�ka) najmä na získanie � nan�ných prostried-
kov. Ale to, že na túto „hru“ pristúpia aj minis-
tri kultúry Ma�ari� (projekt prináša originálny 
spôsob hudobnej výchovy; verí, že bude pokra-

�ova� aj v budúcich rokoch...) a školstva �aplo-
vi� („Hudobná výchova potrebuje renesanciu,“ 
zdôraznil �aplovi� s tým, že by bol rád, ak by sa 
podobným spôsobom inovovali aj iné predme-
ty) – to je predsa len silná káva! Pritom sta�ilo 
pozva� si na tla�ovku jedného hudobného peda-
góga, ktorý by pou�il pánov ministrov a rovna-
ko hercov a spevákov, aký je rozdiel medzi jed-
norazovým podujatím a eduka�ným procesom. 
Možno by sa aj niekdajší dramaturg pán Ma-
�ari� dozvedel, že sú�asná hudobná výchova 
integruje prvky tvorivej dramatiky a že inšpiro-
vala projekt Supertrieda, ktorý zví�azil v októb-
ri 2012 v silnej konkurencii školských projektov 
z celého sveta. Cenu udelila francúzska orga-
nizácia Chemins d'enfances v rámci sú�aže 
„Springboards: Let's Innovate for Children!“. 
Komisia zložená z odborníkov a verejné hlaso-
vanie francúzskych u�ite�ov rozhodlo, že práve 
slovenská Supertrieda má dispozície skvalitni� 
francúzske školstvo. Supertrieda bude zárove� 
rieši� problém túlavých detí („street children“) 
v Indonézii. A možno by aj p. �aplovi� na vlast-
né o�i uvidel u�ebnice hudobnej výchovy, kde sú 
projekty detského hudobného divadla zarade-
né každý rok od 3. ro�níka ZŠ. Síce nie so zná-
mymi osobnos�ami šoubiznisu ani s obrázkami 
v štýle W. Disneyho, ale s aktívnou ú�as�ou detí. 
Autori tohto projektu chápu edukáciu ako ob-
chodný produkt a deti ako zákazníkov. Z toho 
je odvodený aj výber ú�inkujúcich a spolupra-
covníkov; zrejme treba zabudnú� na „staré“ 
tváre hudobných pedagógov, u�ebnice i osnovy 
Hv, a vsadi� na progres: Tá�a Pauhofová, Zu-

zana Kronerová, Marián �ekovský, Lukáš La-
tinák a herecká dvojica Miroslav Noga a Šte-
fan Skrúcaný. A v hudbe na istotu, Oskara 
Rózsu, ktorý deklaruje, že sa bude „snaži� vy-
tvori� hudbu, ktorá v de�och ostane po celý ži-
vot“ (na rozdiel od ostatných skladate�ov,  ktorí 
sa snažia vytvori� hudbu na jedno vypo�utie!). 
A to všetko za „primeraný“ honorár – isto rá-
dovo vyšší ako hudobníci ú�inkujúci na vý-
chovných koncertoch. �erešni�ka? „Nakoniec 
sa žiakom dostane do rúk netradi�ná u�ebni-
ca hudobnej výchovy. Nájdu v nej nielen texty 
a noty piesní, ale aj príbeh povesti zobrazený 
ako komiks v štýle rozprávok Walta Disneyho. 
Projekt sa tak snaží �o najviac priblíži� de�om, 
prebudi� v nich záujem o hudbu a spev. Posta-
vy zobrazené v netradi�nej u�ebnici sú vlastne 
podobami skuto�ných hercov...“ Ani to však 
nesta�í, lebo tu ešte chýba niekto, kto to celé 
bude sledova� bdelým okom ako „ambasádor“ 
(ach, aké inovatívne!). Ktože to bude? Predsa 
odborní�ka na všetko, Adela Banášová! Pro-
sím kompetentných v mene svojom i v mene 
u�ite�ov hudobnej výchovy na všetkých stup-
�och, aby prehodnotili pridelenie � nan�ných 
prostriedkov tomuto projektu. Ak sú jeho 
tvorcovia presved�ení o životnosti svojho die-
la, nech ho ponúkajú ako komer�ný produkt 
v mimovyu�ovacom �ase. Myslím si, že takto 
ušetrené peniaze sa dajú využi� na skuto�nú 
pomoc (nielen) hudobnej výchove.

prof. Belo Felix
Katedra hudobnej kultúry PF UMB

TÉMA



16 1–2 | 2013

V súlade so Štátnym vzdelávacím programom... 
Oh�adne projektu Viva zbor! sme sa obrátili na Štátny pedagogický ústav, ktorého pracovní�ka projekt odsúhlasila. 
Nasledujúce odpovede sme dostali z Tla�ového odboru Ministerstva školstva.

 Kedy prišla žiados� o posúdenie projektu 
Viva zbor! a kedy bol proces posudzovania ukon-
�ený? 
Žiadosti o posúdenie projektu bola na 
MŠVVaŠ SR zaevidovaná 16. 7. 2012, proces 
posudzovania bol ukon�ený 30. 8. 2012.

 Bol projekt Viva zbor! posudzovaný odbor-
níkmi  z oblasti hudobnej pedagogiky? 
Na Štátnom pedagogickom ústave projekt 
posudzovali odborní interní zamestnanci.

 Na základe akých kritérií a s akými podmien-
kami bol vyhodnotený ako vyhovujúci? 
Projekt bol odporu�ený ako hudobno-dra-
matické dielo pre nácvik v základných ško-
lách na základe súladu so Štátnym vzdelá-
vacím programom a podmienkami, ktoré 
sú uvedené aj v odbornom posudku Štát-
neho pedagogického ústavu. Napríklad, že 
neodporú�ame ako cie�ovú skupinu pro-
jektu žiakov 6. ro�níkov základných škôl, 
1. a 2. ro�níkov na osemro�ných gymná-
ziách, pretože uvedený zámer nie je v týchto 
ro�níkoch možné realizova� tak, aby obsah 
spomínaného projektu korešpondoval s ob-
sahom stanoveným v Štátnom vzdelávacom 
programe. �alšia podmienka zo strany 

ŠPÚ bola, že pre dlhodobý cie� uvedený 
v projekte, ktorým je uplatnenie projektu 
následne aj v rámci základných škôl v iných 
mestách s celoslovenským záberom, je nut-
né vypracova� a uskuto�ni� experimentálne 
overovanie tohto projektového vyu�ova-
nia. Vzh�adom na organizáciu školského 
roka na základných školách bolo potrebné 
upravi� �asový plán projektu tak, aby už vo 
fáze �. 1 – august 2012 pri osobných stret-
nutiach organizátorov s riadite�mi základ-
ných škôl, ktoré sa rozhodli do projektu 
zapoji� (4. augustový týžde�), bol u�ite�om 
hudobnej výchovy predložený �asový plán, 
z dôvodu ich prípravy �asovo-tematické-
ho plánu na školský rok 2012/2013 a jeho 
následného odovzdania na konci 1. septem-
brového týžd�a vedeniu školy. V máji 2013 
je potrebné zoh�adni� termín prijímacích 
skúšok na osemro�né gymnáziá a 4. fázu 
projektu  plánova� až v poslednom júnovom 
týždni, po koncoro�ných klasifika�ných po-
radách: spolo�né nácviky tried v rámci škôl, 
spájanie a spolo�né nácviky škôl, premiéra 
diela v Bratislave a v Košiciach. Pri výbere 
základných škôl v Bratislave sme odporú�a-
li uprednostni� školy, v ktorých je kvalifiko-
vaný u�ite� hudobnej výchovy. 

 Bol Viva zbor! analyzovaný v kontexte po-
dobných minulých i sú�asných umelecko-eduka�-
ných aktivít?
Projekt bol posudzovaný vo vz�ahu k Štátne-
mu vzdelávaciemu programu.

 Aké podklady mali posudzovatelia projektu 
k nahliadnutiu? Bolo dostupné libreto, kompletné 
notové materiály at�.? 
Na ŠPÚ mali posudzovatelia projektu k na-
hliadnutiu prezentáciu projektu, popis projektu 
a dej príbehu. S predkladate�mi projektu sme sa 
dohodli, že notový materiál s textami bude pred-
kladaný k nahliadnutiu ŠPÚ postupne. ŠPÚ 
má dispozícii tiež motiva�né listy pre u�ite�ov 
a žiakov a CD s nahrávkami jednotlivých piesní 
,rovnako ako u�itelia na základných školách. 
Nahrávky vždy jednej piesne na CD sú v nie-
ko�kých verziách: orchester + spev, orchester 
bez spevu, klavír + spev, klavír bez spevu, sloha 
(klavír + melódia), refrén (klavír + melódia), 
sloha (klavír), kóda (klavír). V sú�asnosti je na 
ŠPÚ k dispozícii aj CD s videonahrávkou uká-
žok návštev hercov na školách, so spevom žia-
kov a s vyjadrením u�iteliek a žiakov k projektu, 
fotogra� e z návštevy protagonistov na základ-
ných školách, ako aj z vyu�ovacích hodín.

(aj) 

M. �ekovský a L. Latinák plnia 
v projekte úlohu zabáva�ov. 

�foto: Viva Musica! agency�
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detí, u�ite�ov a ich rodi�ov. Odpovedajú, spie-
vajú, muzicírujú, vstupujú do deja a ovplyv-
�ujú jeho priebeh. Rozhodne nejde o žiadnu 
inováciu,“ hovorí profesor Hatrík. Avizova-
ná „renesancia“ preto tak trochu pripomína 
„objavovanie Ameriky“. Takže projekt Viva 
zbor! je prinajlepšom istou formou zážitko-
vého a projektového vyu�ovania. O cielenom, 
systematickom a všestrannom rozvíjaní hu-
dobnosti príliš hovori� nemožno. Ivan Šiller, 
ktorý sa projektom pre mládež intenzívne 
venuje a jeho koncerty pre deti na festivale 
Konvergencie bývajú pravidelne vypredané, 
v prípade Viva zboru! tiež ve�kú interaktív-
nos� nevidí: „Deti sa po�as roka nau�ia jed-
nohlasne desa� piesní, ktoré predvedú s or-
chestrom, herci budú hra� divadlo. S výnim-
kou monumentálnosti, mediálnej pozornosti 
a celebritných tvorcov i spoluú�inkujúcich ide 
o produkciu, aká na Slovensku predsa nie je 
ni�ím výnimo�ným. Otázkou pre m�a je, akú 
trvácnos� má takáto motivácia, a �i sa vynalo-
žené prostriedky skuto�ne odzrkadlia v rozvoji 
detskej hudobnosti. S popom sa predsa stre-
távajú denne.“ Drli�ka oponuje: „Považujem 
za zásadný omyl východisko, že jediný správny 
spôsob hudobnej výchovy je klasickou hudbou. 
Klasika predsa nie je posvätná krava. Ak bu-
deme úspešní a deti sa za�nú venova� hudbe 
aktívne, za�nú spieva� a hra�, prvý krok je vy-
bavený.“  Pre kontext dop��am, že moderná 
populárna hudba a jazz sú v u�ebných osno-
vách zahrnuté už pekných pár rokov, u�itelia 

majú tiež možnos� zostavi� si �as� u�ebného 
plánu pod�a osobných preferencií. 

Ide skuto@ne o deti? 
Projekt Viva zbor! má podporu dvoch minis-
terstiev, odsúhlasil ho Štátny pedagogický 
ústav, zastrešilo Národné osvetové centrum, 
stotožnili sa s ním známe osobnosti verejné-
ho života. Matej Drli�ka hovorí, že zafungo-
vala chémia: tvorcovia sa vypli k výnimo�ným 
výkonom, u�ite�ky sú nadšené a deti sa na ho-
diny hudobnej výchovy opä� tešia. Ambicióz-
ny, sebavedomím a optimizmom sršiaci šéf sa 
zmie�uje o dokumente Viva zbor!, ktorý pri-
pravuje v spolupráci s RTVS a o nieko�kých 
produkciách, o. i. aj v rámci o� ciálnych osláv 
20. výro�ia vzniku Slovenskej republiky. Zva-
žuje sa tiež cesta do Košíc, ktoré je Európ-
skym hlavným mestom kultúry, a preto je dob-
re mediálne pokryté zo zahrani�ia. Ak všetko 
pôjde dobre, budúci rok by chcel so svojím 
tímom rozšíri� Viva zbor! na celé Slovensko. 
Adela v najnovšej upútavke hovorí, že by kvôli 
Viva zboru! hrýzla do lavice. Ja by som si rád 
zahryzol do jazyka, ale na projekte Viva zbor! 
je ve�a vecí, ktoré ma ako rodeného skeptika 
a bývalého absolventa Pedagogickej fakul-
ty zneis�ujú. Napríklad spôsob � nancovania, 
pedagogická vágnos�, monumentálnos�, za-
vádzajúce PR, ale aj politicky podfarbené cha-
rakteristiky projektu („bude realizovaný v ob-
dobí nástupu sú�asnej vládnej koalície, ktorá 
potrebuje dlhodobé, stabilné, verejnos�ou dob-

re vnímané a nekon	 iktné projekty“) v texte, 
kde chýba akáko�vek zmienka o získavaní hu-
dobných zru�ností a prostriedkoch, ktorými 
by to chceli tvorcovia projektu dosiahnu�. Hu-
dobný život preto od budúceho �ísla rád po-
skytne priestor všetkým, ktorí sa budú chcie� 
k téme Viva zbor!, ale aj k témam výchovné 
koncerty �i hudobná pedagogika na Sloven-
sku a vo svete vyjadri�. „Stotož�ova�  odbor-
nos� s nudou nie je správne,“ povedal mi profe-
sor Hatrík nedávno pri rozhovore. Budeme sa 
v redakcii teši� presne na takéto texty.  

Post scriptum
Namiesto záveru som vybral citát Roma-
na Bergera, ktorý ma po�as práce na �lán-
ku sprevádzal. Význam jeho zaradenia ako 
akéhosi komplementárneho epilógu spo-
�íva v príkrom kontraste k predchádza-
júcemu textu: „Škola nového typu by mala 
vychováva� mravného �loveka. Preto by ho 
mala vies� ku kreativite (bif�ovanie pou�iek 
z traktátov o etike nepomôže, nesta�í!). Iba 
tak sa dostanú – škola i žiak – do kontextu 
kultúry. Do oblasti boja o kultúru. Boja proti 
ideológii konzumu. Proti barbarstvu a hlú-
posti. Nekone�né hromadenie kone�ných 
vecí je dôsledkom straty perspektívy Neko-
ne�na. Boj o kultúru sensu stricto je bojom 
o Transcendenciu. Bez Transcendencie sa 
egocentrický �lovek scvrkáva na �iernu die-
ru – stáva sa slepým a hluchým na volanie 
SOS! ozývajúceho sa sveta.“

Juniori v Redute
„Každá pozitívna reakcia je pre nás �alšou výzvou, aby svet klasickej hudby prestal by� pre mladých nudným stra-
šiakom. Veríme, že �asom si i naši najmladší návštevníci nájdu cestu na ‚ve�ké koncerty’ Slovenskej � lharmónie 
amy si budeme môc� poveda�, že naša snaha naozaj stála za to,” napísala v odpovedi na otázky týkajúce sa podu-
jatí pre mladých v Slovenskej � lharmónii manažérka Oddelenia propagácie Lucia Luknárová. 

 Odkedy fungujú v Slovenskej � lharmónii 
koncerty pre mladých a cyklus Junior?
Prvé koncerty pre deti a mládež za�ala 
Slovenská filharmónia pravidelne orga-
nizova� od koncertnej sezóny 1979/1980. 
Cyklus koncertov pre najmenších poslu-
chá�ov – Rodinné koncerty, ktorý si za-
choval svoj názov dodnes, organizujeme 
od koncertnej sezóny 1993/1994. Cyklus 
koncertov pre mládež Junior, pôvodne 
pod názvom „Mladí mladým“, funguje 
od koncertnej sezóny 1998/1999; a na-
koniec výchovné koncerty – pôvodne ve-
rejné generálky, dnes Hudobná akadémia 
Slovenskej filharmónie, organizujeme od 
koncertnej sezóny 2000/2001. V tejto sú-
vislosti je potrebné zdôrazni�, že kontrakt 
s Ministerstvom kultúry, ktoré je gestorom 
Slovenskej filharmónie, nám v rámci se-
zóny predpisuje pripravi� a zorganizova� 
minimálne 15 podujatí pre deti a mládež. 
Z koncepcie koncertných sezón za posled-
né roky je zrejmé, že Slovenská filharmó-
nia túto kvótu prekra�uje. 

 Aká je návštevnos� a kto sa na týchto poduja-
tiach zú�ast�uje?
Rodinné koncerty navštevujú predovšetkým 
rodiny s malými de�mi. V rámci jednej kon-
certnej sezóny pripravujeme štyri a ich náv-
števnos� je takmer 100 %. Koncerty „Cyklu 
Junior“ sú navštevované predovšetkým štu-
dentmi konzervatórií a hudobných odborov 
VŠMU, ale aj žiakmi ZUŠ. Ich návštevnos� 
je cca 70 %. Výchovné koncerty Hudobnej 
akadémie Slovenskej � lharmónie navštevu-
jú žiaci bratislavských i mimobratislavských 
základných škôl s pedagogickým sprievodom. 
Ich návštevnos� je takmer 100 %. Žiaci v jed-
nej koncertnej sezóne absolvujú 4 koncertné 
stretnutia a na záver získajú diplom „Akade-
mika Slovenskej � lharmónie“. Treba uvies�, 
že každá Hudobná akadémia po�íta s dvoma 
koncertnými produkciami v jeden de� – prvá 
je pre žiakov I. stup�a základných škôl a tá 
druhá pre žiakov II. stup�a základných škôl, 
takže jeden termín Hudobnej akadémie kaž-
doro�ne navštívi takmer 1 400 detí.  Hudobná 
akadémia Slovenskej � lharmónie patrí medzi 

najžiadanejšie koncertné „produkty“ Sloven-
skej � lharmónie a už viac ako 10 rokov sa teší 
obrovskému záujmu.

 �o tvorí dramaturgiu?
Dramaturgia Rodinných koncertov a Hudob-
nej akadémie SF zodpovedá všetkým krité-
riám ur�eným mladému posluchá�ovi. Má 
od�ah�ený, no hodnotný a atraktívny hudobný 
program, trvá 60 minút vrátane hovoreného 
slova, o ktoré sa už nieko�ko rokov stará he-
rec Martin Vanek, má interaktívnu koncepciu 
s dôrazom na didaktický efekt. Práca s publi-
kom je neodmyslite�nou sú�as�ou hovorené-
ho slova i silnou stránkou Martina Vaneka, 
vlastne už „dvorného“ moderátora koncertov 
pre deti a mládež. Deti oby�ajne za svoju ak-
tívnu ú�as� na koncerte získajú motiva�nú 
cenu. Ako ukážku koncertu pre deti a mládež 
si �itatelia môžu pozrie� a vypo�u� 1. Rodinný 
koncert prebiehajúcej 64. koncertnej sezóny 
2012/2013, ktorý je dostupný tu: http://stre-
am.� lharmonia.sk/index.php?id=221 

(aj) 
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 Lásku k hudbe, k 	udovej piesni, ste získali v�a-
ka matke, ktorá bola u�ite	kou. Ovplyvnilo to vaše 
rozhodnutie venova� sa hudbe profesionálne?
Prežil som krásne a š�astné detstvo. Dostal 
som do vienka principiálnu a morálnu, pria-
te�skú a láskavú výchovu s úprimným vz�a-
hom k �u	om, k národu, jeho dejinám, ale 
aj úctu k pozitívnym hodnotám. Môj vz�ah 
k hudbe sa formoval pomerne rýchlo. Hu-
dobná škola v Trnave a Tren�íne, spev v Sale-
ziánskom chlap�enskom zbore na Trnavskom 
gymnáziu pod vedením nezabudnute�ného 
profesora Stre�anského a potom v rôznych 
mládežníckych súboroch. Dlhé roky som pô-
sobil ako regenschori vo farskom kostole 
v Galante. A tak celkom zákonite nasledovali 
štúdiá na Katedre hudobnej výchovy Pedago-
gickej fakulty UK v Bratislave, bratislavskom 
Konzervatóriu a orchestrálneho a operného 
dirigovania na VŠMU v Bratislave.

 Kompozíciu ste študovali u Andreja O�ená-
ša i Šimona Jurovského, dirigovanie u Kornela 
Schimpla a �udovíta Rajtera. Vaším pedagógom 
bol aj Eugen Sucho�. �o pre vás znamenali?
Boli to osobnosti, ktoré popri odbornom, mali 
na m�a aj ve�ký vplyv �udský, plný humaniz-

mu a nádeje pre všetko, �o prináša spolo�-
nosti pokrok. Nau�ili ma tiež by� hrdým  na 
schopnosti a danosti našich �udí. Dnes si viac 
ako kedyko�vek predtým uvedomujem, že som 
mal to š�astie nadobudnú� vrcholné umelecké 
vzdelanie od osobností, ktoré kládli profesi-
onálne základy slovenskej hudobnej kultúry. 
A vari najkrajšou na vz�ahu s nimi bola sku-
to�nos�, že po ukon�ení štúdií sme sa stali, ak 
to tak môžem poveda�, priate�mi. Môj vz�ah 
k profesorovi Sucho�ovi bol výnimo�ný. Ako 
pedagóg bol mimoriadne náro�ný a prísny, 
ale nanajvýš spravodlivý. Od �ias môjho štú-
dia na pedagogickej fakulte až ku sklonku 
jeho života sme mali množstvo stretnutí, �i už 
vo vz�ahu pedagóg-študent, ako funkcioná-
ri Zväzu slovenských skladate�ov, ako autor 
našich národných opier v �ase môjho pôsobe-
nia vo funkcii umeleckého šéfa opery SND, až 
po vz�ah našich rodín. Bol ve�kou umeleckou 
a �udskou osobnos�ou.

 Ako skladate	a vás zaujali skôr klasické kom-
pozi�né vyjadrovacie prostriedky, no v niektorých 
dielach ste uplatnili aj vo	nú dodekafóniu. 
Každý autor má plné právo na tvorbu takých 
výrazových prostriedkov, o ktorých je pre-

sved�ený, že sú tým pravým ideálom na vy-
jadrenie vlastného posolstva. Priznám sa, že 
napriek tvorivému využívaniu dostupných 
techník som vždy uprednost�oval také výra-
zové prostriedky, aby boli pendantom krásna 
a zrozumite�nosti. Umenie, a nielen umenie 
hudobné, má prispie� k pocitu krásy, dobroty 
a �udskosti. H�adanie rezonancie s vnímavým 
posluchá�om je asi hlavná úloha umelca a o to 
som sa snažil vždy, �i v jednoduchej úprave �u-
dovej piesne alebo v symfónii. 

 Pôsobili ste ako šéfdirigent symfonického or-
chestra Vojenského umeleckého súboru v Brati-
slave, riadite	 Správy umenia ministerstva kultúry, 
ako umelecký šéf a hlavný dramaturg Opery SND 
v Bratislave, šéfredaktor OPUS-u, tajomník Zvä-
zu �s. skladate	ov a koncertných umelcov v Pra-
he. V rokoch 1991–1996 ste zastávali funkciu 
tajomníka Spolku slovenských skladate	ov, v ro-
koch 1997–1998 ste boli generálnym riadite	om 
Národného hudobného centra. Na ktoré obdobie 
spomínate najradšej?
Skuto�ne �ažko ur�i� prioritu. Dvanás� rokov 
pôsobenia vo VUS-e s osobnos�ami ako ume-
lecký vedúci Milan Novák, choreograf Jan-
ko Guoth �i dramaturg Tibor Grunner bola 

 �f
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„Nechajte 
súdruha, 
veQ sú tu 
zahrani@ní 
hostia...”

Nedávno zosnulý skladate� a dirigent Pavol Bagin 
stál na �ele významných slovenských hudobných 
inštitúcií v rokoch, ktoré dnes vnímame ako 
rozporuplné a s ktorými sa dodnes vyrovnávame. 
V tieni jeho funkcií sa do istej miery ocitla jeho 
tvorba, ktorej nezaujaté zhodnotenie nás ešte len 
�aká. Do redakcie sme dostali rozhovor pripravený 
tesne pred skladate�ovou smr�ou a uverej�ujeme 
ho ako retrospektívu �loveka, ktorého poh�ad je 
obohatený o odstup dvoch-troch desa�ro�í, i ako 
genera�ný odkaz.

Pripravila Danica JAKUBCOVÁ
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„moja mlados�“, získavanie nových odbor-
ných poznatkov v práci so symfonickým or-
chestrom, ale aj kovanie ostrôh v medzi�ud-
ských vz�ahoch a na zájazdoch riadenie vyše 
200-�lenného ansámblu. Neraz som pove-
dal, že to boli moje „druhé univerzity“. Nuž 
a 	alších dvanás� rokov na poste umeleckého 
šéfa Opery SND? Bola to �es�, zodpovednos� 
a opätovné štúdium, aby som svojou troškou 
prispel k tomu, že sa prvá reprezenta�ná scé-
na stala dôstojným pendantom zahrani�ných 
partnerov. Nehovoriac o tom, že popri množ-
stve mladých sólistov, ktorých som angažoval 
do operného súboru (Peter Dvorský, Magda 
Hajóssyová, Sidónia Haljaková, Sergej Kop-
�ák a 	.), som mal vynikajúcich spolupracov-
níkov, dirigentov Košlera, Freša, Auera, Mál-
ka, režisérov Krišku, Fischera a Gyermeka 
a doslova svetových výtvarníkov na �ele s prof. 
Vychodilom. Nedá sa zabudnú� na vyše dvad-
sa� umeleckých zájazdov s naším operným 
súborom po celej Európe. Ve	 v tej dobe bol 
popri športovcoch a folklórnych súboroch je-
dine operný súbor špi�kovým reprezentantom 
slovenskej kultúry. Aj Vojenský umelecký sú-
bor patril v tej dobe k špi�kovým umeleckým 
telesám v �eskoslovensku. Vynikajúci muž-
ský spevácky zbor, profesionálny tane�ný sú-

bor, no a symfonický orchester, každoro�ne sa 
„obnovujúci“ vojakmi základnej služby, špi�-
kovými absolventmi hudobných u�ilíš� z ce-
lej �eskoslovenskej republiky. Mimochodom, 
v jednom roku sa nám stalo, že štyria hornis-
ti boli všetci laureátmi medzinárodnej sú�aže 
v Zürichu (bola to známa „brnianska hornová 
škola). V �ase, ke	 tane�ný súbor študoval ce-
losúborový program, naštudoval som so sym-
fonickým orchestrom symfonický alebo oper-
ný koncert s dielami slovenských a svetových 
skladate�ov, s ktorým sme hos�ovali po celej 
republike. 

 Ako riadite	 Správy umenia na MK SR i šéf 
Opery SND ste boli v kontakte s  Miroslavom Vál-
kom. Na jeho poéziu ste skomponovali Tri spevy 
pre soprán a orchester... 
Válek bol ve�kou osobnos�ou našej kultúry ako 
básnik, �lovek i minister kultúry. Mali sme ve�-
mi priate�ský a profesionálny vz�ah, ktorý vy-
ústil do kompozície, ktorú uvádzate. �asto 
spomínam na uvedenie Gershwinovej opery 
Porgy a Bess v roku 1974 v Opere SND. Bolo 
to po�as tzv. „normaliza�ného“ obdobia a tak 
som si inscenáciu poistil hos�ovaním režiséra 
a scénického výtvarníka zo Štátnej opery v Lip-
sku (vtedy NDR). Uvedenie sa stretlo s obrov-

ským ohlasom, s vynikajúcimi výkonmi Juraja 
Hrubanta, Marty Nitranovej a Juraja Martvo-
�a. O nieko�ko dní mi však riadite� SND Janko 
Kákoš oznámil, že som prekro�il � nan�ný limit 
na inscenáciu o milión korún a že v decembri 
nebude v SND na výplaty! Neostávalo ni� iné, 
ako sa na druhý de� ráno o siedmej ís� posadi� 
pred kanceláriu ministra Válka a t�pnu�, ako 
to celé skon�í. Válek skuto�ne, tak ako vždy, 
po siedmej prišiel, a hne	 na m�a zhurta: „No, 
�o máš, že si tu tak zrána?“ Pozval ma do kan-
celárie, ponúkol ma tradi�ným ko�akom a rie-
kol: „Tak syp!“ Za�al som akosi vytá�a�, že sme 
uviedli „sociálnu drámu“, že som mal hostí 
z NDR a prekro�il sa � nan�ný limit, ke	že dielo 
je mimoriadne náro�né. Válek ma však zahria-
kol, aby som povedal �íro�istú pravdu. Potom 
sa spýtal, kedy je Porgy a Bess na programe, že 
sa príde pozrie�. A skuto�ne, Válek na predsta-
venie prišiel (iná� do opery chodil len z donúte-
nia na protokolárne predstavenia) a vydržal do
konca. Po predstavení som ho išiel vyprevadi� 
z prezidentskej lóže a on len cez zuby precedil: 
„Peniaze dostaneš!“

 Stalo sa vám aj nie�o horšie?
Áno. Nevedel som sa zmieri� s tým, že Lucia 
Poppová a Edita Gruberová u nás nemôžu 

ROZHOVOR

Štvrtého januára spomedzi nás vo veku ne-
dožitých osemdesiat rokov odišiel Pavol Ba-
gin. Absolvent Katedry hudobnej výchovy 
na Vysokej škole pedagogickej v Bratisla-
ve i kompozície a dirigovania na Štátnom 
konzervatóriu v Bratislave dov�šil vzdela-
nie na Vysokej škole múzických umení, kde 
vyštudoval orchestrálne a operné dirigova-
nie (udovít Rajter). Spo�iatku pôsobil ako 
šéfdirigent Vojenského umeleckého súboru 
(1957–1969) a príležitostný dirigent ba-
letných inscenácií SND. Pôsobil v riadia-
cich funkciách na Ministerstve kultúry SR 
(1969–1971), v Opere SND (1971–1983), 
v OPUS-e (1983–1987), Zväze �eskoslo-
venských skladate�ov (1987–1990), Spol-
ku slovenských skladate�ov (1990–1996) 
a v Národnom hudobnom centre (1997–
1999). Ako skladate� nebol prive�mi plod-
ný, no jeho zbor Lapotadlo v interpretácii 
Speváckeho zboru mesta Bratislavy mal 
úspech na I. ro�níku Festivalu slovenskej 
zborovej tvorby (1996).
S Pavlom Baginom som sa po prvý raz stre-
tol v roku 1970 ako pracovník Výskumné-
ho ústavu kultúry na konferencii k výsled-
kom sociologického výskumu Návštevnos� 
Opery SND. Pavol Bagin, vtedy riadite� 
Odboru umenia Ministerstva kultúry SR, 
v závere konferencie uviedol, že do funkcie 
šéfa Opery SND sa nepodarilo získa� nija-
kú významnú osobnos�. Paradoxne po nie-
ko�kých mesiacoch do tejto funkcie nastú-
pil práve on a s trinástimi sezónami sa stal 

doposia� najdlhšie pôsobiacim umeleckým šé-
fom v histórii súboru (Juraj Hrubant ich má 
na konte jedenás�, Karel Nedbal desa�). 
Na Baginovu éru v Opere SND sa treba poze-
ra� v  spolo�ensko-politickom kontexte neži�-
livých sedemdesiatych rokov. Bez bližších (ale 
naozaj objektívnych) informácií z vnútra sú-
boru je dnes �ažké ur�i�, ktoré z úspechov i ne-
zdarov bratislavskej Opery priamo �i nepria-
mo ovplyvnil. Napriek tomu zostáva faktom, 
že ako umelecký šéf a zárove� šéfdramaturg 
nemohol nášmu opernému dianiu nevtla�i� 
svoju pe�a�. Pod ním „slúžilo“ osved�ené trio 
dirigentov (Frešo, Málek, Auer) i režisérov 
(Kriška, Gyermek, Fischer). No Bagin pritia-
hol do SND na necelých šes� sezón aj Zdenka 
Košlera, ktorého inscenácie Mozarta, Janá�-
ka a Bartóka výrazne prekonali zvy�ajnú úro-
ve� bratislavských hudobných naštudovaní. 
Náro�né Cikkerove partitúry zas zveril vychá-
dzajúcej hviezde Ondrejovi Lenárdovi. Dvere 
do súboru otvoril celej plejáde mladých oper-
ných sólistov (Dvorský, Kop�ák, Hajóssyová, 
Haljaková a 	alší), z ktorých viacerým vytvo-
ril podmienky pre prienik do zahrani�ia – za-
vše aj na úkor vlastného súboru. Tiež vedel 
z iných operných divadiel získa� posily, bez 
ktorých by sa súbor v jeho, ale ani v nasledu-
júcej Juríkovej ére nezaobišiel (Blahušiaková, 
Mauréry). Zárove� dokázal Operu SND dob-
re „preda�“ v zahrani�í, a to nielen v ôsmich 
(odborníkmi zavše kritizovaných) komer�-
ných zájazdoch do Nemecka, Holandska �i 
Španielska, ale aj v umelecky reprezentatív-

nych vystúpeniach (festivaly, Dni �eskoslo-
venskej kultúry). Osobitne treba spomenú� 
spevácky jedine�ného Fausta a Margarétu 
vo Viedni (1976), a najmä do šiestich štá-
tov vyvezenú exportnú inscenáciu Janá�-
kovej Veci Makropulos (tím Košler, Kriš-
ka, Vychodil, Elena Kittnarová ako Emilia 
Marty). 
Po�as jeho šéfovania sme v SND priví-
tali sedemnás� zahrani�ných súborov, 
z ktorých niektoré nadchli spevácky (Pi-
ková dáma moskovského Ve�kého divad-
la, 1973), iné netradi�nou dramaturgiou 
(Šostakovi�ov Nos, Monteverdiho Orfeus, 
Boitov Mefistofeles, Myslive�kov Tamer-
lán). Udalos�ou bolo i hos�ovanie weimar-
skej opery s Cikkerovým Coriolanom �i ber-
línskej Komickej opery s Madama Butter	 y 
v réžii Joachima Herza. Z individuálnych 
zahrani�ných hostí treba spomenú� Violet-
tu Eugenie Moldoveanuovej, Mimi Ilony 
Tokodyovej, Valentina Lajosa Millera �i ne-
nápadnú Carmen neskoršej hviezdy Stefa-
nie Toczyskej. 
Najpozitívnejším rysom Baginovej éry je 
azda dramaturgia súboru s inscenáciami Ja-
ná�ka, Bartóka, Cikkera, Gershwina, Stra-
vinského, Purcella �i dvoch exponovaných 
„antických“ diel Richarda Straussa. Drama-
turgický diapazón rozšíril aj tým, že umožnil 
prerod Málkovho súboru Camerata Slovaca 
na Komorný súbor Opery SND.

Vladimír BLAHO

Za Pavlom Baginom (11. 5. 1933 Košice – 4. 1. 2013 Bratislava)
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pôsobi�. Najmä, ke	 vo viedenskej televízii 
obe vždy vystupovali ako Slovenky, k �omu 
sa hrdo hlásili. Lucia ob�as chodievala do 
Bratislavy (neviem, akým zázrakom sa jej to 
napriek emigrácii podarilo), sedávala v di-
vadelnom bufete a ob�as si prišla „pokeca�“ 
aj ku mne. Ú�inkova� však odmietala, zrej-
me pre nejaké nezhody s predchádzajúcim 
vedením. Edita Gruberová však nemala do 
republiky prístup. V rámci BHS sa v Brati-
slave každoro�ne usporadúvala Medziná-
rodná tribúna mladých interpretov. Porote 
predsedal, z mojej iniciatívy a s pomocou 
riadite�a Slovenskej filharmónie Laca Mok-
rého (pochopite�ne so súhlasom Válka), 
prof. Seefeldner, riadite� Štátnej opery vo 
Viedni. Raz mi povedal, že Wiener Staatso-
per bude ú�inkova� na Pražskej jari a uvedú 
Straussovu Ariadnu na Naxe v hlavnej úlo-
he s Gruberovou, aby som pomohol vybavi� 
jej bezproblémový vstup do �eskosloven-
ska. Onedlho sme boli s Jankom Kákošom 
na recepcii pri príležitosti štátneho sviatku 
na Pražskom hrade. Oslovili sme tajomníka 
ÚV KS� Vasila Bi�aka so žiados�ou o vyrie-
šenie tohto prípadu. Bi�ak súhlasil a vyba-
vil! Edita teda ú�inkovala v Prahe, tak som 
si povedal, skúsim to i ja. S Pe�om Dvor-
ským sme sa dohodli na termíne (Dvorský 
ú�inkoval v opere Lucia di Lammermoor vo 
Viedni i Bratislave, vo Viedni práve s Edi-
tou Gruberovou), kedy by mohli obaja spie-
va� v Bratislave a dal som žiados� do agen-
túry Slovkoncert na vybavenie hos�ovania. 
A bolo zle. Riadite� agentúry hne	 „utekal 
žalova�“ ministrovi Válkovi, a ten ma dal 
predvola�. Ko�ak veru nebol. Snažil som 
sa mu vysvetli� svoje konanie, no on si len 
húdol, že �i ho chcem zni�i�, že ho istý ta-
jomník ÚV KSS odkrág�uje. Z hos�ovania 
nebolo ni�. Satisfakciu dostala naša slávna 
sopranistka až po rokoch, v �ase, ke	 som 
bol riadite�om Národného hudobného cen-
tra. S pomocou bývalej tajomní�ky SF Melá-
nie Kušnírovej, sme zabezpe�ili hos�ovanie 
Edity Gruberovej na celove�ernom koncer-
te so Slovenskou filharmóniou. Bol to jeden 
z najkrajších ve�erov v mojom živote...

 Politika umeniu nikdy neprospievala...
K tomu sa viaže jedna perli�ka v súvislos-
ti s premiérou Cikkerovej opery Hry o láske 
a smrti na námet Romaina Rollanda. Na pre-
miére bolo celé vtedajšie vedenie ÚV KSS na 
�ele s Bi�akom, ktorý bol akýmsi zázrakom 
vždy obhajcom Jána Cikkera. Pred predsta-
vením som ako vždy predstúpil pred audi-
tórium a rozprával o zmysle a poslaní diela, 
ktoré symbolizuje boj proti násiliu. To som 
si ale neuvedomil, že v tre�om rade v príze-
mí sedí Alexander Dub�ek, vtedy už odsta-
vený a perzekvovaný. Cez prestávku prišli 
za mnou dvaja muži „v kožákoch“, aby som 
okamžite išiel k prezidentskej lóži. Tam na 
m�a spustil istý tajomník ÚV KSS, �o som 
to rozprával a �o som svojím prejavom mys-
lel, a ako sa do opery dostal Dub�ek. Naš�as-
tie, zasiahol Vasi� Bi�ak: „Nechajte súdruha, 

ve� sú tu zahrani�ní hostia, aspo� vidia, že je 
u nás demokracia.“ Zdanlivo bol pokoj, ale 
len do rána. Dvaja muži „v kožákoch“ ma 
už �akali v kancelárii a za�ala „spove	“. Do-
konca žiadali text diela, aby som im vysvetlil, 
�o to malo v�era znamena�. Vtedy mi napad-
la myšlienka, ako si z nich „vystreli�“. Sekre-
tárku som požiadal, aby mi doniesli partitú-
ru opery z archívu. „Pánom“ som ju predlo-
žil a oznámil, že text je zapísaný v partitúre 
a iný nemám. Zhrození sa pozreli, �o je to za 
�udo, a znechutení odišli. Tým sa celá kauza 
skon�ila...

 Aké bolo obdobie normalizácie? V tom �ase 
ste pôsobili na Ministerstve kultúry... 
V Osvetovom centre v Bratislave sa raz usku-
to�nila ve�kolepá výstava výtvarných diel zo 
Sovietskeho zväzu. Válek ma poveril prípra-
vou otvorenia. Pozval Lacka Holáska, dirigen-
ta Slovenských madrigalistov, aby zaspievali 
po slávnostnom príhovore ministra Staroslo-
vanský ot�enáš a Šostakovi�ovu Prvomájovú. 
Pochopite�ne, výstava niesla názov od najstar-
ších �ias po sú�asnos�, a boli na nej staroslo-
vanské ikony až po „socialistické“ monumen-
ty. Skon�ilo sa otvorenie a istý tajomník mest-
ského výboru KSS sa na m�a oboril, �o má 
znamena� ten Ot�enáš. A tu ma zachránil ge-
nerálny konzul ZSSR v Bratislave Dejev, kto-
rý povedal: „Vsjo v pariadke, zdes ikony – Ot-
�enáš, zdes monumenty – Májová...“ Aj takéto 
veci som zažíval.

 Mali ste možnos� porovna� prácu viacerých 
ministrov kultúry...
Dovo�te mi poveda� len jedno: Miroslav Válek 
bol a ostáva absolútnou výnimkou na poste 
ministra kultúry v tom najpozitívnejšom slo-
va zmysle.

 Napriek vašim zásluhám o rozvoj hudobného 
umenia ste jeden a pol roka, ktoré vám chýbali do 
dôchodku, robili šoféra. Môžete priblíži� toto ob-
dobie vášho života?
Nuž, zmeny po roku 1989 sa ma osobne a, 
žia�, musím konštatova�, že absolútne ne-
opodstatnene, ve�mi dotkli. Po návrate z Pra-
hy, kde som pôsobil ako tajomník Zväzu �es-
koslovenských skladate�ov a koncertných 
umelcov (ktorý bol zrušený), uchádzal som 
sa vari na desiatich miestach o angažmán. 
Vyhral som konkurz na miesto riadite�a istej 
inštitúcie. Po konkurze mi �lenovia výbero-
vej poroty gratulovali k úspešnému výsled-
ku. Za tri dni som dostal doporu�ený list od 
vtedajšieho „ministra kultúry“, že nie je žia-
duce, aby som nastúpil do funkcie, samozrej-
me, bez uvedenia dôvodu! Satisfakcia prišla 
až po poldruha roku, ke	 ma už iný minister 
kultúry poveril zriadením Národného hu-
dobného centra a zveril mi funkciu generál-
neho riadite�a.

 Ako hodnotíte s odstupom �asu slovenské hu-
dobné umenie?
Najvä�šiu rados� mám z nových generácií 
interpretov, absolventov našich hudobných 

u�ilíš�. Pozorujeme neuverite�ný vzostup. Je 
tu celá plejáda mladých, talentovaných a aj 
usilovných interpretov, spevákov, klaviris-
tov, huslistov, violon�elistov, organistov, ale 
navyše i vynikajúcich interpretov v netradi�-
ných koncertantných zoskupeniach. S po�u-
tovaním však sledujem postupné obmedzenia 
pôvodnej tvorby, ale najmä uplatnenia mla-
dej interpreta�nej generácie. Tak ako sú dnes 
problémy v zdravotníctve a školstve, tak je to 
i vo sfére kultúry a vari najbolestnejšie sa to 
prejavuje práve v oblasti tzv. vážnej hudby. 
Myslím si, že sa tu doslovne hazarduje s �ud-
ským talentom a môže sa to vypomsti� nielen 
tým, ktorí umenie produkujú, ale aj tým, kto-
rí ho majú prijíma�. Ak bol v minulom období 
dôkladne prepracovaný celý systém odborné-
ho školstva, navyše dôsledne vybudovaná sie� 
základných umeleckých škôl, tak práve táto 
sie� bola vyslovene žriedlom objavovania ta-
lentov a dôstojným príspevkom ku kultivova-
niu najmladšej generácie. Mám obavy, že tí, 
ktorí zmenili svoje hodnotové kritériá na oby-
�ajnú konzumnú spolo�nos�, priamo ohrozu-
jú výchovu našej mlade. Mojím jediným žela-
ním je, aby rozum a srdce zví�azili nad zlom 
a hlúpos�ou.

 Ako hodnotíte sú�asnos� v oblasti hudby?
Som presved�ený, že hudbu, a umenie vô-
bec, nie je možné oddeli� od celospolo�en-
ského diania. Sú skuto�nosti, ktoré ma na-
p��ajú istou nostalgiou nad tým, ako si Slo-
va� akousi malos�ou marí to, �o si v dejin-
nom i nedávnom zápase vlastnou prácou vy-
dobyla... Iste nie je priestor na rozvádzanie 
týchto „nostalgických“ postrehov, no zdá sa 
mi, že našské vajatanie pretrváva, ba naras-
tá, akoby skok zo „salaša“ do centra spolo-
�enského diania bol prive�kým „sústom“ pre 
malý národ. A �i závis�, ohováranie, nevra-
živos�, ve�kohubos�, zastieranie vlastných 
komplexov egoizmom a cynizmom je pre-
javom novej doby? A �i osobné záujmy nad 
záujmami celospolo�enskými, a to dokonca 
i vo vz�ahu inštitúcií, sú prejavom ve�kos-
ti a �i malosti nášho národa? A �i za každú 
cenu si treba všetko, hlava-nehlava, vydobý-
ja� a len málo, ve�mi málo dáva�? Nuž, ve�a 
takých otázok vyvstáva v období, ktoré by 
malo prináša� nové kvality, no vari nielen 
vo výrobe, ekonomike, životnom prostredí, 
ale aj v celom spôsobe života, v uvedome-
ní si potreby kultúrneho povedomia... Vla-
do Miná� povedal, že dejiny Slovákov nie sú 
dejinami krá�ov, cisárov, vojvodov a kniežat, 
ví�azných expedícií a podma�ovania, ale sú 
dejinami neustálej tvorivej práce, „vytrvalej, 
tichej a predsa vzdorujúcej sily“, že Slováci 
nikdy nikomu nevládli, boli objektom a nie 
subjektom dejín. Z toho ozaj možno vyde-
dukova� ponau�enia, no vari najdôležitejším 
poznaním je to, že Slováci sú tu. Verím, že 
sila, ktorá tisícro�ie útlaku dokázala vydr-
ža�, opätovne prinesie schopnos� nájs� sa. 
Aby národ, a v �om i jeho hudobná kultúra, 
mali pevné miesto, zodpovedajúce jeho sku-
to�ným danostiam a schopnostiam.  
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Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu 
4. ro@ník festivalu, 25.–28. októbra, Bratislava

Na sklonku októbra sa v Bratislave už po 
štvrtýkrát podarilo vytvori� platformu, 
ktorá umožnila prezentova� spev grego-
riánskeho chorálu schólami zo Slovenska 
i zahrani�ia. Prvý ro�ník festivalu, kto-
rý je jediným svojho druhu u nás, sa ko-
nal v roku 2007. Umeleckým riadite�om 
podujatia je Milan Kolena. V koncepcii 
festivalu sa prejavilo porozumenie pre 
funkciu prezentovanej hudby i priestor, 
ktorý je pre �u prirodzený. Gregoriánsky 
chorál sa pod�a konštitúcie Sacrosanc-
tum Concilium 2. vatikánskeho koncilu 
(1963) stále pokladá za „vlastný spev 
rímskeho obradu”. Preto gregoriánsky 
chorál zaznel v bratislavských chrámoch 
okrem štvorice koncertov aj ako sú�as� 
ôsmich omšových liturgií. 
Na festivale bol predstavený prevažne 
klasický repertoár gregoriánskeho cho-
rálu z 8. a 9. storo�ia (doložený rukopis-
mi od 10. storo�ia), uplatnili sa však aj 
mladšie spevy. Výber zoh�ad�oval ritu-
álne súvislosti omšovej liturgie, na kon-
certoch sa ale uvádzali aj spevy ofícia, 
trópované kompozície a polyfónia. Fes-
tival si kladie za cie� aj podpori� obnovu 
interpretácie gregoriánskeho chorálu 
pod�a najnovších poznatkov gregorián-
skej semiológie. Jej princípy v 50. rokoch 
20. storo�ia vedecky sformuloval Dom 
Eugène Cardine (1905–1988) na základe 
výskumu neum v najstarších notovaných 
rukopisoch. 
Na festivale sa zú�astnili súbory z Ta-
lianska, Po�ska, �iech, Slovenska a je-

den medzinárodný ansámbel. Je pozi-
tívom, že bratislavský festival (napr. 
v porovnaní s prestížnym podujatím 
v belgickom Watou) umožnil prezento-
va� sa aj telesám, ktoré nemajú ambíciu 
alebo podmienky rozvíja� svoju �innos� 
na profesionálnej úrovni.  
Festival nebol sú�ažou. Vnímala som ho 
ako priate�ské a prajné fórum, kde každé 
teleso prispelo pod�a svojich možností. 
Do popredia pritom vystupovali medziná-
rodne etablované telesá z talianskeho Por-
to Torres, z Ríma a medzinárodná schóla 
Graces & Voices, tieto súbory mali aj vä�ší 
priestor na koncertnú prezentáciu (vystú-
pili na 2 koncertoch).
Dámsky súbor Graces & Voices, ktorý 
vedú Adrija �epaité a Antanina Ka-
lechyts, pozostáva z mladých absol-
ventiek rôznych hudobných akadémií 
v Európe. Prezentoval sa suverénnym 
hlasovým prejavom s presved�ivou in-
terpreta�nou koncepciou a výborným 
zvládnutím jednohlasu aj viachlasnej 
sadzby. Gruppo Gregoriano dei Can-
tori della Resurrezione z Porto Torres 
je súborom s bohatou koncertnou �in-
nos�ou. Jeho dirigent Antonio Sanna, 
ktorý má za sebou aj 2 ví�azstvá v reno-
movanej sú�aži Guido d’Arezzo, preja-
vil obdivuhodný zmysel pre plasticitu 
melodických línií a intenzitu výrazu. 
Zaujala ma tiež citlivá výstavba fráz 
a brilantná práca s dynamikou (aj ke	 
tu možno sná	 aj diskutova� o miere 
dynamicko-rytmických efektov v inter-

pretácii stredovekého chorálu). Schóla 
študentov Pápežského inštitútu po-
svätnej hudby v Ríme je telesom s vyše 
storo�nou históriou, ktoré viedli osob-
nosti ako napr. P. Feretti, E. Cardine �i 
N. Albarosa. V sú�asnosti je jej dirigen-
tom prof. Franz Karl Prassl. Repertoár 
druhého koncertného vystúpenia, dra-
maturgicky zameraného na Jeruzalem, 
�erpal aj z neskorších prame�ov zo 
14. storo�ia (napr. z juhonemeckej ob-
lasti). Schóla sa prezentovala zvukovo 
hutným a výrazovo živým prednesom. 
Medzi zahrani�ných hostí patrili aj sú-
bor Apeiron zo Sardínie, Svatomichal-
ská gregoriánská schola z Brna a Scho-
la Cantorum študentov Akadémie sak-
rálnej hudby v po�skom Gda�sku, ktorá 
sa pod vedením Tomasza Rakowského 
prezentovala kompaktným a muzikál-
nym prednesom. 
Je potešite�né, že najvä�ším po�tom 
schól bolo na festivale zastúpené Slo-
vensko. Ide o 5 súborov, ktorých diri-
genti patria u nás k priekopníkom spe-
vu pod�a gregoriánskej semiológie. 
Vzdelanie získali v zahrani�í a v sú�as-
nosti ho odovzdávajú 	alej: ako peda-
gógovia, interpreti, teológovia i muzi-
kológovia. Tri schóly boli z Bratislavy. 
Dve z nich vedie Gloria Braunstei-
ner. Schola Gregoriana „Gloria Dei – 
homo vivens“, založená v roku 2003, 
je zložená zo študentov Teologickej 
fakulty Trnavskej univerzity a „Logi-
ké latreia“ zo študentov Konzervató-

ria v Bratislave. Mužský súbor Schola 
Gregoriana Bratislavensis (existuje 
od roku 2002) s dirigentom Milanom 
Kolenom prezentoval spevy z Brati-
slavského notovaného misálu vyhoto-
veného pred rokom 1341 pre liturgic-
kohudobnú prax v Dóme sv. Martina 
v Bratislave, ktorá sledovala liturgic-
ký úzus Ostrihomu. Schola Cantorum 
Katolíckej Univerzity v Ružomberku 
sa venuje aj interpretácii kompozícií 
sú�asnej liturgickej hudby. Bola zalo-
žená v roku 1999 a vedie ju Janka Bed-
náriková, ktorá publikovala viacero 
prác z oblasti výskumu stredovekých 
prame�ov zo Slovenska s adiastema-
tickou notáciou. Dámska Schola Can-
torum Cassoviensis z Košíc s dirigen-
tom Jánom Ve	 backým, ktorej tradícia 
siaha do obdobia vzniku K�azského 
seminára v Košiciach v roku 1809, sa 
v máji tohto roku predstavila aj na fes-
tivale vo Watou. Venuje sa najmä na 
koncertnej �innosti.
Festival bol vzácnou príležitos�ou bez-
prostredne zaži� �as� z bohatého re-
pertoára stredovekého chorálu, ktorý 
je pilierom európskej artificiálnej hud-
by, a získa� podnety aj k jeho 	alšiemu 
štúdiu a aktivitám na poli interpretácie 
i výskumu. Stretol sa s ve� kým záuj-
mom publika, o �om sved�ila aj ve�mi 
dobrá  návštevnos�. �alší ro�ník bude 
v roku 2014. 

Sylvia URDOVÁ
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Prehliadka mladých organistov
40. ro@ník festivalu, 26.–30. novembra, Bratislava

Jubilejný ro�ník Prehliadky mladých slo-
venských organistov ponúkol bohatý 
program. Významné celoslovenské po-
dujatie  po�as svojej histórie odprezen-
tovalo mnohých umelcov, ktorí sa doma 
i v zahrani�í venujú svojmu povolaniu do-
dnes. Koncertný maratón spájali dve pozi-
tíva: nádejní organisti z celej republiky si 
mohli vyskúša� nástroje v hlavnom meste; 
publikum malo jedine�nú príležitos� tie-
to nástroje po�u� a porovnáva�. Úvodný 
koncert (26. 11.) v Organovej sieni Kon-
zervatória v Bratislave patril domácej štu-
dentke Lenke Plajdi�kovej a Františkovi 
Hermanovi, posluchá�ovi Konzervatória 
J. L. Bellu v Banskej Bystrici. V ten istý de� 
v Kostole Najsvätejšieho Spasite�a pri omši 
ú�inkoval spevácky zbor Oddelenia cirkev-
nej hudby Konzervatória v Bratislave a or-
ganistka Kristína Gab�ová. Cirkevné kon-
zervatórium v Bratislave v zastúpení Zuza-
ny Vojteššákovej a Vladislava Spir�áka 
zase predstavilo hradný organ (27. 11.). 
Aj Tomáš Mihalik, Štefan I	aš �i Matej 
Stašík z Košického konzervatória odohra-
li svoj koncert na hrade (19. 11.). Zrekon-

štruovaný romantický nástroj v Kostole 
Najsvätejšieho Spasite�a patril Jarmile Já-
nošíkovej a Pavlovi Valášekovi z Konzer-
vatória v Žiline (28. 11.). 
Zaujímavý bol koncert v Kostole sv. Mar-
gity v Lama�i (27. 11.). Na novom mecha-
nickom organe sa predstavil Tomáš Hodál 
a Marek Mosnár, obaja z triedy Mgr. art. 
Juraja Mi�úneka zo Súkromného konzer-
vatória D. Kardoša v Topo��anoch. Tomáš 
Hodál predviedol výborný výkon v Ba-
chovom Prelúdiu a fúge g mol BWV 535. 
Klasická registrácia, výborná technická 
zdatnos�, �istota behov a v neposlednom 
rade jasný interpreta�ný zámer presved�i-
li o tom, že interpret má ve�ký potenciál. 
Škoda, že Mendelssohnova Sonáta �. 5 
D dur op. 65  pôsobila príliš technicky. Ur-
�ite však treba vyzdvihnú� Duru� ého Fu-
gue sur le thème du Carillon des Heures 
de la Cathédrale de Soissons, kde mladý 
organista spo�iatku trochu zaváhal, no 
napokon sa mu podarilo náro�nú sklad-
bu dynamicky i farebne vygradova�. Jeho 
kolega Marek Mosnár ni�ím nezaostával. 
Zrete�né vedenie hlasov a jemná práca 

s dynamikou dopomohli v Bachovej Fan-
tázii a fúge g mol BWV 542 k preh�adné-
mu vyzneniu diela. Úspešne dopadla aj 
Guilmantova Sonáta �. 1 d mol op. 42. 
Nemenej dôležitým bol koncert Konzer-
vatória Bratislava v Slovenskej � lharmónii 
(28. 11.) s premiérou nového organa ako 
sólistického nástroja v sprievode orches-
tra. Symfonický orchester konzervatória 
(dirigent Juraj Jartim) otvoril ve�er Vival-
diho Koncertom pre dve trúbky a slá�iko-
vý orchester C dur RV 537. �asté nesúlady 
sólistov a sólistov s orchestrom boli okore-
nené nedostatkami v hre continua. Mier-
nou satisfakciou mohol by� pre Vivaldiho 
Koncert pre fagot a slá�ikový orchester 
e mol RV 484. Sólista Štefan Tokár hral 
presved�ivo, trilky i � guratívne �asti zvlá-
dol na výbornú a napriek „rozpadnuté-
mu” orchestru sa držal stato�ne. Poulen-
cov Koncert pre organ, slá�iky a tympany 
g mol (so sólistom Jurajom Slovíkom) je 
náro�nou 20-minútovou kompozíciou. 
Chyby sólistu, rozladený orchester, absen-
cia farebnej registrácie a preexponovaná 
dynamika spôsobili, že dielo príliš nezapô-

sobilo. Záver patril známemu Mozartov-
mu Ave verum corpus v podaní Miešané-
ho zboru konzervatória (zbormajsterka 
Iveta Viskupová), ktoré – podobne ako 
nasledujúca Missa brevis D dur KV 194 
– dojem z prvej polovice koncertu napra-
vilo. Predposledný koncert v Katedrále 
sv. Martina patril Vysokej škole múzic-
kých umení. Ján Penták zaujal najmä ná-
ro�nou Duru� ého Prélude et Fugue sur le 
nom d’Alain op. 7. Vo�ba registrácie bola 
efektná, náro�nos� diela však bola nad 
technické sily interpreta. Potenciál nášho 
najvýznamnejšieho chrámového nástro-
ja využil v plnej miere aj Daniel Gab�o 
v Cinq Improvisations: III. Improvisation 
sur le „Te Deum” Charlesa Tournemiera. 
V tom istom kostole za uskuto�nil aj zá-
vere�ný koncert (30. 11.) vyskladaný pre-
važne z už prezentovaných diel na predoš-
lých koncertoch. Aktuálny ro�ník festivalu 
opätovne prezentoval nádejné smerova-
nie slovenskej organovej školy, preto sa 
možno teši� na 	alšie úspešné ro�níky. 

Magdaléna STÝBLOVÁ
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Otvárací koncert

Pomerne netradi�ný charakter mal ot-
várací koncert 11. 11. Napriek prevahe 
„svetského“ repertoáru (i biciemu inštru-
mentáru) sa konal v Jezuitskom kostole 
a interpreta�ne bol pokrytý v podstate 
„iba“ poloprofesionálnym speváckym 
zborom Technik, ktorý pod vedením Ive-
ty Viskupovej pripravil príjemný a vcelku 
reprezentatívny prierez slovenskou zboro-
vou tvorbou posledných desa�ro�í.

Popri dvoch efektných miniatúrach Pavla 
Bagina a Petra Breinera �i legendárnych 
(ak sa nemýlim, Techniku kedysi dokonca 
venovaných) Etudách Ivana Hrušovského 
silný dojem ur�ite zanechali Dve �udové 
balady Pavla Šimaia, prekrásne, zvukovo 
ra� nované a tiež obvyklého pátosu �i sen-
timentu zbavené zborové úpravy piesní 
Zo�ali brezu a Kopala studienku, ktoré sa 
domov, na Slovensko, dostali až dve desa�-
ro�ia po svojej úspešnej švédskej premié-
re. Pôsobivý hudobný i duchovný zážitok 
však prinieslo i posledné �íslo programu, 

nezvy�ajne koncipovaná Missa brevis 
najmladšieho z „autorov ve�era“, �uboša 
Bernátha. Ten vo svojom zaujímavo mo-
di� kovanom omšovom ordináriu (s medi-
tatívnou Ave Mariou namiesto zvy�ajného 
creda) rozšíril tradi�ný zborový základ 
nielen o sopránové sólo (Hilda Gulyáso-
vá), ale najmä o celý rad ladených i nelade-
ných perkusií (výborne zohratý súbor pod 
vedením Mariána Zaja�ka), aby skuto�ne 
fascinujúcim výsledným zvukom (pripo-
mínajúcim ob�as trebárs jávsky game-
lan, inokedy zasa úderné „archaizujúce“ 

kompozície Or� a �i Stravinského) jasne 
potvrdil svoj zámer premos�ovania staré-
ho s novým, resp. vlastnú ideu h�adania 
akýchsi „archetypálnych prvkov syntézy 
duchovnosti a prastarej viery cez prejavy 
živelnosti“.

Peter HOCHEL

Muchovo kvarteto

Na koncerte 12. 11. dostal priestor mla-
dý ambiciózny súbor Muchovo kvarteto 
v zložení Juraj Tomka, Andrej Matis, Ve-
ronika Prokešová, Pavol Mucha. Mladí 
umelci sa prezentovali ve�mi kvalitným 
výkonom v náro�nom repertoári, ktorý 
niesol znaky ve�mi odlišných autorských 
rukopisov. V niektorých silne dominoval 
štrukturalistický jazyk, inde bol akcent 
na výraz. Zjednotený interpreta�ný vý-
klad dal predvedeným skladbám punc 
vierohodnosti a pódiovej suverenity. Dra-
maturgický oblúk obsiahol dnešnú sú�as-
nos�, ale zobudil aj ducha 60. rokov. 
Pä� skladieb pre slá�ikové kvarteto 
(2010) Jaroslava Kone�ného je dielom 
33-ro�ného autora. Skladate� sa podriadil 
prísnemu ohrani�eniu intervalového ma-
teriálu (malá sekunda a zmenšená kvinta). 
Usmernil svoju fantáziu na 	alšie para-
metre, ktorými vytváral kontrasty v rámci 
5-�as�ovej skladby. Miniatúrnos� �astí mu 
umožnila rýchlo vymie�a� nápady a celok 
zaujal pestros�ou výrazu a technikou šty-
lizácie, odvážnym � nále pripomínajúcim 
ducha slovenskej avantgardy 60. rokov.
Juraj Tandler skomponoval Slá�ikové 
kvarteto �. 2 „Tri spevy“. Každú z troch 
�astí charakterizujú osobité postupy. Ná-
zvy �astí Brieždenie, De� a 
akanie noci 
poukazujú na programovo uzavretý cyk-
lický oblúk. Podtitul Tri spevy upozor�uje 
na dôležitos� melodického prvku a au-
torovu snahu o vnútorné napätie medzi 
�as�ami. Kto chce, môže vníma� slá�ikové 
party ako funkcie výrazu melanchólie, 
maskovanej lyriky a ob�as aj drsnej rea-
lity. Krátka esencia val�íkovej spomienky 
naozaj pripúš�a h�ada� intímnosti a vypätý 
záver znel naozaj ako nástoj�ivý akt autor-
skej re� exie. Pripomínam, že Muchovým 
kvartetom bol dôrazne vystup�ovaný.
Anton Steinecker ponúkol svoje Slá�iko-
vé trio (2012) napísané technikou troch 
konštruk�ných etud pre obsadenie troch 
slá�ikových nástrojov. �i už autor riešil 
techniku pizzicata, trilkov, dynamických 
hladín, kontrapunktu a prelínania línií, 
kontrasty rôzneho druhu, glissandové 
otázniky �i chromatickú slobodu, skladba 
si udržala vnútornú homogenitu aj v	aka 
tematickej práci a vkladu autorskej licen-
cie v používaní osved�ených postupov. 
Z naj�erstvejšej tvorby Roberta Gašparí-
ka zaznelo Slá�ikové kvarteto �. 5 op. 58 
„Krídlenie“ (2012). Za�alo in medias res 
a okamžite vtiahlo posluchá�a do svojho 
rozprávkového vnútra. Kompaktnos� cel-
ku autor riešil navracaním úsekov v iných 
výrazových polohách. Jednotlivé party 
slá�ikových nástrojov sú si navzájom 
rovné, melodicky vedené, vzájomne sa 
dop�ajúce. Je to vskutku akési melodické, 
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Nová slovenská hudba 2012
26. ro�ník festivalu. 11.–16. novembra, Spolok slovenských 
skladate�ov, Bratislava

P. Noskaiová, Quasars Ensemble 
a Slovenská filharmónia

fotogra� e Peter DREŽÍK
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ob�as pretrilkované „krídlenie“, akoby 
inscenované kolokvium štyroch rozochve-
ných slá�ikárov – ak dobre rozumiem to-
muto poetickému slovu.
V druhej �asti koncertu do dramaturgie 
vstúpil závan ortodoxnej avantgardy 
60. rokov. Zjavný  kontrast priniesol duch 
hudby Ilju Zeljenku. Jeho rané Slá�ikové 
kvarteto �. 1 z roku 1963 je dokladom mla-
díckej invencie, nekompromisnej autor-
skej odvahy a zá�uby v racionalizácii kom-
pozi�ných procesov. Tridsa�jedenro�ný 
autor tak položil základ 14-�as�ovej série 
kvartetových opusov. Len �ažko si vieme 
predstavi� vä�ší kontrast ako medzi prvým 
a posledným Zeljenkovým kvartetom. 
V 1. kvartete vyskúšal – opä� v podobe mi-
niatúrnych kompozi�ných štúdií – v každej 
�asti iné nastavenie kompozi�ných para-
metrov. S odstupom �asu je zaujímavé 
konfrontova� diela slovenských skladate-
�ov – tridsiatnikov zo 60. rokov s tridsiat-
nikmi zo sú�asnosti. Deje sa tak najmä 
zásluhou nových súborov sú�asnej hudby, 
medzi ktorými si ve�mi dobrú pozíciu na 
tomto koncerte upevnili „muchovci“.
Koncert elektrizujúco � nalizovala sklad-
ba Viery Janár�ekovej. Jej 7. slá�ikové 
kvarteto (2007) je dielom zrelej autorky, 
ktorá ovláda zložité kompozi�né postupy 
a prakticky v ni�om nechce u�ah�i� prácu 
interpretom. Dokonca si asi zakladá na 
originalite autorských východísk pre kaž-
dé nové dielo. Všetky zložitosti štyroch 

partov sa pritom premietajú do zmyslu-
plného celku, ktorý môžeme dešifrova� až 
po dôkladnej analýze. Dokonca si dala zá-
leža� na tom, ako sama uviedla, že „žiadny 
súzvuk sa nerovná druhému a žiadny sa 
neopakuje“. Janár�ekovej rytmická vy-
naliezavos� je hodná podrobného štúdia, 
podobne ako požiadavka mikrointervalo-
vých posunov v melodike. Interpreta�nú 
náro�nos� pod�iarkol aj fakt striedavého 
dirigovania �lenmi kvarteta. Veru, v tejto 
skladbe sa „muchovci“ ur�ite poriadne, ale 
so c�ou potrápili. To isté platí o všetkých 

uvedených dielach, lebo koncert patril ku 
kvalitným exkurziám do sveta slovenské-
ho kvartetového štýlu.

Melánia PUŠKÁŠOVÁ

Ženy s blchou

Aktuálny ro�ník NSH mal aj �ahko entomo-
logický nádych. De� po Muchovom kvarte-
te dostalo v Malom koncertom štúdiu SRo 
priestor aj košické trio Žena s blchou (jeho 
názov je inšpirovaný obrazom Georgesa 
de la Toura) s netradi�ným zložením sop-
rán, husle, akordeón. Zoskupenie vzniklo 
pred desiatimi rokmi na podnet skladate�a 
Juraja Vajóa a v sú�asnej podobe ho tvo-
ria tri mladé dámy Iveta Vajó Vladyková, 
spev, Blanka Pavlovi�ová, husle a Mária 
Šabaková, akordeón. Z Vajóovej iniciatívy 
vznikla aj vä�šia �as� diel na programe zau-
jímavého (a škoda, že tak slabo navštívené-
ho) koncertu v utorok 13. 11. V	aka tomu 
sa všetko ideovo krútilo okolo jedného 
bodu, a tým bol vz�ah k židovstvu – k ná-
boženstvu, kultúre, hebrejskému jazyku, 
histórii... Štyria autori sa ho zhostili kaž-
dý po svojom, oslovujúc iný aspekt témy 
a siahajúc po rozli�ných vyjadrovacích 
prostriedkoch. Výnimkou bol Žalospev pre 
soprán, husle a akordeón Tomáša Boroša, 
motivovaný primárne smr�ou jeho u�ite�a 
Tadeáša Salvu, no aj tu bolo možné v	aka 

citátom z Písma aspo� okrajovo postre-
hnú� príbuznos� k ideovému „leitmotívu“ 
koncertu. Skladby Michala Pa	ka, Petra 
Machajdíka a Nigun samotného Vajóa 
k nemu smerovali priamo. Oslovilo ma 
hlavne prvé a posledné predvedené dielo, 
preto sa pri nich aspo� stru�ne pristavím. 
Mimoriadny záujem Michala Pa�ka o ju-
daizmus a židovskú kultúru je dobre známy 
a aj jasne badate�ný z výzoru tohto talen-
tovaného cimbalistu a nekonven�ného 
skladate�a. Ke’ara šel Seder, sutia piatich 
kratších kusov s mystieriózne znejúcimi 

hebrejskými názvami, je inšpirovaná sym-
bolikou a rituálnym poriadkom ve�ere pri-
pomínajúcej vyvedenie Izraela z Egypta. 
Ve�mi úsporné narábanie s nieko�kými jed-
noduchými prostriedkami (podprahové, 
sotva po�ute�né zvuky a ruchy, „ohýbanie“ 
a deformovanie jednotlivých hlások, zopár 
nápadito použitých hus�ových klišé) tu 
vytvorilo ú�innú a zaujímavú dramaturgiu 
celku, schopnú udrža� posluchá�a v pozor-
nosti a prekvapi� ho. Celkom iným spôso-
bom zaú�inkovala skladba Amidah Petra 
Machajdíka. Rad 19 krátkych hebrejských 
modlitieb z oblasti Galilejského jazera, 
typických minimalistickým, repetitívnym 
charakterom, získal podobu meditatívnej 
hudby pohybujúcej sa v hraniciach v pod-
state konven�nej tonality. Dávno prežité 
klišé? Možno, ale ono zvláštne zmenené 
povedomie plynutia �asu pôsobilo neuve-
rite�ne sú�asne...

Robert KOLÁ�

Orchestrálny koncert

Symfonický orchester Slovenského roz-
hlasu s dirigentom Mariom Košikom sa 
pred takmer vypredanou sálou na kon-
certe 14. 11. prezentoval výlu�ne dielami 
skladate�ov sú�asnej mladšej a staršej 
strednej generácie. Úvod patril Dorian 
Gray Suite, pomerne znepokojivému, 

temne pulzujúcemu „sumáru tém a  emó-
cií“, ktoré zostali v �ubici Malachovskej 
�ekovskej po dokon�ení jej dosia� naj-
vä�šieho, kultúrnou verejnos�ou zvedavo 
o�akávaného javiskového diela. Výborne 
inštrumentovaná partitúra suity ponúkla 
zatia� posluchá�om ve�a pekných, za-
ujímavých miest i výrazných motívov, 
z h�adiska dramaturgického však autorka 
vsadila zrejme ove�a viac na „odvrátenú“ 
tvár hlavnej postavy, pri�om by nezaško-
dil ešte aspo� kúsok nazna�ených „farieb 
svetla a krásy“.

Charakteristickou �rtou tvorby Norberta 
Bodnára je spontánne, veselé, ba až „bláz-
nivé“ mixovanie postupov klasickej hudby 
s prvkami jazzu. Istú zábavu (a tiež drama-
turgické od�ah�enie ve�era) preto s�ubo-
vala aj jeho suita BaRock vychádzajúca zo 
štandardnej dobovej formy a už od po�iat-
ku zrete�ne tiež „fúzujúca“ sound akéhosi 
barokového collegia s big bandom. Žia�, 
drvivú vä�šinu svojich (inak celkom pek-
ných) hudobných aj inštrumenta�ných ná-
padov si autor „vystrie�al“ už v úvodnom 
Allemande a jeho príliš poctivé sledovanie 
formy v 	alších �astiach (navyše bez neja-
kého výraznejšieho kontrastu) pripomína-
lo už viackrát opakovaný vtip vyvolávajúci 
namiesto úsmevu skôr rozpaky...
Mimoriadne talentovaný a umelecky vše-
stranný Vladislav Šarišský si následne pre-
miérou skladby EFiel nepochybne obhájil 
poves� jedného z najvýraznejších tvorcov 
svojej generácie. Za záhadným a vcelku 
nenápadným názvom sa totiž ukrývalo 
prekvapenie v podobe ve�mi „poctivého“ 
koncertu (alebo možno koncertantnej sym-
fónie?) pre � autu a orchester s výborným 
interpreta�ným vkladom Andrey Boško-
vej. I ke	 originálne sa rozvíjajúca forma 
pôsobila ku koncu možno už trošku „ne-
doriešene“ (resp. zopár škrtov by prirodze-
nému „�ahu“ diela asi len prospelo), všetky 
prípadné „chybi�ky krásy“ ur�ite vyvážila 
pôsobivos� Šarišského nápadov, ako aj jeho 
skuto�ne fantastická práca so zvukom sym-
fonického orchestra.
Záver koncertu vo Ve�kom koncertnom štú-
diu Slovenského rozhlasu patril už zrejme 
najo�akávanejšej skladbe festivalovej pre-
hliadky, oratóriu Proglas Jevgenija Iršaia. 
Ako skladate� priznáva, k�ú� k pochopeniu 
a zhudobneniu staroslovienskeho textu 
h�adal zhruba desa�ro�ie. Zdá sa však, že 
tento �as vôbec nebol stratený, pretože idea 
aj výsledná podoba diela v �om dozrela so 
silou a „buketom“ toho najlepšieho archív-
neho vína. Sná	 každý, kto bol prítomný na 
premiére, si ešte i po nieko�kých mesiacoch 
dokáže spomenú� na jej nádherne koncen-
trovanú stavbu, bohatú sonoristiku, pôso-
bivé grada�né vlny i chvíle tichej meditácie, 
pevný, mysticky „hromový“ hlas Gustáva 
Belá�ka, expresívny spev i recitáciu Evy 
Šuškovej, úderne deklamujúci zbor Lú�ni-
ce pod vedením Eleny Matušovej. Zostáva 
preto len dúfa�, že Iršaiova skladba sa bude 
na naše koncertné pódia vraca� pomerne 
�asto, prípadne sa jej raz autor do�ká aj vo 
vysnenej javiskovej podobe.

Peter HOCHEL

Vokálny koncert

Na pozoruhodnom koncerte 16. 11. 
v tomto poradí ú�inkovali Denisa Šlep-
kovská, Petra Noskaiová, Erika Sza-
bóová a Radoslav Mikula s klavírnymi 
partnermi Xéniou Ljubimovou, Ivanom 
Buffom, Janou Martin�ekovou a Fran-
tiškom Perglerom. Aj ke	 sa dramatur-
gia jednotlivých festivalových koncertov 
rodí za pochodu, toto bola ur�ite hod-
notná výpovedná kolekcia štyroch roz-
manitých autorských modelov použitia 

Otvárací koncert: H. Gulyásová 
a I. Viskupová
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�udského hlasu v službe textu, myšlien-
ke, hudbe.
Roman Berger: Spevy Douvy, cyklus 
4 piesní na slová Yvesa Bonnefoya (2012). 
Zásluhou pozoruhodnej vokálnej eseje 
R. Bergera a skvelej mezzosopranistky 
D. Šlepkovskej s vynikajúcim sprievodom 
X. Ljubimovej sme hne	 na úvod koncertu 
dostali silnú dávku komorného „� lozo-
fovania“. Aj žáner piesne môže by� sprie-
vodcom v spleti zložitých myšlienok, ako 
to svojím cyklom potvrdil Roman Berger. 

Vo�ba básní Yvesa Bonnefoya, francúz-
skeho majstra metafor a inotajov, dala 
skladate�ovi odvážny priestor na redukciu 
vyjadrovacích prostriedkov. Klavírny part 
má priezra�nú štruktúru, nezápasí so spe-
vá�kou a miestami sa dokonca zdá, akoby 
na seba navzájom zabudli. Ale je to len 
kvalitný trik a o to výraznejšie sme mohli 
vníma� nástup nových myšlienok. Kom-
paktne znejúce piesne, v režime úsporne 
dávkovaného kontrastu, poskytovali po-
sluchá�ovi priezra�ný �as na prežívanie 
myšlienkových posolstiev. Z nich možno 
najdôležitejším sa javila ústredná Bon-
nefoyova téma Douvy, Ženy-Mýtu, ktorá 
skladate�a tak o�arila roku 1967. Už vtedy 
túžil zhudobni� básne. Možno naš�astie, 
že tak neu�inil. Rokmi dozrel k posolstvu 
básní Odhalená zem, Hlas, Hlas vždy 
ten istý a Osvetlené lístie (fragment) ako 
pozdné jesenné hrozno vo vinici. Nepo-
chybujem, že dnes to cíti inak ako v tom 
dávnom �ase...
Naozaj vážne pôsobili Štyri vážne spevy pre 
nízky hlas a klavír (1988) Vladimíra Godá-
ra. Skladate� zvolil ve�mi úsporné prostried-
ky na hudobné ozvláštnenie nad�asových 
podtextov majstrovského textu. Výrazná 
stro� cká melódia, nieko�konásobné bru-
tálne akordické predely, motoricky zdyna-
mizovaný klavírny sprievod, grada�ný efekt 
sekvencií – najvhodnejší model sprievodu 

k britkým ironizujúcim textom Hugolína 
Gavlovi�a a Daniela Sinapiusa (Život lidský 
nejednaký, spúsob v svete ledajaký; Tam 
strom padá, kam víc visí, nech rozumí, kdo 
to slyší; Jako labu� cnosti nabu�; Smrt). Je 
pou�né, akými skrytými prvkami skladate� 
vytvára gradáciu. Opakovací monotónny 
rituál v melódiách stro� ckých básní, k tomu 
klavírne paralelizmy v stopách melódie – 
možno to dáva menší priestor pre interpre-
ta, ale je to autorský model, ktorý zatia� u 
Godára nikdy nesklamal. Pravdepodobne 

svoju úlohu zohral aj vhodne zvolený od-
meraný vokálny prejav Petry Noskaiovej 
s Ivanom Bu� om za klavírom.
Po francúzskych bás�ach a slovenskej bás-
nickej klasike prišiel na rad ruský majster 
bájky. Igor Dibák: Bájky pre spev a klavír 
op. 75. Nie �astý žáner bájky v slovenskej 
vokálnej hudbe je výsledkom Dibákovej 
povestnej lásky k ruskej literatúre. Autor 
tu využil svoj zmysel pre ironické hudob-
né pointovanie a možno práve toto ho 
posunulo k výberu brilantných textov od 
I. A. Krylova. Posluchá� sleduje príbeh 
bájky, vníma jej hudobný výklad a o�akáva 
� nálny výrok. Trojica piesní (Trigamista, 
Kohút a perla, Bohá� a básnik) v textovej 
zložke hovorí o životných paradoxoch. Po-
zorne po�úva� veršové skvosty sa oplatí, je 
to trochu na smiech, trochu na pla�... Hud-
ba a kvalitná  interpretácia (E. Szabóová, 
J. Martin�eková) podporili ra� nované 
bájkárske pointy.
Záver koncertu nadobudol v	aka intímne-
mu charakteru Stôp, jedno�as�ovej sonáty 
pre klavír a sólový soprán (2006) Juraja 
Hatríka výrazové upokojenie. V podstate 
meditatívne dielo za�ína dlhou klavírnou 
predohrou v podobe zádum�ivého nok-
turna, graduje plynulo sa meniacimi epi-
zódami. Vokálne intermezzo chlap�enské-
ho hlasu príde až pred koncom. Stopy sú 
externou scénou interného sveta skladate-

�a, ktorý osieva námety zo sveta literatúry, 
obrazovej aj symbolickej imaginácie. Re-
konštrukcia života v lyrickej podobe, h�a-
danie novej jednoduchosti v štýle ve�ernej 
meditácie predstavuje akoby improvizo-
vané túlanie sa svetom melódií, súzvukov, 
invencií a melodických sietí. Autor pripo-
mína, že Stopy sú výsledkom prepojenia 
s vlastnou pies�ou z cyklu Tri venovania 
(na text F. Bábela Pamiatke otca). Tak sa 
v hudbe sonáty (detský spevák R. Mikula, 
F. Pergler) z�ahka dotýkame skladate�o-

vých spomienok a jeho aj našej hudobnej 
pamäte, ktorá obsahuje stopové prvky 
Janá�ka, Skriabina, Rachmaninova, tro-
chu si nás doberá možno aj ponáškou na 
Gershwina, ale možno aj nie...

Melánia PUŠKÁŠOVÁ

Závere@ný koncert

Azda najmarkantnejším dôkazom pro� lo-
vania festivalu Nová slovenská hudba ako 
platformy prezentujúcej tvorbu skladate-
�ov všetkých generácií a najrozmanitejších 
hudobných jazykov bol závere�ný koncert 
podujatia 16. 11. v Koncertnej sieni Slo-
venskej � lharmónie. Orchester Sloven-
skej � lharmónie ho zahájil Clarissimou, 
pozoruhodnou programovo ladenou 
kompozíciou Lukáša Borzíka s nezabud-
nute�ne vystavanou grada�nou plochou 
a skvelou inštrumentáciou.
Z úplne iného súdka boli Štruktúry Ilju 
Zeljenku (1964), jedno z najreprezentatív-
nejších diel skladate�ovho „avantgardného“ 
obdobia, napriek svojej technologickej aj 
interpreta�nej zložitosti však posluchá�sky 
prekvapivo komunikatívne, plné ra� nova-
ných zvukových kombinácií, no najmä �istej 
muzikality a  neopakovate�nej invencie. 
Zna�ný kontrast do programu koncertu 

vniesla suita Ohe� života Rastislava Du-
bovského v zhustenej podobe „rekapitu-
lujúca“ najvypro� lovanejšie hudobné �ísla 
autorovho baletu Prometheus. Koncertná 
verzia sa Dubovskému skuto�ne vydarila 
a ve�mi dobre premyslená, správne vykon-
trastovaná a formovo zomknutá dramatur-
gia celého cyklu sná	 suite zaru�í zotrvanie 
v repertoári aj v budúcnosti. 
Nosite�om zna�ne odlišných, avšak rovna-
ko špi�kových muzikantských kvalít je tiež 
iba o pár rokov mladší Ivan Bu� a, ktoré-

mu patrilo úplné � nále festivalu a ktorý 
sa v �om prezentoval v ob�úbenej inter-
preta�nej i autorskej „dvojúlohe“. Najskôr 
ako sólista Klavírneho koncertu Jozefa 
Podprockého, z ktorého sa – napriek po-
merne zložitému autorskému komentáru 
– vyk�ulo ve�mi efektné, zaujímavo neokla-
sicizujúce, posluchá�sky prístupné a tiež 
pianisticky atraktívne dielo so silným dra-
matickým nábojom a ve�mi dobrým muzi-
kantským „�ahom“. A po pocte svojmu bý-
valému košickému pedagógovi vzdal Bu� a 
úctu aj Iljovi Zeljenkovi. Bu� ove Organis-
mi, pri interpretácii ktorých sa k orchestru 
Slovenskej � lharmónie pridal aj skladate-
�ov „dvorný“ Quasars Ensemble s mez-
zosopranistkou Petrou Noskaiovou, 
sa k Zeljenkovi zrete�ne prihlásili nielen 
svojím názvom �i zhudobnením krátkeho 
Zeljenkovho textu, ale aj technologicky 
dos� príbuzným uchopením hudobného 
materiálu. Špeciálnu pochvalnú zmienku 
si na tomto mieste zaslúži napokon i výkon 
Slovenskej � lharmónie, ktorá, vynikajúco 
pripravená mladým po�ským dirigentom 
Szymonom Bywalcom, odohrala päticu 
mimoriadne náro�ných partitúr s chu�ou, 
istotou a brilanciou v našich kon�inách 
(a najmä v súvislosti s pôvodnou domácou 
tvorbou) príliš �asto nevídanou...

Peter HOCHEL

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

I. Buffa, S. Bywalec 
a Slovenská filharmónia
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Warchalovci, Quasars 
Ensemble a komorné 
koncerty

Prvý orchestrálny koncert festivalu (12. 
11.) sa niesol v duchu slá�ikov. Slovenský 
komorný orchester Bohdana Warchala 
ho otvoril „spomienkou“ na jubilujúceho 
Ilju Zeljenku, ktorý pravidelne obohaco-
val repertoár telesa a tým zárove� aj pro� l 
slovenskej hudby pre toto nástrojové obsa-
denie. Elégia pre slá�ikové nástroje a sólové 
husle Zeljenkovi v prvej polovici 70. rokov 
zárove� poslúžila ako tvorivé laboratórium 
pre otestovanie práce s tzv. modelom bunky 
(po�núc týmto obdobím jedným z prízna�-
ných prvkov jeho tvorby). Sólový part s cha-
rakterom žalospevu na koncerte adekvátne 
stvárnil Pavel Bogacz ml.. V novom orches-
trálnom prepracovaní zaznelo Kvarteto 
venované pamiatke M. Hor�áka od Mira 
Bázlika. Oproti pôvodnej komornej verzii 
mohutnejší zvuk prospel najmä dramatic-
kým pasážam (v nepárnych �astiach), pek-
nú atmosféru mala aj zádum�ivá passacag-
lia. Prvú, „reprízovú“ �as� koncertu uzav-
rela skladba Iris Szeghy Ad Parnassum, 
ktorá je miestami hudobne ilustratívnym, 
viac však � lozo� ckým komentárom k ob-
razom Paula Kleea. Azda najsilnejší dojem 
z celého ve�era však vo mne zanechala pre-
miéra kompozície Melomania per orchestra 
d’archi od Jána Zacha. S jeho tvorbou som 
sa doteraz nemal možnos� stretnú� ve�mi 
�asto, avšak jeho autorský rukopis potvr-
dzuje, že menej môže by� v skuto�nosti viac. 
Približne 15-minútovú dynamicky pritlme-
nú meditáciu skladate� zaujímavo oživoval 
kánonickými imitáciami modálne riešenej, 
kvázi folklórnej témy. Prvé slovenské uvede-
nie skladby Dancing Suite Milana Dubov-
ského bolo na záver ne�akaným posunom 
do sféry nonarti� ciálnej hudby (jednotlivé 
�asti mali formu tancov ako tango, val�ík �i 
swing) pri zachovaní klasicistického obsa-
denia (slá�iky doplnené hobojmi a lesnými 
rohmi). Skladba bola ukážkou autorovej 
muzikality i inštrumenta�ného majstrov-
stva, z h�adiska celkovej dramaturgie kon-
certu som však toto závere�né od�ah�enie 
vnímal skôr ako rušivé než potrebné...

Popolud�ajší koncert 15. 11. bol v duchu 
podtitulu „Flautissimo“ venovaný výlu�ne 
slovenskej tvorbe pre komorné � autové zos-
kupenia a bol zárove� aj prehliadkou mladej 
generácie slovenských � autistov úspešne sa 
etablujúcej v zahrani�í, ktorá môže inšpiro-
va� (tak ako kedysi Brunnerovci, M.  Jurko-
vi�, D. Zsapková a i.) slovenských autorov 
ku komponovaniu pre tento nástroj. Sklad-
by boli usporiadané vzostupne pod�a po�-
tu zú�astnených hrá�ov. Na úvod zaznela 
v premiére Hudba k vernisáži op. 46 pre 
sólovú � autu od Miroslava Pejhovského 
v podaní Ivice Gabrišovej-Encingerovej. 
Autor sa v skladbe nesústredil na obrazové 
konotácie (ako je to v prípade známejšej rov-
nomennej skladby Ivana Paríka), ale po�al 
ju ako prácu s jednoduchou líniou nástro-
jového monológu, vychádzajúceho z klasi-
cistickej témy. Len pár dní pred za�iatkom 
festivalu našu hudobnú obec navždy opustil 
Zdenko Mikula, uvedenie jeho Dialógov 
pre 	 autu a gitaru bolo preto symbolickou 
rozlú�kou so skladate�om. V programe bolo 
dielo nesprávne ohlásené ako premiéra, 
v skuto�nosti nesie venovanie manželom 
Zsapkovcom, ktorí ho kedysi aktívne uvá-
dzali. Kvalitnú interpretáciu však našlo aj 
v	aka Martine Kuštárovej a Václavovi 
Fuksovi (pochvalu si zaslúžia za dokonalú 
rytmickú súhru v polyfónnych pasážach). Tá 
istá interpretka sa predstavila aj ako �lenka 
Flautového tria Flautissimo (spolu s Domi-
nikou Križalkovi�ovou a Veronikou Vitáz-
kovou), pre ktoré Mirko Kraj�i skompono-
val skladbu Flautrino pre tri 	 auty. Kraj�i 
v nej pracuje – podobne ako predchádzajúci 
autori – prevažne tematicky (kontrapunk-
ticky), ale tiež už aj s akcentom na špeci� cký 
zvuk � áut. Ten stál celkom v popredí v prí-
pade Kvarteta pre 	 auty od Jozefa Sixtu 
(k M. Kuštárovej a V. Vitázkovej sa pripojili 
Petra Lechtová a Jakub Klögner) a Inter-
mezza pre šes� 	 áut od Juraja Beneša (v po-
daní všetkých zú�astnených interpretov). 
Obe skladby patria medzi majstrovské diela 
slovenskej komornej tvorby a je preto ve�mi 
potešujúce, že sa dostávajú do pozornosti 
mladých � autistov.
V ten istý de� patrilo Malé koncertné štúdio 
SRo aj nášmu prominentnému komornému 
telesu Quasars Ensemble. Pôvodná sloven-

ská tvorba je už od vzniku v roku 2008 jeho 
neodmyslite�ným repertoárovým pilierom 
a �oraz viac našich skladate�ov komponuje 
svoje diela priamo pre�. Na za�iatok však 
opä� prišiel k slovu Ilja Zeljenka. Pôvodne 
klavírnu skladbu Sedem kompozi�ných štú-
dií, ktorá je akýmsi miniatúrnym katalógom 
kompozi�ných techník aplikovaných na jed-
nu tému, v r. 1962 na podnet L. Kupkovi�a 
preinštrumentoval pre súbor Hudba dneš-
ka. Jej partitúra sa neskôr stratila a na svo-
je opätovné uvedenie musela �aka� až do 
tohto koncertu. Všetky ostatné prezento-
vané diela však boli viazané na osobu (resp. 
kompozi�nú školu) prof. Vladimíra Bokesa. 
Skladba Tiers op. 46 Miloša Betka vznikla 
v rámci minuloro�ného skladate�ského pro-
jektu „Vladimír Bokes & sedem bokesov-
cov“. Ke	že bol koncertne realizovaný len 
Žiline, aspo� jedna jeho �as� sa takto dosta-
la k 	alším posluchá�om. V Betkovej sklad-
be majú dominantné postavenie sólové hus-
le (presved�ivý Peter Mosorjak), ktoré po-
stupne nasto�ujú rôzne intervaly ur�ujúce 
proces dialógu s ostatnými šiestimi nástroj-
mi. Podobne aj v premiérovanom Concerti-
ne pre violon�elo a komorný súbor op. 88 
Vladimíra Bokesa hrajú intervalové (resp. 
seriálne) vz�ahy dôležitú úlohu, v nadväz-
nosti na jeho celoživotný racionálny prístup 
ku  kompozícii sú však dešifrovate�né len 
minucióznou analýzou partitúry. Ako sólis-
ta sa v krajne virtuóznom parte predstavil 
	alší �len ansámblu, technicky suverénny 
Andrej Gál. Obsadením najmenšia skladba 
koncertu A Bao A Qu Boška Milakovi�a, in-
špirovaná rovnomennou postavou z knihy 
J. L. Borgesa, po hudobnej stránke vychá-
dzala výlu�ne z rozvíjania lineárnych vz�a-
hov medzi trojicou nástrojov (klavír, viola 
a violon�elo). Najrozsiahlejšou a z poh�a-
du obsadenia a artikula�ných nuáns azda 
najprepracovanejšou kompozíciou ve�era 
bolo Noneto, no nie to od Pavla Bizo�a, 
jedného z posledných Bokesových absol-
ventov na VŠMU. Skladbu komponoval 
adresne pre Qusars Ensemble (ako svoj 
diplomový projekt), avšak viac ako na vir-
tuózny potenciál jeho hrá�ov sa zameral 
na šírku zvukovej palety, ktorú je možné 
z komorného súboru vydolova�. Druhou 
výraznou �rtou skladby je príklon k ryt-

mickej hravosti (prechádzajúcej miestami 
až do minimalistickej repetitívnosti). Za 
precízne naštudovanie a pozorné dirigent-
ské vedenie patrí kompliment dirigentské-
mu vedeniu Ivana Bu� u. Bohatá zvuková 
farebnos� charakterizovala aj závere�nú 
skladbu Petry Bachratej Frozen Colors, 
ktorá zaznela v slovenskej premiére. Bolo 
zaujímavé sledova� autorkino inven�né 
kreovanie „zamrznutých farieb“ pomocou 
použitých hudobných prostriedkov, prerý-
vane sa objavujúcu viano�nú melódiu bolo 
zárove� možné vníma� ako pod�iarknutie 
ideovej väzby diela na Dickensovu novelu 
Viano�ná koleda.
Zostávajúci krátky priestor recenzie vy-
užijem ešte na zmienku o vokálnej tvorbe 
uvedenej na dvoch komorných koncertoch. 
V dramaturgii koncertu 14. 11. sa po Zeljen-
kovom hravom klavírnom Tanci masiek, hu-
dobno-príbehovej skladbe Poem Alexandra 
Dömeho a hbavom triu Non omnis moriar 
Egona Kráka zrazu ako „zjavenie“ objavila 
Esencia pre soprán, husle a violon�elo Pavla 
Malovca. Pôsobivý ú�inok tejto duchovnej 
meditácie (na text �asti „Sanctus“ z omšové-
ho ordinária) pramenil predovšetkým z ab-
solútnej jednoduchosti hudobného priebehu 
(éterický soprán Jany Pastorkovej nad opa-
kovanými tónmi sprevádzajúcich nástrojov). 
Charakterovo s �ou korešpondovala skladba 
Biella Viliama Grä�  ngera, založená na za-
držaných akordoch prelievajúcich sa medzi 
nástrojmi komorného ansámblu. Na popo-
lud�ajšom koncerte v posledný de� festivalu 
(16. 11.) znela už �isto pies�ová tvorba. Pre-
miérovo uvedené Spevy Douvy Romana Ber-
gera, zhudob�ujúce texty francúzskeho bás-
nika Yvesa Bonnefoya, prekvapili v kontexte 
jeho tvorby nezvy�ajne romantickým cha-
rakterom (skvelá interpretácia Denisy Šlep-
kovskej a Xénie Ljubimovej). Nasledovali 
Štyri vážne spevy Vladimíra Godára (Petra 
Noskaiová, Ivan Bu� a) a s ich vážnym ob-
sahom kontrastujúce premiérované Bájky 
pre spev a klavír op. 75 Igora Dibáka (Erika 
Szabóová, Jana Martin�eková). Program 
uzavrela melancholická kompozícia Stopy od 
Juraja Hatríka v podaní Františka Perglera 
a Radoslava Mikulu.

Juraj BUBNÁŠ

Post scriptum
Glosa

Nerád píšem o hudobných produk-
ciách, ktoré ma nezaujali – a takých je 
v mojom prípade vä�šina. Patrí medzi 
ne aj závere�ný koncert minuloro�nej 
prehliadky Nová slovenská hudba, 
ktorého sú�as�ou bola aj slovenská 
premiéra suity Ohe� života z bale-
tu Prometheus od Rastislava Dubov-
ského. Úvahu, �i skladba svojou po-
etikou i celkovou umeleckou úrov�ou 
patrila na pulty Slovenskej filharmónie, 
ponechám na povolanejších. Skladba 
sa na programe orchestrálneho kon-
certu nemala ocitnú� z celkom iného 
dôvodu. Rastislav Dubovský je totiž 
predsedom Spolku slovenských sklada-

te�ov, združenia, ktoré prehliadku organi-
zovalo, a ako hlavný dramaturg poduja-
tia je z tohto dôvodu celkom prirodzene 
v konflikte záujmov. Chápeme? Zrejme 
celkom nie...
Ke	 Vladimír Godár pred štyrmi rokmi ako 
predseda skladate�ského spolku dramatur-
gicky pripravoval reprezentatívnu prehliad-
ku domácej tvorby pod názvom Epoché, 
nezaradil do nej ani jedinú svoju skladbu. 
Pripadalo mu to z pochopite�ných dôvo-
dov ako nenáležité a, navyše, ani to nepo-
treboval. Jeho diela sú žiadané, s úspechom 
uvádzané na mnohých iných prestížnych fó-
rach, kde sa stretávajú s ve�kým záujmom 
interpretov i posluchá�ov. Presne z opa�-

ných dôvodov zaradil Dubovský svoju 
skladbu na koncert Slovenskej � lharmónie. 
Vedel, že ak to tu a teraz neurobí on sám, 
nikto iný mu takúto možnos� už neponúkne 
a on príde o unikátnu príležitos� vypo�u� si 
svoj opus v exkluzívnom podaní nášho pr-
vého orchestra. S trochou „nadsádzky“ by 
sa takéto konanie dalo ozna�i� za „zneužitie 
funkcie verejného �inite�a“.
Spomínam si na festival Melos-Étos 2003, 
ke	 sa stalo �osi podobné: symfonické die-
la našich prominentných autorov Ivana Pa-
ríka a Vladimíra Bokesa, zhodou okolností 
�lenov festivalového výboru, sa objavili na 
otváracom, resp. závere�nom orchestrál-
nom koncerte. Vyvolalo to vtedy búrku me-
diálnej nevôle, pretože �as� verejnosti taký-
to krok chápala ako privilegované autorské 
zvýhodnenie vlastnej umeleckej tvorby na 
úkor skladate�ov, ktorí stáli mimo a takúto 

možnos� ovplyvni� dramaturgiu podujatia 
nemali. Bol som vtedy �lenom festivalo-
vého výboru a necítil som sa pod tlakom 
oprávnených námietok príjemne – bolo 
mi jasné, že sme �osi neustriehli, resp. 
podcenili. A veril som, že sa takýto lap sus 
už nestane. 
Uplynulo takmer desa�ro�ie a miesta zau-
jali iní hlavní dejatelia našej hudobnej scé-
ny. A h�a, ukazuje sa, že si z minulosti ni� 
nepamätajú a ni�omu sa z nej nepodu�ili. 
Aj samotná doba sa zmenila – nikto sa nad 
tým nepozastavuje a nikoho to ani trochu 
netrápi. Ja, pomaly už pamätník našej hu-
dobnej histórie, cítim povinnos� na pro-
test proti takémuto správaniu hamadov-
sky vztý�i� prsty. A preto týchto nieko�ko 
riadkov.

Ivan MARTON
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Cross country...

Presúvanie dejiska festivalu vždy po jed-
nom-dvoch d�och z jedného mesta do 
druhého akoby odzrkad�ovalo fakt, že 
Belgicko ako krajina je povestné svojou 
nejednotnos�ou, hoci práve na tamojšom 
zasadnutí valného zhromaždenia bola za 
riadneho �lena spolo�nosti prijatá aj Va-
lónska sekcia. Popri pochopite�nej logis-
tickej náro�nosti však mala táto „decen-
tralizácia“ aj jednozna�né pozitíva. �as� 
organiza�ných kompetencií bola pone-
chaná na samotné mestá. Tie poskytli 
vlastné, v nich pôsobiace súbory, ktoré 
mali zna�nú mieru slobody vo výbere 
skladieb a zostavení dramaturgie kon-
certov. Nedirektívny a „demokratický“ 
prístup � ámskych usporiadate�ov stavil 
na skúsenosti a umelecký inštinkt tamoj-
ších telies a myslím, že sa ve�mi osved�il 
– aspo� pokia� môžem súdi� pod�a zážit-
kov z bruselskej �asti podujatia, na ktorej 
som sa zú�astnil. �alším dôvodom bolo 
iste to, že Belgicko, ktoré je po�tom oby-
vate�ov porovnate�né napr. s �eskou re-
publikou, má mimoriadne bohatú a rôz-
norodú scénu sú�asnej hudby a rušný 
koncertný život. Každé z vä�ších miest 
má okrem toho konzervatórium alebo 
umeleckú vysokú školu, usporiadate�ské 
organizácie zastrešujúce rad prestížnych 
skladate�ských �i interpreta�ných sú�aží 
(najznámejšou je Sú�až krá�ovnej Alžbe-
ty) a množstvo 	alších inštitúcií, ktoré 
poskytujú priestor pre prezentáciu nov-
šej hudby.

Prvé dotyky

Belgicko môže predstavova� pre záujemcu 
o sú�asnú hudbu pomerne neznáme teri-
tórium. Poh�ad na po�et aktívnych sklada-
te�ov mladšej generácie (narodených oko-
lo roku 1980) však prezrádza pomerne 
�ulý ruch v tejto oblasti. Pestros� kompo-
zi�ných východísk a estetických orientácií 
je samozrejmá – koncerty, ktoré som nav-
štívil, alebo napr. sampler Fingerprints ko-
morného súboru Spectra Ensemble, uká-
zali, že v Belgicku sa udomácnili smery ako 
spektralizmus, postminimalizmus, ale tiež 
otvorene (neo)tonálne prístupy pracujúce 
so žánrovými klišé v duchu postmoder-
ny. Kvantita a rozmanitos� ide ruka v ruke 
s množstvom prevažne komorných súbo-
rov orientovaných na sú�asnú hudbu, kto-
rých úrove� je vynikajúca, �o nepochybne 
výrazne stimuluje domácu skladate�skú 
produkciu. V	aka týmto podmienkam 
mohol festival ponúknu� v rámci 33 pred-
stavení kompozície 140 autorov z vyše 60 
krajín, siahajúc od symfonických cez ko-
morné koncerty k elektroakustickým pre-
zentáciám a zvukovým inštaláciám, �o sú 
impozantné štatistiky, ak pripomeniem, že 
je stále re� len o Flámskej sekcii.

Samotný festival po otváracom ceremo-
niáli odštartoval koncertom Bruselskej 
� lharmónie. Dramaturgia síce bola kom-
promisom medzi bežnou abonentnou pre-
vádzkou a festivalovými požiadavkami, 
no orchester sa ukázal ako prispôsobivé 
teleso schopné � exibilne reagova� aj na 
nároky partitúr sú�asných autorov. An-
nelies van Parys dnes patrí k popredným 
belgickým skladate�kám mladšej strednej 
generácie a jej Symfónia �. 2 „Les Ponts“ 
(2008), inšpirovaná veršami rovnomen-
nej Rimbaudovej básne, bola zaujímavou 
ukážkou kvality sú�asnej belgickej sklada-
te�skej školy.
Celkom inú atmosféru mal no�ný koncert 
elektroakustickej a akuzmatickej hudby 
v bruselskom Théâtre Marni pod zášti-
tou asociácie Musiques & Recherches. 
V divadelnom priestore vybavenom vy-
nikajúco zostavenou zvukovou aparatú-
rou zneli kompozície autorov z Belgicka, 
Nemecka, Británie, Írska, Austrálie, No-
vého Zélandu, Francúzska a Portugalska 
miestami doplnené o pôsobivú vizuálnu 
projekciu. Rôzne autorské poetiky a spô-
soby práce so zvukovým materiálom mali 
spolo�ného menovate�a v technologickej 
dokonalosti a profesionálnej prezentácii 
výsledného tvaru.

Medzi vybranými aj 
Slovenka

Prvý z ansámblových koncertov sa konal 
na druhý de� okolo poludnia v koncert-
nej sále Krá�ovského konzervatória Bru-
sel. Interpretmi boli �lenovia prominent-
ného súboru Het Collectief s výpomocou 
zo strany študentov konzervatória. Ako už 
bolo spomenuté, súbory si samotné vybe-
rali z ponúknutých partitúr, a tak na tomto 
koncerte zaznela pestrá, dramaturgicky 
výborne zostavená ukážka diel štyroch sú-
�asných skladate�ov. Publikum bolo vzh�a-
dom na trochu neobvyklý �as konania kon-
certu zložené takmer výlu�ne z delegátov 
ISCM, teda skladate�ov, interpretov, hu-
dobných publicistov a pod., a pod�a môjho 
prieskumu reakcií po koncerte sa sympa-
tie vo�i jednotlivým dielam rôznili. Niekto 
uprednostnil zvukovo krehkú, minuciózne 
konštruovanú sonátu De Lamentatione 
pre sólové violon�elo Španiela Tomása 
Garrida, iný zasa bláznivo dramatickú, 
negatívnymi emóciami nabitú (a predsa 
akosi vtipnú) Furiu pre � autu, husle, vio-
lon�elo a klavír Dana Dediua, momentál-
ne zrejme najvýraznejšieho rumunského 
skladate�a strednej generácie. Myslím, že 

Br
us

el
sk

á 
fil

ha
rm

ón
ia

 �f
ot

o:
 G

. W
ill

em
s�

G
. W

ill
em

s�

89. ro@ník medzinárodného festivalu sú@asnej hudby, 
25. október – 4. november 2012, ISCM Flanders, Belgicko

Brusel, Leuven, Mons, Gent, Bruggy, Antverpy – presne v tomto poradí hostilo šes� bel-
gických miest festival World Music Days každoro�ne usporiadaný Medzinárodnou spo-
lo�nos�ou pre sú�asnú hudbu (ISCM). Vlastne nejde iba o festival; WMD sú ve�kým stret-
nutím skladate�ov, interpretov, súborov, organizátorov hudobného života a hudobných 
publicistov z vyše 60 �lenských krajín vrátane Slovenska, kde je priestor na propagáciu 
vlastných aktivít �i iniciovanie nových, nadväzovanie cenných kontaktov a v neposled-
nom rade aj na rozhliadnutie a zorientovanie sa v dianí v sú�asnej hudbe. Pre �lenov slo-
venskej delegácie bolo toto stretnutie obzvláš� významné, ke�že v tomto roku pripadla 
�es� organizova� ISCM WMD práve našej krajine v spolupráci s Rakúskom.

899. ro@@níkík medzináároddnéhého ffesttiiv lalu sú@a@ snnejej hhududbby, 
25. október – 4. november 2012, ISCM Flanders, Belgicko

ISCM World Music Days 2012
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u publika celkom slušne obstála aj skladba 
slovenskej skladate�ky Petry Bachratej So-
mewhere... where the rainbow ends... pre 
� autu (resp. basovú � autu), klarinet (resp. 
basklarinet), klavír a bicie nástroje. Dyna-
mickos�, bezprostredná expresivita, od-
vážne použité rozšírené techniky hry, ale 
aj vhodné zapojenie vlastných veršov, vý-
razovo súznejúcich s charakterom hudob-
nej štruktúry – to boli kvality diela, ktoré 
som ocenil ja aj niektorí moji prísediaci.
�o bolo možno najprekvapujúcejšie, je 
miera stotožnenia hudobníkov s predve-
denými dielami. Het Collectief je fantas-
tický súbor, ktorého �lenovia „fungujú“ 
rovnako skvele ako jednotlivci, aj ako an-
sámbloví hrá�i. Profesionálne interpre-
ta�né kvality by mali by� pokladané za 
samozrejmos�, no tu išlo o nie�o viac než 
len výborné pre�ítanie hudobného textu 

a skvele nacvi�enú súhru. A myslím, že 
(nielen) týmto nastavili pre slovenských 
usporiadate�ov tohtoro�ného festivalu lat-
ku pomerne vysoko...

Robert KOLÁ�

Nadar Summer Academy

Na festivale nechýbalo ani predstavenie 
eduka�ných projektov pre deti, mladých 
�udí a ich pedagógov. Sú�as�ou programu 
bola medzinárodná konferencia s názvom 
„NEW EARS“ organizovaná Centrom pre 
novú hudbu (MATRIX), eduka�ný kon-
cert ansámblu elektrických gitár (Guy De 
Bièvre) a projekt Nadar Summer Academy. 
V stru�nosti treba zhodnoti�, že hudobné 

vzdelávanie je v Belgicku na mimoriadne 
rozvinutej úrovni, a to na všetkých stup-
�och. Krajina v	aka svojmu kvalitnému zá-
zemiu poskytuje výhodné podmienky pre 
rast interpretov svetového mena a pre pes-
tovanie širokého spektra hudby od starej až 
po tú najsú�asnejšiu. Projekt Nadar Sum-
mer Academy sa zameriava na študentov 
hudby vo veku od 14 do 18 rokov a ponú-
ka im akúsi nadstavbu vzdelania v podobe 
intenzívnych letných kurzov. Zázemie pre 
tento projekt poskytuje MATRIX so sídlom 
v nádhernom historickom meste Leuven. 
Odborný doh�ad zabezpe�uje Nadar En-
semble založený v roku 2006 skupinou ab-
solventov viacerých belgických konzervató-
rií. Súbor sa sústre	uje na hudbu najmlad-
ších skladate�ov z celého sveta, s ktorými 
pri naštudovaní skladieb intenzívne spolu-
pracuje. V roku 2010 bol Nadar Ensemble 

reziden�ným súborom na 45. ro�níku Kur-
zov pre novú hudbu v Darmstadte.
Príprava projektu Nadar Summer Acade-
my prebiehala po�as šiestich dní v augus-
te minulého roku. Desa� mladých hudob-
níkov úzko spolupracovalo pod vedením 
piatich lektorov (�lenov Nadar Ensemble) 
vo forme súkromných lekcií, worksho-
pov komornej a ansámblovej hry. Zna�ný 
priestor dostala aj improvizácia �i hra na 
netradi�ných nástrojoch. V	aka intenzív-
nej práci spolo�ne vytvorili ve�mi zaujíma-
vý projekt, ktorý mal praktické vyústenie 
v podobe koncertu v rámci festivalu ISCM 
World Music Days 2012 v Leuvene. Kon-
cert sa uskuto�nil v nede�u 28. 10. v multi-
mediálnom priestore STUK.
Úvod patril skladbe Studie voor Shop-
ping 4 Michaela Maierhofa. Hudobnými 

„nástrojmi“ boli balóny, ktoré pol tucta 
študentov trelo prstami v rôznych inten-
zitách a farbách. Skladba Piano Hero #1 
Stefana Prinsa predstavovala prepojenie 
klavíra (midi klaviatúry) a sekvencie videí 
a obrazov, ktoré sa premietali na plátne za 
klaviristom (Bram Rooses). Midi klaviatúra 
v tomto prípade dávala pokyny pre spúš�a-
nie vopred nahraných videosekvencií hrá�a 
na klavíri, ktorý nástroj rozoznieval pria-
mo na strunách rôznymi technikami. Svoje 
miesto mal aj „klasickejší“ repertoár v po-
dobe výberu Duetti per due violini Luciana 
Beria a Density 21.5 Edgara Varèsa. Tých 
sa výborne zhostili mladé huslistky Mie-
ke Poppe a Emelie De Bruyne a � autistka 
Lotte Bryan. Dve kompozície Popular Con-
texts Matthewa Shlomowitza kombinovali 
hru na klavíri a syntetizátore. V dvojhlasne 
vedenej melodickej línii zneli sú�asne tóny 

klavíra a syntetické zvuky. V prvom prípade 
to boli vopred nahrané zvuky z bežného ži-
vota (interpretkou bola Hannah Serneels), 
v druhom zvuky telefónu, jazzovej trúbky 
a charakteristických ri� ov Jimiho Hendri-
xa (Rani Theunis). Po�as letných kurzov 
dostala zna�ný priestor aj live elektronika, 
v	aka �omu na koncerte zaznela skladba 
Mondwerk Benjamina Thigpena v poda-
ní Elisabeth Klinckovej. Mimoriadne zau-
jímavý prístup bol prítomný v kompozícii 
Voices and Piano Petra Ablingera. Skladba 
využívala nahrávku hlasu nemeckej here�-
ky Hanny Schygullovej, na ktorej rytmus 
a intonáciu dokonale reagovala klaviristka 
Noreen Broeckhove. Kombinácia �udského 
hlasu a jeho presné „okopírovanie“ v podo-
be melodickej línie prinieslo impozantný fa-
rebný efekt.

Nadar Summer Academy v roku 2012 viedli 
lektori Marieke Berendsen, Daan Janssens, 
Katrien Gaelens, Pieter Matthynssens a Eli-
sa Medinilla. V tejto koncepcii vnímam 
ve�ký potenciál a uis�ujem sa, že projekty 
organizované Slovenskou sekciou ISCM 
(VENI ACADEMY a New Music for Kids 
and Teens) sú na dobrej ceste k stanovené-
mu cie�u, ktorým je prirodzené za�lenenie 
sú�asnej hudby a nových tendencií v inter-
pretácii, ale aj pedagogike do bežnej praxe. 
Projekt Nadar Summer Academy predsta-
vuje atraktívny spôsob hudobného vzdelá-
vania a myslím si, že by sme sa ním v našom 
prístupe mohli inšpirova� a ve�a sa od neho 
nau�i�. Informácie o projekte sú k dispozícii 
na stránkach www.matrix-new-music.be 
a www.nadarensemble.be.

Juraj BERÁTS

Plusy a mínusy

„A je to tu!“ – to bolo prvé, �o mi napadlo, 
ke	 som prišiel v novembri do Belgicka.
Po Belgicku prichádzame na rad my...
Moju prvú prezentáciu projektu ISCM 
World New Music Days 2013 – Košice, 
Bratislava, Viede� si ve�mi dobre pamä-
tám. V roku 2010 som bol prvýkrát v Syd-
ney, prvýkrát na valnom zhromaždení 
ISCM. V Belgicku som si uvedomil, že �as 
našich príprav sa blíži ku koncu a my v no-
vembri 2013 musíme festival zorganizova� 
aspo� tak dobre ako Belgi�ania. Strávil 
som na Krá�ovskom konzervatóriu v Gen-
te 5 rokov... Preberáme štafetu v organi-
zovaní ISCM WNMD po krajine, kde som 
sa o sú�asnej hudbe ve�a nau�il.

Nadar Ensemble �foto: E. De Nil�
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ISCM WNMD je podujatie, ktoré sa �ažis-
kovo skladá z festivalu a valného zhromaž-
denia delegátov �lenských krajín ISCM. 
Festival mal názov „Free Your Ears” a jeho 
hlavnou myšlienkou bolo ukáza� širokú 
paletu sú�asnej hudby. Putovný festival 
mal však vážne organiza�né problémy.
�akali nás nekone�ne dlhé presuny auto-
busom, hoci v Belgicku  je omnoho jedno-
duchšie cestova� vlakom. Takmer každá 
noc v inom hoteli. Pravidlom bola neus-
tála zmena denného plánu a oznamova-
nie zmien na poslednú chví�u. Miestnosti, 
v ktorých prebiehali zasadnutia delegá-
tov, nesp�ali základný štandard, niekto-
ré  koncerty za�ínali po 22.00 a (žia� ) 
bolo �ažké sústredi� sa na ne... Koncept 
putovného festivalu ur�ite vychádzal aj 
z � nan�nej náro�nosti celého projektu, 
ke	že každý spoluorganizátor prinesie 
aj potrebnú �as� � nancií. Ukázalo sa, že 
je to jedna z najslabších stránok festiva-
lu. Cestovanie delegátov a skladate�ov, 
spolu takmer 90 osôb, bolo ve�mi vy�er-
pávajúce. Viem však, aké je náro�né sk-
bi� všetky jednotlivé prvky organizácie. 

Preto belgické nedostatky beriem ako vý-
zvu pri organizovaní festivalu v Košiciach 
a Bratislave.
Organiza�né nedostatky sú však to jediné, 
�o môžeme vytknú� ISCM WNMD v Bel-
gicku. Umelecká �as� festivalu sp�ala tie 
najvyššie kritériá. Koncerty boli drama-
turgicky ve�mi zaujímavé a pestré. Na ich 
príprave sa podie�alo viac ako 25 kultúr-
nych organizácií. Na 33 koncertoch ú�in-
kovali interpreti a súbory, ktoré dlhodobo 
pôsobia na scéne novej hudby: Spectra En-
semble, Het Collectief, Musiques Nouvel-
les, violon�elista Arne Deforce, klavirista 
Ian Pace a iní.

Het Collectief a Nadar

Najviac ma zaujali koncerty Het Collectief 
a Nadar Ensemble. Jednotliví hrá�i z Het 
Collectief sú výborní interpreti, ktorí hrajú 
sú�asnú hudbu s ve�kým nadšením. Po�as 
môjho pobytu v Belgicku som mal s Benja-
minom Dieltjensom (klarinet) a Wibertom 
Aertsom (husle) možnos� intenzívne spo-
lupracova� na hudobno-divadelnom pred-
stavení o živote Charlesa Ivesa. Bol to rov-
nako skvelý zážitok, ako po�u� ich hra� na 
dvoch koncertoch v rámci ISCM WNMD. 
Ak má súbor možnos� hra� pravidelne 
a hrá�i ansámblovú hru berú ako svoju 
životnú prioritu, hne	 to po�u� pri  inter-
pretácii. Het Collectief hrajú viac ako 30 
koncertov ro�ne, pri�om v dramaturgii 
h�adajú presahy medzi starou a sú�asnou 
hudbou. Zaujímavé sú ich projekty re� ek-
tujúce skladby J. S. Bacha alebo Arnolda 
Schönberga.
Úplne iným typom ansámblu je Nadar. Ide 
o pomerne mladý súbor založený len pred 
nieko�kými rokmi skladate�om Daanom 

Janssensom a klaviristkou Elisou Medinil-
lou. �lenovia Nadaru interpretujú prevaž-
ne vlastné kompozície, prípadne autorov, 
ktorí sú im genera�ne blízki. Vystúpenie 
Nadar Ensemble prepájalo hudbu s per-
formanciou. Skladby boli �asto vtipné 
a zábavné, pritom však nestrácali na hu-
dobnej kvalite. Skvelý vzdelávací projekt 
Nadar Summer Academy už predstavil Ju-
raj Beráts. Ja len dodám, že koncert tíne-
džerov, ktorí sa na akadémii zú�astnili, bol 
pre m�a jeden z najlepších na celom festi-
vale. Skvelé interpreta�né výkony boli sa-
mozrejmos�ou. �i už to boli koncerty Het 
Collectief, klavírny recitál Iana Pacea, ale-

bo violon�elový recitál Arneho Deforcea, 
ktorý sa predstavil v minulosti aj na festi-
vale Melos Étos.

�as na zmeny

Ve�mi dôležitou sú�as�ou festivalu sú valné 
zhromaždenia delegátov ISCM jednotlivých 
krajín. Inými slovami, stretnutia a diskusie 

�udí, ktorí sa aktívne podie�ajú na organi-
zovaní hudobného života vo svojej krajine. 
ISCM ako jediná celosvetová organizácia, 
ktorá zastrešuje aktivity sú�asnej hudby, 
prechádza významnými pozitívnymi zme-
nami. Na stretnutiach sa kriticky diskutova-
lo o konkurencieschopnosti festivalu ISCM 
WNMD, o vzdelávaní a h�adaní nového pub-
lika, o �innosti jednotlivých sekcií v danej 
krajine, o vzájomnej spolupráci. Rovnako 
kriticky sa diskutovalo o rozpo�te a spôsobe 
� nancovania jednotlivých aktivít. Do ISCM 
v posledných rokoch prichádzajú mladí �u-
dia, ktorí organizujú významné podujatia vo 
svojej krajine: Nina �halopek (Chorvátsko), 
�lenka tímu, ktorý pripravuje Music Bienna-
le Zagreb, Riin Eensalu (Estónsko), organi-
zátor prehliadky estónskych skladate�ov, Ba-
lázs Horváth (Ma	arsko), umelecký vedúci 
THReNSeMBle a pedagóg Lisztovej aka-
démie. Som presved�ený, že ak ISCM udrží 
nastolený trend, má svoje nenahradite�né 
miesto vo svete (nielen) sú�asnej hudby.

Na Slovensku

Štvrtého až jedenásteho novembra 2013 sa 
uskuto�nia ISCM WNMD po prvýkrát vo 
svojej 90-ro�nej histórii na Slovensku, kon-
krétne v Košiciach a v Bratislave. Na projek-
te intenzívne spolupracujeme so Štátnou 
� lharmóniou Košice, EHMK – Košice 2013 
a Hudobným centrom od roku 2010. Našou 
víziou je zmena – zmena myslenia a zme-
na poh�adu na sú�asnú hudbu, ktorá nie je 
len pre pár „vyvolených“. „Sú�asná hudba 

je naša hudba, preto sa u�me ju ma� radi,“ 
povedal Leonard Bernstein a ja som mu 
uveril. Preto sme za�ali robi� projekty pre 
deti (New Music for Kids and Teens), stre-
doškolských a vysokoškolských študentov 
(VENI ACADEMY) a  spolupracova� so ŠfK 
na festivale Ars Nova Cassoviae/ISCM New 
Music Days.
Spolu sa na našich projektoch zú�astnilo 
vyše 12 500 návštevníkov! �ísla dokazujú, 

že zmena už nastala. Verím,  že celosvetový 
festival ISCM World New Music Days bude 
pre nás slávnos�ou. Nielen pre všetkých 
�udí, ktorí intenzívne pracujú na projekte, 
ale aj pre tých, �o sa so sú�asnou hudbou 
ešte nemali možnos� stretnú� a možno ešte 
len h�adajú svoju cestu k (sú�asnej) hudbe.

Ivan ŠILLER

Naše projekty v @íslach, 
2010 – 2012:

New Music for Kids and Teens:
200 vo�ne dostupných skladieb v da-
tabáze
300 zaregistrovaných používate�ov
17 seminárov
50 koncertov po celom Slovensku
863 interpretov a pedagógov
20 súborov a zborov

VENI ACADEMY:
24 koncertov
91 interpretov
33 lektorov
50 seminárov
7 premiér 

Festival Ars Nova Cassoviae/
ISCM New Music Days:
16 koncertov
140 interpretov 
10 súborov a zborov
15 premiér 

P. Bachratá 
�foto: M. Van der Borgt�

A. van Parys �foto: archív�
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ANKETA

Anketa: Slovenská hudba 2012 
Za@iatkom roku 2013 oslovil Hudobný život skladate?ov, pedagógov, muzikológov, interpretov, vydavate?ov i vedúcich 
pracovníkov inštitúcií pôsobiacich v slovenskej hudbe, aby sa zú@astnili ankety na nasledujúce témy. Cie?om nebol 
rebrí@ek úspešnosti, ale snaha o zmapovanie a pripomenutie zaujímavých po@inov. Uverej�ujeme odpovede, ktoré sme 
získali do uzávierky @ísla. 

1. hudobná udalosq roka 2012
2. nahrávka roka 2012
3. želanie do roku 2013

 

Vladimír Bokes, skladate?
1. Vystúpenia Quasars Ensemble na Kon-
vergenciách, na Novej slovenskej hudbe, neza-
budnute�né bolo predvedenie Schönbergovho 
Pierrota lunaire s Evou Šuškovou, Albrechto-
vej Sonatíny a Zeljenkových Metamorfóz XV na 
BHS. Zameranie na hudobnú secesiu (Mahler, 
Albrecht) patrí ku konštantám súboru a vytvára 
pre posluchá�a schodnú cestu k sú�asnej hudbe. 
Významnou udalos�ou bola realizácia nahrávky 
klavírneho koncertu Viery Janár�ekovej v nemec-
kom Bambergu. Rados� mám z minuloro�ného 
študentského festivalu Orfeus na VŠMU, ktorý 
je liah�ou 	alších súborov novej hudby do bu-
dúcnosti.
2. Na marcovom koncerte Quasars Ensemble 
vo Dvorane VŠMU boli uvedené 2 nové CD súbo-
ru z vydavate�stva Hevhetia (Contemporary Ref-
lexions a nahrávka diel C. Debussyho a G. Mahle-
ra v inštrumentácii A. Schönberga, A. Albrechta 
v inštrumentácii I. Bu� u a F. Poulenca so sólist-
kou Petrou Noskaiovou). Obdivuhodný je kom-
plet slovenskej tvorby pre sólové husle v podaní 
Milana Pa�u (Pavlík Records) a nemôžem vyne-
cha� CD Sergeja Kop�áka Last Words (Hudobné 
centrum), pretože dokumentuje jedine�né stret-
nutie umeleckých generácií. Je to doslova záznam 
odovzdávania štafety.
3. Predovšetkým chcem vyjadri� nádej, že sa 
impulzom pre rozvoj sú�asnej hudby u nás stane 
festival ISCM, ktorý sa bude kona� v Košiciach, 
Bratislave a vo Viedni. Podobne dúfam, že Eu-
rópske hlavné mesto kultúry Košice poskytne 
zodpovedajúci priestor tomuto u nás dlho za-
nedbávanému žánru. Svoje autorské CD by už 
mali ma� aj skladatelia ako Marián Lejava �i Ivan 
Bu� a. A je nanajvýš nevyhnutné, aby hudobné 
inštitúcie našli potrebný štatút a priestory na skú-
šanie v Bratislave pre Quasars Ensemble, pretože 
po 5 rokoch úspešných aktivít si to súbor nepo-
chybne zaslúži.

Ivan Bu� a, skladate?, klavirista, 
um. vedúci Quasars Ensemble
1. Orfeus 2012, pretože bol zásadným posu-
nom v histórii tohto študentského festivalového 
podujatia. Zapojenie študentov hudobného ma-
nažmentu zasialo dúfajme prvé semienka tvorivej 
spolupráce skladate�ov, interpretov a hudobných 
manažérov na poli arti� ciálneho umenia, ktoré 
by mohlo predznamenáva� zásadnú, tak prepo-
trebnú zmenu v tejto oblasti. Výsledkom totiž 
bolo kvalitatívne nové uchopenie viacerých dru-
hov umenia do profesionálne vynikajúco zvlád-
nutého spolo�ného nieko�kod�ového „gesamt-
kunstwerku“, a to z rúk študentov!
2. Milan Pa�a: Violin Solo 4 (Pavlík Records) 
– cyklus Milana Pa�u je jednoducho výnimo�ný!
3. Zmena � nancovania alternatívnych kultúr-

nych podujatí viacerých ob�ianskych združení 
(tie sú �asto esenciou toho najlepšieho, �o je zo 
slovenského potenciálu vôbec možné v našich 
podmienkach vykresa�) z jednoro�nej podpory 
ich projektov, na minimálne dvoj až štvorro�né 
subven�né cykly. Výsledkom bude nielen kvalita-
tívna zmena koncepcií „minifestivalov“, ale sná	 
je možné dúfa� aj v odvážnejšie projekty s novými 
pôvodnými dielami slovenských skladate�ov.

Július Fujak, hudobný semiotik, 
estetik, performer
1. Slávnostné otvorenie Koncertnej sály Žup-
ného domu v Nitre koncertom Daniely Varínskej. 
Táto významná sie� s bohatou históriou a uni-
kátnou akustikou po období devastácie a dlhých 
rokoch �akania na rekonštrukciu kone�ne ožila 
– aj následnými zaujímavými klavírnymi recitál-
mi L. Fan�ovi�a, M. Skutu, Z. Niederdorfer-Pau-
lechovej, P. Pažického na novom krídle Steinway 
& Sons a koncertom ŠKO Žilina v rámci cyklu 
Galéria hudby Nitrianskej Galérie (ktorá o. i. za-
strešuje aj medzinárodný hudobno-intermediál-
ny PostmutArt Fest). Hudobno-intermediálna 
výstava Milana Adam�iaka Something for Cage 
v Design factory v Bratislave (kurátori Michal 
Murin a Katarína Trnovská). Kontinuálne pô-
sobenie cyklu Albrechtina – (Ne)známa hudba 
v Bratislave a pokra�ovanie nového cyklu Vážna 
hudba nevážne v Stanici Žilina-Zárie�ie.
 2. Za výnimo�né tituly, presahujúce svojím vý-
znamom slovenský kontext, pokladám realizáciu 
oboch albumov Solamente naturali Italian Con-
certos from Podolínec a Ke� sa páni zišli... Saltus 
Hungarici a Dionisio Uhrovec 1730 (Pavian Re-
cords) a album Miki Skuta: Chopin Recital (Pavlík 
Records), nahratý v spomenutej Koncertnej sále 
v Nitre. Z tzv. alternatívnej scény ma zaujali CD 
Burlas/Kladivo/Zagar: Poruchy spánku (Slnko 
Records) a reedícia piesní skupiny Šramot: Sta-
romládenecký duch (Hevhetia).
3. Samotnej hudbe niet �o radi�. Ozdraveniu 
celkovej klímy v slovenskej hudobnej kultúre by 
prospeli vä�šia vzájomná ži�livos�, menej zápec-
níckeho farizejstva a predpojatosti, otvorenos� 
vo�i inováciám zvonku a vnútorná citlivos� pre 
docenenie hodnotnej inakosti. Zárove�, a to je 
trvalé prianie, vytvorenie ove�a prajnejšieho pro-
stredia pre rozvoj progresívnej sú�asnej, nekon-
ven�nej hudby, resp. rôznych hudobných alterna-
tív vo všetkých oblastiach.

Tamás Horkay, muzikológ, 
hudobný publicista
1. Z h�adiska dramaturgickej inovatívnosti, in-
terpreta�nej kvality a spolo�enského ohlasu na 
prvé miesto zara	ujem festival komornej hudby 
Konvergencie. Nielen preto, že komorná hudba 
u nás patrí dlhodobo k menej pestovaným a po-
znávaným žánrom, ale aj pre plnohodnotný ex-
port programu do Košíc, prípadne 	alších miest. 
Špi�kové koncerty tradi�ne ponúkajú aj Brati-
slavské hudobné slávnosti, bohužia� tieto sa inde 
„neprenesú“ a posluchá�i v iných mestách nema-
jú šancu �osi podobné zaži�. Z dôvodu posilnenia 

kultúry v regiónoch a dramaturgickej objavnosti 
si vysoko cením Zámocké hry zvolenské, sympa-
tický je tiež projekt (Ne)známa hudba, ktorý je 
však obmedzený na hlavné mesto. Rád by som 
spomenul cyklus klavírnych recitálov v Stanici Ži-
lina-Zárie�ie, ktorý poskytuje nový priestor do-
mácim klaviristom a pomáha rozširovaniu ume-
nia v nekonven�nom prostredí.
2. Akordeónová nahrávka Petra Katinu: Solo 
(Hevhetia) s dielami Kagela, Gubajduliny, Be-
ria… 
3. Nevyhnutnos� výraznejšej „regionalizácie“ 
hudobného života, eliminácia sústredenosti kva-
litných výkonov na Bratislavu, �omu síce napo-
máha dota�ný systém Ministerstva kultúry, pre-
bieha to však príliš živelne a nie vždy efektívne, 
navyše v znamení permanentnej neistoty pre or-
ganizátorov. Hudobné centrum by malo prevzia� 
niektoré kompetencie bývalého Slovkoncertu 
a koordinova� umelecké aktivity v regiónoch; ne-
musí to znamena� návrat centralizmu a „ru�ného 
riadenia“, ale uplatnenie princípu ekonomickosti 
a efektívnosti, najmä z h�adiska výkonných umel-
cov, ktorí žijú prevažne v Bratislave a kvôli jedné-
mu koncertu sa im zvä�ša neoplatí vycestova�. 
Ve�mi by som si želal, aby naše orchestre mali viac 
�asu na skúšanie, lepšie � nan�né ohodnotenie 
a vynikajúcich dirigentov, ktorí s nimi systematic-
ky a trpezlivo pracujú a zdržiavajú sa aspo� polo-
vicu mesiaca na mieste – a v neposlednom rade 
vzdelaných posluchá�ov s vyváženejšou vekovou 
štruktúrou, ktorých si sami vychovajú. Tu však 
prichádzame do kontaktu s kvalitou nášho hu-
dobného školstva, ktoré musí prejs� radikálnou 
reformou. Ešte by som pod�iarkol nevyhovujúcu 
úrove� i kvantitu hudobného vysielania vo verej-
noprávnych médiách. Zlepšenie nie je nemožné, 
chce to však �udí, predstavu, odvahu, dobrú vô�u 
a až v poslednom rade peniaze... 

Ladislav Ka@ic, hudobný historik
1. Predvedenie Monteverdiho Mariánskych 
nešporov pod vedením Václava Luksa na D�och 
starej hudby; celý festival mal naozaj výbornú 
úrove�.
2. Piesne Alexandra Albrechta v podaní Tomá-
ša Šelca (CD Alexander Albrecht: Biographie, Pa-
vian Records).
3. Ve�mi by som si želal, aby sa hralo (a nahrá-
valo!) ove�a viac „starej“ slovenskej hudby, aspo� 
to�ko, ko�ko �eskej sa hrá a vydáva v �eskej re-
publike. K vlastnej minulosti sa správame ve�mi 
macošsky a „výberovo“. Hudobnému životu že-
lám, aby sa redakcii darilo �o najlepšie pokrýva� 
celé spektrum hudobného života na Slovensku 
v minulosti i sú�asnosti.

František Király, klavirista, 
skladate?
1. Bolo toho viac: zažil som koncert detí, kto-
ré hrali PARTITÚRY od Monogramistu T. D., te-
ším sa z projektu Krá� duchov Mareka Pia�eka, 
Martina Ondrisku a Marolda Langer-Philippse-
na s dychovým orchestrom Štós. Stravinského 
Príbeh vojaka na festivale Konvergencie v Koši-

ciach už nemohol ma� na Slovensku lepšie obsa-
denie. A kone�ne tu máme aj bienále sú�asného 
zvukového a elektronického umenia Sound City 
Days v Košiciach. Ani Reichove Six Pianos v po-
daní Cluster Ensemble na bardejovskom námestí 
po�as letnej noci tiež nebolo zlé ;-)
2. Nepo�úvam CD, takže neviem...
3. „Predkoncertná beseda“, ktorú som zažil 
pred Príbehom vojaka, je ve�mi dobrá myšlieka 
a treba v tom pokra�ova�. Takisto treba hudbu 
„vybra�“ von zo sál a robi� koncerty vonku pre 
�udí. Bolo by prospešné urobi� osvetu preparo-
vanému klavíru. Minulý rok som zažil ve�mi tráp-
ne-smutnú chví�u, ke	 som sa musel hanbi�, do 
akej situácie sa dostal jeden ve�mi dobrý a váže-
ný hudobník. To, že je stále problém preparova� 
klavíry v koncertných sálach, tiež hovorí o našej 
kultúrnosti…
 
Rostislav Pavlík, vydavate?
1. Rád by som upozornil na mimobratislavské 
podujatia: zaujimavými boli Kubínska hudobná 
jese� s množstvom skuto�ne kvalitných koncer-
tov a už tradi�ne medzinárodná slá�iková sú�až 
Talenty pre Európu.
2. Upozornil by som na Milana Pa�u, s ktorým 
sme nahrali už štvrtý dvojalbum slovenských skla-
dieb pre sólové husle. Od za�iatku našej spoluprá-
ce som vedel, že je to vynikajúci huslista, ale teraz 
môžem s plnou zodpovednos�ou konštatova�, že 
je geniálny! Jeho úrove� a kvalita neustále rastú, 
s takýmto umelcom je skuto�ne rados� spolupra-
cova�. Myslím, že úžasnejšieho huslistu som ešte 
nemal možnos� vidie� a je ve�ká škoda, že je nedo-
cenený. Milan Pa�a si skuto�ne zaslúži podporu! 

Zbyn�k Müller, šéfdirigent 
Štátnej � lharmónie Košice
1. Festival Košická hudobná jar s velmi dobrou 
dramaturgií a úrovní v�tšiny koncert
, vynikající 
nastudování Její pastorkyn� v košickém divadle, 
netradi�ní koncert ŠfK s velkým symfonickým 
programem v košickém nákupním centru Au-
park, cyklus Ve�ké slovenské hlasy.
2. CD Béla Kéler: Spomienka na Bardejov (Vi-
deoroha� Bardejov) nahrané Štátnou � lharmó-
niou Košice a dirigentem Mariánem Vachem. Je 
dobré v�novat pozornost skladatel
m nenápad-
ným, ale ve své dob� a svým významem dalece 
p�esahujícím hranice „svých“ region
, tak jak 
tomu bylo práv� u Kélera.
3. Jako prioritu v rámci celého Slovenska 
vnímám Evropské hlavní m�sto kultury Koši-
ce 2013, avšak p�edevším ve smyslu podpory 
domácích, tzn. košických kulturních institucí. 
Ty mají Slovensku i Evrop� nepochybn� co na-
bídnout, jen je t�eba jim d
v��ovat a nedávat 
p�ednost povrchnímu kouzlu importovaného. 
Štátna � lharmónia Košice jako domácí instituce 
významn� p�isp�je k oslav� 1150. výro�í udá-
losti celoevropského významu, a sice p�íchodu 
sv. Cyrila a Metod�je – má v plánu uvést pre-
miéru nového díla Mirka Kraj�iho, které bude 
re� ektovat �innost slavných v�rozv�st
.

(red)
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I. Ad informandum

Mala to by� cesta na krstiny. Stala sa z nej cesta na pohreb. Ale bude tu 
aj re� o živote. Teda o veciach, ktoré sa nedajú usporiada� lineárne. Lineár-
ne však musím za�a�. Teda, chtiac-nechtiac, egocentricky. O krstinách bude 
o chví�u. 

Stalo sa, že príslušné jury pri Predsedníctve Zväzu po�ských skladate-
�ov (ZKP), ktorého som od roku 1999 �estným �lenom, sa rozhodlo udeli� mi 
Cenu Zväzu. Ude�ovanie sa tradi�ne uskuto��uje v rámci medzinárodného 
festivalu sú�asnej hudby Varšavská jese�. Riadite�ka Hudobného centra, pani 
O�ga Smetanová, v tom uvidela šancu na prezentáciu súboru Quasars En-
semble a dokázala presved�i� predsedu ZKP, Jerzyho Kornowicza, a riadite�a 
Varšavskej jesene, Tadeusza Wieleckého, že slávnostné odovzdávanie cien by 
bolo ešte slávnostnejšie, keby bolo spojené s koncertom diel laureáta, v tomto prípade mo-
jich, ktoré má súbor v repertoári. Išlo konkrétne o skladbu Tenebrae, ktorú som skompo-
noval vlani na žiados� Sergeja Kop�áka (aj som mu ju dedikoval) a Korczak in memoriam, 
vytvorenú na objednávku festivalu Zamatová opona (v rámci podujatí Krakov – Európske 
hlavné mesto kultúry 2000), ktorého riadite�om bol Andrzej Ch�opecki („Korczaka“ som 
teda dedikoval jemu). Bolo tiež dohodnuté, že v „Korczakovi“ závere�nú variáciu na Ba-
chov chorál „Ó, hlava dorá�aná“ predvedie popredná po�ská mezzosopranistka Urszula 
Krygerová.

Keby som bol o tomto zámere vedel, bol by som protestoval: odovzdávanie cien 
ZKP nebolo nikdy spojené s koncertom, uskuto��ovalo sa totiž v sídle Zväzu, kde nie 
je na to primeraný priestor. V hre bolo teraz jednak porušenie tradície, jednak riešenie 
organiza�ných problémov spojených s premiestnením podujatia do koncertnej siene W. 
Lutos�awského v Po�skom rozhlase. Ke	že som bol postavený pred hotovú vec, tak som sa 
napokon na to preladil a tešil sa na stretnutie s predstavite�mi spomenutých organizácií, 
aj s p. Urszulou, ktorú som roky nevidel, i na Andrzeja. Ten vlani po predvedení mojej 
Missa pro nobis prišiel, stisol ruku a bez slova odišiel a onedlho som sa ok�ukou dozvedel, 
že vo „svojej Dvojke“ Po�ského rozhlasu odvysielal nielen celú omšu, ale aj Memento po 
smrti Mira Filipa, Adagio pre Jana Branného a ešte aj záver („Chorál“ a „Marcia funebre“) 
z „Korczaka“. Všetko so svojimi povestnými komentármi. Tak som mu chcel stisnú� ruku 
(možno nie bez slova) pre zmenu ja.

Tá naša „Varšava“ bola vymyslená ešte „ra� novanejšie“: po koncerte mali by� spo-
menuté „krstiny“ – prezentácia CD z rozlú�kového recitálu Sergeja Kop�áka v historickej 
budove NR SR na vla�ajšom festivale Melos-Étos. Žia�, „pôrod“ CD sa oneskoril, „krstiny“ 
sa nekonali. Uskuto�nil sa však koncert súboru Quasars pod vedením Ivana Bu� u s ú�as�ou 
Sergeja Kop�áka a Urszuly Krygerovej. Interpreta�né výkony všetkých boli skvelé, porov-
nate�né so špi�kovou úrov�ou predchádzajúcich koncertov (Ensemble Intercontemporain 
z Paríža, AUKSO Mareka Mosia – najlepší po�ský komorný orchester). Tak som mal nako-
niec rados� a dovolím si touto cestou všetkým – organizátorom aj interpretom – vyslovi� 
obdiv a v	aku. 

Uvedomujem si teraz, že som avizovanú lineárnos� �asu porušil; musím sa vráti�.

II. Cesta 

Nede�a, 23. 9. ráno. Cestujeme s O�gou Smetanovou do Schwechatu. V lietadle LOT-u 
letuška ponúka noviny. Berieme Gazetu Wyborczu – na prvej strane ve�ký portrét ve�kého 
básnika Zbigniewa Herberta. Vnútri tri strany venované Herbertovi – je 14. výro�ie jeho 
smrti. Dlhý rozhovor s vdovou, pani Katarínou. Po pre�ítaní pani O�ga hovorí: „Strašný 
život! “ Veru. Iba zo strašného života sa mohli zrodi� také poémy ako Omša za uväzne-
ných (venovaná Adamovi Michnikovi), Raport z obliehaného Mesta, Odkaz pána Cogito 
a mnoho 	alších. Za�ína sa mi ozýva� pamä�. Ke	 som dostal objednávku na skladbu na 
jubilejnú 50. Varšavskú jese�, skomponoval som Improvisation sur Herbert na slová toho 
„Odkazu“. Tesne pred premiérou mi ktosi hovorí: „Ty si sa opovážil komponova� na tú kul-
tovú báse�? Ve� je vytesaná do mramoru! “ (už neviem, �i v Sejme, �i v Národnom múzeu). 
Akéže sú tieto slová? Nuž, napríklad: „cho	 vzpriamený uprostred tých, �o na kolenách/
uprostred obrátených chrbtom a zvrhnutých do prachu/máš málo �asu, treba da� svedec-
tvo/bu	 odvážny, ke	 rozum zlyháva, bu	 odvážny/v poslednom ú�tovaní len to sa ráta/a 
Hnev tvoj bezmocný nech je ako more/vždy, ke	 po�uješ hlas ponížených a bitých/nech �a 
neopúš�a tvoja sestra Neúcta/k špic�om, katom, zbabelcom – oni vyhrajú...“ Je to ako De-

satoro. „...a neodpúš�aj, v skutku nie je v tvojej moci/odpúš�a� v mene tých, ktorých zradili 
na úsvite...“ a tak 	alej. To spievala Camerata Silesia Anny Szostakovej. Urszula Krygerová 
spievala v závere: „...opakuj ve�ké slová opakuj ich za�ato/ako tí, ktorí išli cez púš� a hynuli 
v piesku/a odmenia �a za to tým, �o majú poruke/bi�om smiechu, vraždou na smetisku...“ 
Kedy to ten Herbert písal? Samozrejme, za totality. Pre�o mi z toho dnes idú po chrbte zi-
momriavky? Pani Urszula bude v stredu spieva� v „Korczakovi“ tú variáciu na Bacha, na „Ó, 
hlava dorá�aná“ – kedy to ten Bach písal? A pre�o som to pred 12 rokmi vytiahol? A venoval 
akurát Andrzejovi Ch�opeckému? Ktosi vtedy vecne poznamenal: „Tá skladba vlastne nemá 
koniec! Nemal by si ten koniec dokomponova�?“ Odpovedal som: „Nemal!“ Pre�o? Ve	 
doty�ný mal pravdu... 

Odrazu ma z tých spomienok vytrhlo pristávanie lietadla. Už sme boli vo Varšave ( je 
to ešte Herbertova Varšava?). Pán Mieczys�aw Kominek, riadite� Po�ského hudobného cen-
tra, nás privítal slovami: „Dnes ráno zomrel Andrzej Ch�opecki...“

III. Tragédia

Kto to bol, Andrzej Ch�opecki? Stretli sme sa desa�krát? Možno sedem? Raz, po poh-
rebe Krystyny Tarnawskej-Kaczorowskej, sme presedeli v akejsi kr�me hodiny ml�ky. Len tu 
a tam akési slovo. Raz sme išli z koncertu v starom paláci v „�azienkach“ tiež ml�ky; zastavil 
sa, vyhrabal spod farebného lístia gaštan: „Nechaj si ho...“ Mám ho desa� rokov pred sebou 
nad písacím stolom. Mohol by som teda �osi poveda� o jeho myslení, ale o jeho živote a ak-
tivitách viem málo. O tom hovoril povolaný (doslova) Jerzy Kornowicz, predseda ZKP na 
smúto�nej omši vo štvrtok 27. 9. 2012:

„Milý Andrzej, bol si muzikológom, teoretikom hudby, hudobným kritikom, publi-
cistom a animátorom hudobného života, autorom takmer 2000 rozhlasových relá-
cií, akademickým pedagógom, tvorcom desiatok hudobných projektov, takých ako 
Zamatová opona, spolutvoril si celý rad programov Varšavskej jesene. Ako ume-
lecký riadite� si vytvoril program posledných festivalov Musica Polonica Nova. Bol 
si v medzinárodnom rozsahu neúnavným propagátorom po�skej hudby a jej tvorcov 
rôznych generácií, v�ítane najmladšej na prestížnych Medzinárodných skladate�ských 
tribúnach UNESCO; bol si šéfom skladate�ských objednávok takmer 40 autorov stre-
dovýchodnej Európy v Umeleckom fonde Siemens. Bol si prenikavým a vizionárskym 
pozorovate�om kultúrnych procesov – ve�kou postavou po�skej aj svetovej hudobnej 
kultúry. Bojoval si s �asom, pracujúc do posledných chví� na knihe venovanej tvorbe 
Witolda Lutos�awského. Stihol si ju dokon�i�.“

Kornowicz pokra�oval:
 

„Profesor Michal Bristiger pred dvoma d�ami povedal v rozhlase, že si stigmatizoval 
celú svoju generáciu. Že si bol živelným kritikom, ktorý okamžite chápal, k �omu sa 
chcú dosta� svojou hudbou aj slovom rôzne generácie. Budoval si dialóg generácií. 
Ako muzikológ si cítil, akou cestou sa uberá po�ská sú�asná hudba. Snažil si sa o jej 
rozkvet. Pôsobil si v najsilnejších médiách: v tla�i, rozhlase, vo sfére edukácie. Ako 
muzikológ si bol silno spojený so životom, so sférou musica practica. Zjednocoval si 
teóriu so samotným životom. Prof. Bristiger napokon uzavrel: ‚Vidím, že náš drahý 
Andrzej sa dnes rozpráva s históriou; vie, že sa naplnilo, že odohral ve�kú rolu vo 
svojej vlasti.‘“

RAPORT Z CESTY
Roman Berger
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Nestor po�skej muzikológie mal pravdu. Jedným z dôkazov je nekone�ný rad zápisov 
do internetovej Kondolen�nej knihy. Najmä neznámi posluchá�i slávnej „Dvojky“ Po�ské-
ho rozhlasu 	akujú, že v	aka jeho reláciám „Kontrapunkty“, v ktorých prezentoval a ko-
mentoval diela sú�asnej hudby, spájajúc teóriu s nenapodobnite�nými metaforami, si našli 
cestu k nej. Boli tak frapantné, že si �udia upravovali pracovné a spolo�enské termíny, aby 
ich mohli po�u�-zaži�. Jerzy Kornowicz spomenul Tadeusza Bairda, ktorý na prijímacích 
skúškach na kompozíciu kládol kandidátom otázku: „Po�úvate Kontrapunkty?“
Kornowicz však zdôraznil vo svojej re�i ešte �osi iné:
 

„Mal si (Andrzej) na	alej vnáša� do nášho spolku kvas a mal si ho na	alej bráni� pred 
popudlivos� a neznalos�ou našich blížnych, ktorí si menej všímajú to, �o spolo�ne 
robíme a o to viac nás obvi�ujú zo zodpovednosti za všetky o�ividné neduhy sveta. 
Pripútaval si ako málokto svojím presved�ením, že sú�asná hudba je v práve, že je 
vecou, pre ktorú stojí zato ži�. Tvoja viera v hudbu prechádzala na nedostato�ne ve-
riacich, neprebudených, neuvedomelých. Hudba, ktorá vraví o nás vo svete, o našom 
bytí a našej pominute�nosti, – ktorá po�as Varšavskej jesene nadobúda zvláštnu kon-
centráciu –, mala teraz od za�iatku festivalu podvedomú tému, tému �udskú, avšak 
aj akosi hudobnú – Tvoje umieranie. Bol to pre hudbu test – musí odoláva� smrti. 
Musí dokazova�, že nie je akousi banalitou, kombináciou, utópiou, ale že je �as�ou 
našej existencie; �as�ou, ktorá dôstojne podstupuje konfrontáciu s rozmerom smrti. 
A tak sme v tom prežívaní hudby a Tvojho odchádzania dostali od Teba ešte raz lekciu 
o význame hudby.“

Pátos Kornowiczových slov je mi bytostne blízky. Preto by som ani nebol v stave 
�osi k nim pridáva� sám od seba. Za to, že napriek tomu �osi pridám, v	a�ím „náhode“ – 
novinám v lietadle. Napadlo mi, že Kornowicza „musím“ doplni� Herbertom. Že „musím“ 
skonfrontova� Andrzeja Ch�opeckého s tým Odkazom pána Cogito, ktorý je vytesaný do 
mramoru. 

Urszula Krygerová v mojej Improvisation sur Herbert za�ínala pred piatimi rokmi 
svoje sólo „prikázaniami“. Prvé znelo: „Vystríhaj sa vyprahnutosti srdca!“ Andrzej sa nemu-
sel vystríha�, On ani netušil, �o to je „vyprahnutos� srdca“. „Bdej – ke	 svetlo na horách 
dáva znamenie – vsta� a cho	!“ Andrzej to svetlo videl takmer nepretržite, preto neúnavne 
vstával a išiel. Vždy na doraz. „Opakuj staré zaklínadlá �udstva, rozprávky a legendy, lebo 
tak dosiahneš dobro, ktoré nedosiahneš!“ Andrzej opakoval. Opakoval do úmoru, do konca 
(možno opakuje na	alej?); nedbal na to, �i ho „neodmenia tým, �o majú poruke – bi�om 
smiechu, vraždou na smetisku“. Tu sa vrátim k „prikázaniam“, ktoré som uviedol na za�iat-
ku. Išiel „vzpriamený uprostred tých, �o na kolenách uprostred obrátených chrbtom“ at	.? 
Išiel vzpriamený. Bol „odvážny, ke	 rozum zlyháva“? Bol odvážny; vedel, že „v poslednom 
ú�tovaní iba to sa ráta“. Vedel, že „má málo �asu a treba da� svedectvo“. Bol jeho „bezmocný 
Hnev ako more vždy, ke	 po�ul hlas ponížených a bitých“? Bol ako more. A tak 	alej. 

Andrzej išiel tak, ako išiel, lebo vedel že Herbert kon�í svoj „Odkaz“ prís�ubom: „...len 
tak budeš prijatý do kruhu studených lebiek, do kruhu tvojich predkov: Gilgameša, Hektora, 
Rolanda – obrancov krá�ovstva bez hraníc a mesta popolov.“ Išiel, lebo vedel, že po tomto 
prís�ube nasleduje rozkaz: „Bu	 verný. Cho	 !“ Išiel. A odišiel – obranca života a tvorby. Odi-
šiel do „krá�ovstva bez hraníc“. Verný.

IV. Šifry transcendencie

Pohreb mal by� pôvodne v piatok. Letenky spä� sme mali na štvrtok a nebolo mož-
né ich vymeni�. Absurdné. Zrazu však prišla správa, že kvôli akýmsi cirkevným problémom 
bude smúto�ná omša vo štvrtok. Tak sme to predsa stihli („náhoda“?). K oltáru plného 
kostola na S�uževci (varšavská Ra�a) vkro�ila schola otcov Barnabitov v bielych rúchach – 
zaznel smúto�ný gregoriánsky chorál. V tomto momente som pochopil to, �o som dvanás� 
rokov nechápal, iba akosi „vedel“: že môj „Korczak“ nemohol ma� ten koniec „ako sa patrí“, 
že „musel“ iba akosi presta�.

Pre�o? Aby sa udialo to, �o sa teraz udialo. V�era o tom istom �ase (ako dnešná omša) 
Urszula Krygerová v �iernej róbe opakovala motív odvodený z Bachovho chorálu „Ó, hlava 
dorá�aná“, opakovala, opakovala a napokon prestala spieva�. Nastalo dlhé ticho. Prerušila 
ho síce spolo�enská vrava, avšak to ticho trvalo v akejsi „inej dimenzii“ na	alej (v 13. di-
menzii „superstrún“ Rogera Penrosea?). Trvalo, až kým teraz neza�al ten gregorián. To on 
dokon�il tú „nedokon�enú“ skladbu. Venovanú Andrzejovi Ch�opeckému. 

Muselo sa to sta� práve teraz? Na jeho pohrebe? Zrejme z akýchsi nevyspytate�ných 
dôvodov áno. A z rovnakých dôvodov sa to už nikdy nestane. Pohreby sa neopakujú a živá 
hudba taktiež nie. Opakovate�nos� prežívanej hudby je ilúzia. Zrejme opakovate�nos� �o-
hoko�vek je ilúzia. Vedel to Budha. Vedel to Hérakleitos. Vedel  to Ježiš. Repetitio est mater 
studiorum, nie je však magistra vitae. 

Tak mi prišla na um otázka: kedy sa „to všetko“ vlastne za�alo? V akom neopakovate�-
nom momente? V lete, ke	 O�ga Smetanová iniciovala usporiadanie v�erajšieho koncertu? 

�i pred rokom – ke	 mi Ivan Bu� a zavolal, že s „Quasarsmi“ naštudoval „Korczaka“ a že 
ho Petr Kotík z New Yorku zaradil na festival v Ostrave? Alebo pred dvomi rokmi – ke	 mi 
v akýsi piatok ve�er pani O�ga zavolala: „Sergej Kop�ák sa k vám nevie dovola�, spojte sa 
s ním,“ a potom v sobotu (prv, ako som mu zavolal) sme sa po dlhej dobe stretli v samo-
obsluhe? Ke	 mi vtedy povedal: „Ilja Zeljenka mi pred smr�ou napísal skladbu, má iba tri 
slová – ,Život pomaly kon�í‘ – napíš nie�o, �o by k tomu pasovalo...“? (Napísal som Te-
nebrae, ktoré v�era s „Quasarsmi“ predviedol). Alebo to bolo ešte dávnejšie, pred siedmimi 
rokmi – ke	 Jerzy Kornowicz predniesol re� nad hrobom Krystyny Tarnawskej a Andrzej ho 
potom oslovil: „Prosím �a, prehovor aj na mojom pohrebe!“ (Bol som pri tom, Kornowicz to 
teraz spomenul.) Alebo predsa pred dvanástimi rokmi, na tej Zamatovej opone v Krakove? 

Odrazu mi došlo, že to sú vlastne scestné (doslova!) otázky. Že vyplývajú zo zotrva�-
nosti myslenia zvyknutého na ilúziu opakovate�nosti a na pohodlie lineárnych ko�ají ratia. 
Že �archa tých chví� v kostole spo�ívala v tom, že všetky práve spomenuté momenty, nepre-
h�adné množstvo 	alších s nimi spojených, ale za nimi skrytých – akoby sa vytrhli z re�aze 
chronometrického �asu, jeho lineárnosti. Akoby sa pospájali do akejsi siete, navzájom sa 
posplietali do akéhosi gordického uzla, ktorý žiadny me� ratia nerozsekne. �as sa zrazu zrú-
til ako lavína do údolia smútku a ticha. Do nehybnosti. Dnešný bas mužov v bielom nielen 
nadviazal na v�erajší soprán ženy v �iernom, ale s ním splynul v nerozštiepite�nom súzvuku.
Tichý, jednotný cantus � rmus sa spojil aj s hovoreným slovom kazate�a a priate�a. �ier�ava 
pomiešaná s bielobou zahalila všetko do sivej hmly; spev a hovor re�níkov, zjednotené v še-
dom šume, sa už od nej neodlišovali.

Dostal som nedávno do daru Šifry transcendencie Karla Jaspersa. Namýš�am si, že 
ve�ký � lozof by súhlasil s tým, že to, �o som sa tu snažil „impresionisticky“ nazna�i�, patrí do 
tejto kategórie. Inakšie povediac: zasiahlo „Tretie Nekone�no“ Teilharda de Chardin, neko-
ne�no komplexnosti, z ktorého sa vo všedných d�och prejavuje iba akýsi povrch. Pod ním 
je však skrytá „Hlbina“, o ktorej takmer rovnako hovoria teológ-� lozof Paul Tillich aj fyzik 
David Bohm. Z nej akoby nám Emmanuel Lévinas našepkával, že naše individuálne existen-
cie sa ponorili do anonymného „ono je“ (tento termín tu funguje ako podstatné slovo). To je 
tá �archa, ktorá sa iba výnimo�ne môže premeni� na zážitok blaženosti, ak zacítime, že popri 
starom media vita in morte sumus platí aj opak – „uprostred smrti sme v Živote“ (ve�nom). 
Zdá sa, že Andrzej Ch�opecki išiel po tejto hrane. Maestro Wojciech Michniewski to kedysi 
nazna�il takto: „V živote sa Andrzej zdá by� postavou rovnako svetlou ako temnou. Roz-
svetlený energiou a vnútorným svetlom skrýva v sebe tô�u mnohých skrýš; je ako umelecké 
dielo – je v �om, ako u Rembrandta, rovnováha jasu a tmy“.

V. Ad illustrandum

Svoj poh�ad na hudbu Andrzej Ch�opecki kedysi vyjadril v eseji Jej monológ. Pani 
Hudba tu polemizuje s Debussym a s jeho výrokom „Hudba sa za�ína tam, kde sa kon�ia 
slová“: 

„Takto si to povedal a to vnuklo Ortegovi y Gassetovi nápad napísa� skicu o dehumani-
zácii hudby. Ten Ortega bol inteligentný, takých mám rada, s takými sa nenudím, hoci 
prostý �ud kecá, že ja nie som od inteligencie, ale od citov (...). Ortega to myslel dobre, 
ale vypálilo to zle; on ma chápal, ale jeho nechceli pochopi�. Išlo mu o to, že ja nie som 
pre banality (...). Lebo ja som vznešená a dôstojná, aristokratická a noblesná a náro�ná, 
trošku hysterická, ve�mi cholerická a zriedkavo svätá. Teda ve�mi �udská �iže humanis-
tická. Ortegovi nešlo o dehumanizáciu, ale o dehumanitarizáciu. Nie, nie humanitárna 
som nebola, nie som a nebudem – to si píš! Ku mne sa musí pristupova� na špi�kách, liez� 
po strmých schodoch hore, s námahou a spotený – a ke	 sa už vylezie, vyzera� sviežo, 
radostne, chutne. Humanitárna nie som...“

Tadeusz Wielecki napísal pred dvanástimi rokmi k Andrzejovým pä�desiatinám: „Má 
zmysel pre efekt a pre humor – spája ich.“ Samozrejme nielen to: „Treba najmä vyzdvihnú� 

Po�ský muzikológ, hudobný publicista, kritik a organizátor hudobného života 
Andrzej CH�OPECKI (1950 – 2012) sa narodil v Bydgoszczi. Bol absolventom 
hudobnej vedy na Varšavskej univerzite, ktorú ukon�il prácou o Lukášových pašiách 
K. Pendereckého. Vypro� loval sa ako popredný znalec sú�asnej hudby, nielen po�skej. 
Ako esejista a kritik bol známy otvorenos�ou a nekompromisnos�ou, �o bolo neraz 
dôvodom vzniku kontroverzií. Jeho �innos� sa spája najmä s Po�ským rozhlasom, 
kde pôsobil ako �len Redakcie vážnej hudby. Na Hudobnej akadémii v Katoviciach 
prednášal dejiny a estetiku hudby 20. storo�ia a pôsobil tiež v Inštitúte výskumu 
literatúry Po�skej akadémie vied vo Varšave. Bol umeleckým riadite�om festivalu 
Musica Polonica Nova a �lenom programovej komisie festivalu Varšavská jese�. Na 
Slovensku bol známy najmä ako hos� sympózií pri festivale Melos Étos.
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jeho zmysel pre hodnoty. Zriedkavý a na prvom mieste. Je odvážny. Ra� novaný. Niekedy 
až príliš; zbož�uje podtexty, narážky, druhé dná; zbož�uje ich navrstvovanie (...). Kreátor, 
Stavite� téz a hypotéz. Opora. Záchrana. Spása naša. Chce sa mu.“ Je možné tieto existen-
ciálne superlatívy vygradova�? Pokúsil sa o to Aleksander Laso�: „Andrzej Ch�opecki je pre 
po�skú hudbu zázrak!“ „Opora. Záchrana. Spása. Zázrak.“ Silné slová. Vedú ma spä� ku 
Kornowiczovej smúto�nej re�i: „Mal si na	alej vnáša� do nášho spolku kvas, mal si ho na	a-
lej bráni�...“. Pred �ím? Pred tmárstvom („našich blížnych“). Ako bráni�? „Andrzej Ch�opecki 
zjednocoval teóriu so životom.“ A tým „...dával lekcie o dôležitosti sú�asnej hudby“ – tej 
nebanálnej, vznešenej, ku ktorej treba „s námahou liez� hore“.

Ešte pred dokon�ením smúto�ného obradu sme museli prekro�i� prah chrámu a vrá-
ti� sa do sveta civilizácie. Tak ako sme do Varšavy leteli ml�ky s Herbertom v novinách, tak 
sme z Varšavy ml�ky leteli s Ch�opeckým v mysli (aj v srdci?). Prišlo mi na um: „Mal by som 
�osi o Andrzejovi napísa�.“ Ke	 sme vo Schwechate pristávali, ozvala sa pani O�ga: „Mali 
by ste o Ch�opeckom �osi napísa�.“ �ahko sa to povie. Len postupne sa mi kryštalizovala 
myšlienka, že to, �o treba napísa�, by malo ukáza�, že tu nejde o akési privátne vz�ahy 
a sentimenty, ale ani o záležitos� iba po�skej sú�asnej hudby a kultúry. Fenomén „Andrzej 
Ch�opecki“ znamená �osi viac.

VI. Ad infi nitum

Jerzy Kornowicz spomenul výrok prof. Michala Bristigera: „Vidím, že náš drahý Andr-
zej sa už dnes rozpráva s históriou...“ Pri hlbokej úcte k profesorovi si dovolím jeho názor 
rozvinú�. Rozvinú� takpovediac „transhistoricky“ („metahistoricky“). Posme�uje ma opä� 
„náhoda“. V�era (17. 10. 2012) som dostal list od prof. Jarmily Doubravovej z Prahy: „Byla 
jsem na konferenci k VIII. bienále gra� ky v Plzni. Láze� pro duši – toho hledání a n�kdy i 
nalézání a také toho profesionálního umu! V referátu jsem se opela o citát z Tvého �lánku 
pro Hudební rozhledy 1981: ‚Um�ní je funkcí života‘.
Prišlo mi na um, že tento názov by mohol by� prvým krokom k tomu „transhistorickému“ 
(a bolo by to v súlade s Kornowiczovým: „Andrzej zjednocoval teóriu so životom.“). 

Ch�opeckého najneopakovate�nejšia jedine�nos� spo�ívala azda v tom, že vo svojom 
živote a tvorbe – presnejšie, v neoddelite�nosti života a tvorby v jeho existencii – sa „neroz-
prával iba s históriou“ disciplín humanities (s históriou hudby, umenia kultúry, spolo�nosti 
�i „globálnej dediny“). On tieto procesy chápal (možno iba podvedome?) ako aspekty Evo-
lúcie a sná	 aj Kozmogenézy. Ako funkcie Života. 

�i mám na to argumenty? Mám. Nemusím ich však spomína� ani rekonštruova�. Mám 
totiž vecný dôkaz – gaštan, ktorý mi pred desiatimi rokmi dal po akomsi koncerte ve�er 
v parku (Central Park in the Dark Charlesa Ivesa) v Krá�ovských �azienkach („Láze� pro 
duši“). Žartujem? Nežartujem (mám ten gaštan na polici nad písacím stolom ved�a kame�a 
spred 50 rokov od Ilju Zeljenku a �ierneho anjelika – „Každý anjel je strašný,“ napísal kedysi 
Rilke; možno aj ten kame�, aj ten gaštan sú „strašné“. Magické?).

Všetci Ch�opeckého priatelia-skladatelia, spomenutí aj nespomenutí, zrejme aj Kry-
sztof Droba, teoretik a animátor-inšpirátor (o. i. festivalov MMMM – Mladí muzikanti mla-
dému mestu – Stalowej Woli, mestu robotníkov, za patróna ktorých ur�il Charlesa Ivesa), 
sa zhodujú v tom, že „Andrzej bol umelec“. Ke	že základom autentickej umeleckej tvorby 
je imaginácia a obrazno-symbolické myslenie, potom majú nepochybne pravdu. Andrzejova 
nevšedná inteligencia mu dovo�ovala spája� tento základ s jeho ohurujúcou erudíciou. Tet-
ráda Imaginácia-Intuícia-Inteligencia-Intelekt tvorili zrejme zdroj jeho sebaistoty a odvahy 
na jednej strane, a jeho zmyslu pre rozlišovanie hodnôt na strane druhej.

Práve táto schopnos� spája �loveka s Ve�kou Prírodou, so Životom. Gregory Bateson 
dokázal, že základné konkrétne (neverbálne) myslenie �loveka je rozvinutím myslenia Prí-
rody, ktoré je zašifrované v takých „slovách“ ako sú tvary, analógie, symetrie, špirály, kon-
vergen�né a divergen�né re�azce �i transformácie štruktúr a tvarov. Hermann Haken vo svo-
jej synergetike odhalil „spontánnu morfogenézu kvalitatívne nových systémov“ – štruktúr, 
tvarov, organizmov. Bolo taktiež zistené, že schopnos� jednobunkových organizmov rozlíši� 
tvar a amorfné prostredie je zárodkom myslenia. Myslenie Prírody je zakotvené v nás.

„Ke	 �lovek stratí schopnos� rozlišova� – hynie,“ hovorí Bhagavadgíta. Dnes dopo-
vieme: hynie ako bytos� nasmerovaná Evolúciou k prehlbovaniu vedomia a k morfogenéze 
svedomia; hynie ako subjekt. Starý zákon hovorí: „Máte pred sebou život a smr� – vyberte 
si!“ Andrzej Ch�opecki si vybral život. Princíp života. Život ve�ný. Život, kozmický fenomén, 
ktorého symbolom (nielen biblickým) je „Strom Života“. Každý empirický strom, ker, rastli-
na – o živo�íchoch a �u	och nehovoriac – je jeho modelom-hologramom. Platí to aj pre ten 
gaštanový strom v �azienkach a jeho plod na mojej polici. Sú to symboly zázraku života. 
Tvorba – nielen umelecká – je jeho funkciou. Autentické dielo – nielen umelecké – je jeho 
plodom. 

Rozlišovanie medzi peknými tvarmi a farbami lístia a skromným gaštanom, ktorý ako-
by sníval o dokonalosti gule, je rozlišovaním medzi tým, �o o chví�u uschne a zhnije a tým, 
z �oho môže vyrás� nový strom. Je to základ �udského rozlišovania hodnôt. Bez živej intuície, 
imaginácie a skúsenosti to nefunguje. Vtedy do hry vstupujú ratio a ideológia.

VII. Epilóg

Nové umenie, ktoré od �ias Debussyho �i Ivesa – pars pro toto – nadobudlo nes�ísel-
né podoby, participovalo so všetkými oblas�ami poznania a tvorby na morfogenéze nového 
obrazu sveta a �loveka. Nový univerzalizmus, zakorenený v starej philosophia perennis, 
prekra�ujúci medze západného antropocentrizmu, zrelativizoval �i zrušil hranice medzi 
science a humanities, medzi históriou �loveka a Evolúciou Prírody a Vesmíru. Univerzalis-
tické metateórie (všeobecná teória systémov, kybernetika, synergetika, teória katastrof) 
vytvárajú koalíciu s ekologickým hnutím, ekumenizmom a novou � lozo� ou. 

Vznikol obraz evolu�ného �asopriestoru. Je vymedzený korešpondenciou štyroch 
živlov a štyroch temperamentov – ako ho na�rtol Gaston Bachelard. Ke	 k nemu pripojíme 
štyri typy hry Rogera Cailloisa – agon, alea, mimikry, illinx (zápas, náhoda, predstieranie, 
vytrženie-extáza), otvorí sa �asopriestor pre štyri „ve�ké I“ – Intuíciu, Imagináciu, Inteli-
genciu a Intelekt – a v ich svetle zažiaria štyri Idey – Dobro, Pravda, Spravodlivos� a Krása 
– základ našich hodnôt. Sú to, pod�a m�a, obrysy univerzálneho �asopriestoru existencie, 
�asopriestoru �udskej slobody (nie svojvôle!) a tvorby. Som presved�ený, že Andrzej Ch�o-
pecki v takomto �asopriestore slobodne a tvorivo pôsobil.

Ešte jedna „náhoda“ ma vedie k tomu, aby som to spresnil. Dostal som v týchto d�och 
pozdrav z Ríma, kartu s fragmentom Michelangelovho ve�diela Stvorenie Adama. Prst Stvorite�a a 
prst Adama – medzi nimi medzera: �o znázor�uje? Moment približovania �i vz	a�ovania? Alebo to 
je symbol nemenného stavu? Neuskuto�nite�ného Zjednotenia? Neuskuto�nite�ného iba „tu a te-
raz“, alebo aj „TAM“? V duchu Emmanuela Lévinasa povieme, že analogický je aj problém vz�ahu 
medzi ženou a mužom. Avšak tu, v akýchsi optimálnych prípadoch, akoby platilo tertium datur – 
ani trvalý stav, ani približovanie alebo vz	a�ovanie, ale oscilácia medzi nimi. Zdá sa, že umenie hrá 
v tejto sfére významnú úlohu. Možno umenie spo�íva v odvekých pokusoch preklenú� Michelan-
gelovu medzeru medzi (zdanlivo?) autonómnymi sférami Bytia a existencie; medzi autonómnymi 
(zdanlivo?) �udskými (zrejme nielen �udskými) bytos�ami? �o by na to Andrzej povedal?

Odpove	, zašifrovanú v jeho monogra� ách (Alban Berg, Witold Lutos�awski), ese-
jach, nespo�etných fejtónoch, recenziách, komentároch at	. budú h�ada� jeho budúci mo-
nogra� sti-exegéti. Pre m�a sa tá odpove	 vynorila z jeho poslednej eseje, ktorej druhá �as� 
sa ukázala tesne po jeho smrti; esej má názov Mehr Licht! Formálne je to recenzia dvoch 
monogra� í (autorky: Agnieszka Draus, Monika Pasiecznik) venovaných dielu Stockhause-
na, s dôrazom na jeho bezprecedentný operný cyklus Licht. Aus den sieben Tagen. Mehr 
Licht! – „Viacej Svetla“ – znie Odkaz pána Cogito Andrzeja Ch�opeckého.

Andrzej Ch�opecki fyzicky, žia�bohu, zomrel. Ale zanechal tento odkaz. Odkaz „ob-
rancu mesta“ pred požiarom banality – („disco polo“, ako hovoril-písal), plodiacim „popo-
ly“ alibizmu, �ahostajnosti �i arogancie. Jeho priatelia však zdie�ali s ním bremeno slobody, 
bremeno zodpovednosti, bremeno dôstojnosti. Zachovajú v srdciach herbertovské: „Bu	 
verný. Cho	!“ Budú sa na	alej slobodne, zodpovedne, dôstojne „rozpráva� s históriou“. Pod 
„Stromom Života“. Života, ktorý je Svetlom.

Andrzej Ch�opecki bude odpo�íva� v pokoji.

Post scriptum

Andrzej Ch�opecki bol odvážny nielen v	aka priam neuverite�ným znalostiam sú�as-
nej hudby a jej kontextov, ale aj v	aka hbke uvažovania (príkladom je jeho Mehr Licht!). 
A mal za sebou skúsenos� geniálneho projektu Drobovho festivalu MMMM, ktorý dokázal, 
že sú�asná hudba, tá „náro�ná, vznešená“, nie je posluchá�ovi v meste robotníkov neprí-
stupná. Že sa �ou stáva až v dôsledku dlhodobého vymývania mozgov pod�a receptu moc-
ných. Posledné dve desa�ro�ia ukázali, že nový univerzalizmus a evolucionizmus nevyhovuje 
ani dnešným mocipánom. V zmysle Edgara Morina umenie sa ocitlo opä� v „tolerovanom 
gete“. Po bo�ševickej triednej spolo�nosti bola nastolená kapitalistická kastová spolo�nos�. 
Normou sa stalo nerozlišovanie hodnôt. Ide totiž o depersonalizáciu-desubjektivizáciu �lo-
veka. Tu prezident Joachim Gauck prichádza s esejou Freiheit. Ein Plädoyer, v ktorej analy-
zuje základnú kategóriu demokracie – slobodu – na pozadí dnešnej situácie. Dokazuje, že 
sloboda je opakom svojvôle a že sloboda duchovne zrelého �loveka sa prejavuje ako zod-
povednos�. Preto popredný � lozof Jürgen Habermas presadzuje na prvé miesto politického 
myslenia 	udskú dôstojnos�, ktorá je bez zodpovednosti nemyslite�ná. 

Scienza nuova a Nové umenie tieto hodnoty prinavracajú, preto sa stali a sú na	alej „kame-
�om úrazu“. Preto ich treba bráni� s plným nasadením, tak ako to robil Andrzej Ch�opecki.

Významný slovenský hudobný skladate� po�skej národ-
nosti Roman BERGER (1930) sa okrem komponovania 
venuje aj teoretickej a esejistickej �innosti. Je autorom 
kníh Hudba a pravda, Dráma hudby a Cesta s hudbou. 
V Po�sku mu vyšiel titul Princíp tvorby. 
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 Máš za sebou náro�né pra-
covné obdobie. Ko	ko koncer-
tov odohráš priemerne po�as 
roka?
Nepo�ítam to. Ale keby som za-
�al, asi by to bolo vysoké �íslo. 
(Smiech.) Táto jese� bola dos� 
„nabitá“: okrem koncertov s Qu-
asars Ensemble v rámci Novej 
slovenskej hudby, kde sme hra-
li so Slovenskou filharmóniou 
a kde som premiéroval tiež Bo-
kesovo Concertino pre violon�e-
lo a komorný súbor, ako i festi-
valu Quasars Ensemble a Koši-
ce, som mal ve�a hrania aj s War-
chalovcami. Bolo obdobie, kedy 
som hral 3 až 4 koncerty za týž-
de�, každý z nich s iným progra-
mom a v inej zostave. December 
bol o trochu vo�nejší a po krátkej 
pauze sme v januári leteli s War-
chalovcami do Japonska. Vo feb-
ruári by som chcel v spoluprá-
ci s Adrianom Rajterom nahra� 
Suitu �. 2 pre sólové violon�elo 
jeho otca �udovíta Rajtera, pre-
tože hrám na violon�ele, na kto-
rom hrával kedysi on a �aká ma 
tiež náro�ný program s Quasars 
Ensemble.

 S Quasars Ensemble ste sa 
ako prvý slovenský súbor zú-
�astnili na legendárnych kurzoch 
v Darmstadte. Ako to tam prebie-
halo? 
Darmstadtské letné kurzy majú 
viac ako 60-ro�nú tradíciu a sú-
bory, resp. interpreti, ktorí sa 
tam dostanú, musia prejs� po-
merne prísnym „výberovým ko-
naním“. Približne z 30 ansám-
blov z 13 krajín tento rok vybrali 
5 súborov a my sme boli jediným 
zástupcom z východnej Euró-
py. Mali sme vlastného „kou�a“, 
ktorý s nami každý de� pracoval, 
hrali sme koncerty a v rámci zá-
vere�ného koncertu prebieha-
la aj sú�až. Festival a kurzy pre-
zentujú tú najsú�asnejšiu hudbu 
z celého sveta a tento rok si na-
vyše pripomínali storo�nicu Joh-
na Cagea. Napriek príliš špecific-
kému zameraniu ma prekvapila 
ú�as�, ke	že každý jeden festiva-
lový koncert bol úplne vypreda-
ný. S ú�as�ou na koncertoch sú-
�asnej hudby u nás to žia� nie je 
až také optimistické. 

 �ím to pod	a teba je?
�ažko poveda�. Darmstadt má, 
samozrejme, úplne inú tradíciu 
a postavenie ako slovenské festi-
valy. Domáce publikum je v tom-
to „nevyspytate�né“ a niekedy aj 
podujatia s profesionálnou pro-
pagáciou zívajú poloprázdnym 
h�adiskom. Inak je to pri koncer-
toch so Szidi Tobias - tam platí, 
že kde nás poznajú, je vypredané 
a atmosféra je skvelá.

 Akú hudbu po�úvaš?
Po�úvam naozaj skoro všetko: 
od renesan�nej polyfónie cez 
Mahlerove symfónie a hardroc-
kovú muziku až po Laru Fabian, 
ktorej CD mám momentálne 
v aute. Mám rád rozmanitos�, 
a to nielen pri po�úvaní, ale aj 
pri hraní. Vyhovuje mi, ke	 mô-
žem hra� jeden de� starú mu-
ziku na barokovom violon�ele 
a 	alší sú�asnú hudbu s Qua-
sars Ensemble alebo improvizo-
va� s Mirom Tóthom. Baví ma, 
ke	 sa to mení, baví ma pestros� 
hudby.

 Ako si sa dostal k violon�elu?
Pochádzam z troj�iat a všetci tra-
ja sa venujeme hudbe. Dokon-
ca o nás nato�ili televízny doku-
ment! (Smiech.) Moja sestra je 
hobojistka a brat organista, di-
rigent a pedagóg pôsobiaci vo 
Würzburgu. K hudbe sme sa 
dostali cez otca, ktorého snom 
bolo, aby sme boli trio. Pre našu 
nástrojovú kombináciu však nee-
xistuje takmer žiadny repertoár, 
a tak sme ako trio toho ve�a „ne-
pohrali“. (Smiech.) Na violon�ele 
hrám od svojich siedmich rokov, 
ale nepamätám si už, pre�o som 
si vybral práve tento nástroj. �al-
ší priebeh bol úplne štandardný 
– konzervatórium, vysoká škola. 
Zlom prišiel až na majstrovských 
kurzoch v Bayreuthe, kde som sa 
stal vedúcim violon�elovej sku-
piny v medzinárodnom orches-
tri a pokra�ovalo to v 	alších or-
chestroch, napríklad v USA, ale 
aj u nás. To bolo asi rozhodujú-
cim stimulom pre moje 	alšie hu-
dobné smerovanie.

Pripravila 
Janka KUBANDOVÁ

violon�elo
Štúdiá: 1993–1999 Konzervatórium v Bratislave (K. Filipovi�), 
1999–2004 VŠMU v Bratislave (J. Podhoranský) 

Majstrovské kurzy: R. Wall� sch (1997), Festival of Young Artists, 
Bayreuth – vedúci violon�elovej skupiny (1997–1999), Internati-
onale Junge Orchesterakademie, Pleystein, Bavorsko – vedúci vio-
lon�elovej skupiny (1999–2001), Idyllwild Arts Summer Program, 
Kalifornia, USA – vedúci violon�elovej skupiny (2000–2002), In-
ternationale Sommerakademie PragWienBudapest, Reichenau 
– kurzy s �lenmi Alban Berg Quartet, Smetana Quartet, Hagen 
Quartet, Janá�ek Quartet, Bartók Quartet (2002, 2003), maj-
strovské kurzy v Bazileji – W. Levine (LaSalle Quartet), R. Schmidt 
(Hagen Quartet) (2007, 2008)

Sú�aže: Internationale Sommerakademie PragWienBudapest, 
Viede� – Cena Thomastik-Infeld v kategórii slá�ikové kvarteto 
(2002) 

Spolupráca: �len súborov SKO B. Warchala (od 2001), Qua-
sars Ensemble, Ostravská banda, VENI ensemble, Melos Ethos 
Ensemble; sólistická spolupráca – Janá�kova � lharmónia Ostra-
va, SF, SKO B. Warchala; improviza�né zoskupenie so saxofonis-
tom M. Tóthom, S. Tobias; koncerty v Lincoln Center NY, Carne-
gie Hall NY, Parížske konzervatórium, Petrohradská � lharmónia, 
Bachfest Leipzig, Pražská jar, Varšavská jese�, Ostravské Dni no-
vej hudby, Gaia – Vilnius, Tokyo Opera City, Los Angeles, Berlín, 
Lisabon

Nahrávky: Melos Ethos Ensemble (2005), Soozvuk (2006), 
Chant d’Amour (2006), A. Zimmermann: Missa pastoralis, Gra-
duale, O� ertorium (2006), A. Zimmermann: Chamber Music 
(2009), Child and Magic of Music (2010); s Quasars Ensemble 
– Contemporary Re	 ections (2011), L. Borzík: Cantico delle Crea-
ture (2011); Debussy, Mahler, Albrecht, Poulenc (2011), S. Kop-
�ák – Posledné slová (2012); so S. Tobias – Pod obojím (2008), 
Do vetra (2010), A� se dobré d�je (2011)

Andrej GÁL
* 1978

[foto: archív A. Gála]
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Louis Moreau Gottschalk (1829–1869)
„Krá? klaviristov z Louisiany”

Tomáš ILE�KO
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Ako 15-ro@ný prišiel z New Orleansu študovaq 
do Paríža, kde spoznal Chopina a spolupraco-
val s Berliozom. Na európske pódiá priniesol 
autentickú hudbu z „Nového sveta”, ktorá 
adaptovala vplyvy @ernošských otrokov.

umelca. Ten mal úspech i priaznivý � nan�ný výsledok. Louis Moreau 
Gottschalk sa v máji 1841 – vo veku 12 rokov – vydal do Paríža.
Gottschalkovou prvoradou ambíciou bolo štúdium na Parížskom kon-
zervatóriu, no nebolo mu to umožnené z dôvodu ustanovenia zakazu-
júceho prijíma� cudzincov.1 Túto nepríjemnú životnú skúsenos� neskôr 
komentoval takto: „Odmietli ma prija� bez toho, aby si ma vypo�uli, 
pretože Amerika bola pre nich iba krajinou parného stroja.“2 Iróniou je, 
že už o sedem rokov bola Gottschalkova kompozícia Bamboula použi-
tá ako sú�as� polro�nej skúšky študentov konzervatória, pri ktorej se-
del sám skladate� ako �len komisie. Po neumožnení štúdia ho v hre na 
klavíri vzdelával Karl Halle, neskôr Camille-Marie Stamaty, žiak Felixa 
Mendelssohna Bartholdyho. Kompozíciu Gottschalka vyu�oval Pierre 
Maleden a spolu so Stamatym ho pripravovali na parížsky debut, ktorý 
sa konal 2. apríla 1845. Na koncerte bol prítomný aj Chopin, pretože sú-
�as�ou programu bol jeho Klavírny koncert e mol. Sestra Clara uvádza, že 
po vystúpení prišiel Chopin za jej bratom, vystrel pravicu a vyslovil vetu: 
„Podaj mi ruku chlap�e, lebo myslím, že sa staneš krá�om klaviristov.“3.

Európska melodika – americká rytmika
Gottschalkove prvé skladby boli Ossian a Danse des ombres. Neskôr 
vznikli i prvé verzie skladieb ako Le Bananier, La Savane �i povestná 
Bamboula. Ide nielen o prvú skladbu, ktorú autor skomponoval ako 
vlastnú hudobnú výpove	, ale z historického h�adiska tiež o prvú výz-
namnú a „doložite�nú“ umeleckú fúziu americkej a európskej hudob-
nej kultúry.
Krátko po ich dokon�ení za�al navštevova� hodiny harmónie u Hectora 
Berlioza. V dobe vypuknutia revolúcie (júl 1848) bol prizvaný na vystú-
penia do salónu patriaceho istému vplyvnému parížskemu maklérovi 
a tiež majite�ovi novín La Presse. To bol moment, kedy sa Gottschalk ko-
ne�ne dostal na vrchol parížskej spolo�nosti a krátko na to dokonca odo-
hral sériu koncertov s Berliozom. Po�as pobytu v Clermont-sur-l'Oise, 
kam sa pre neustávajúce nepokoje uchýlil na pár mesiacov, za�al Gotts-
chalk „dola	ova�“ svoje hybridné africko-európske skladby – štyri kusy 
vydané spolo�ne pod pseudonymom Gottschalk z Louisiany. V týchto 
skladbách Gottschalk uplatnil mnohé kreolské melódie a africké rytmy, 
ktoré si pamätal z detstva v New Orleanse. Exotický cyklus sa neskôr stal 
známym ako Louisianské kvarteto a jeho vydavate�ské na�asovanie ani 
nemohlo by� lepšie. S príchodom romantizmu sa do popredia dostávajú 
umelci s netradi�ným prístupom ku kompozícii a vplyvmi z neeuróp-
skych krajín.
V apríli 1849 dostal 19-ro�ný Gottschalk možnos� hra� na svojom prvom 
platenom vystúpení v parížskej Salle Pleyel. V programe mal Beethove-
novu Sonátu cis mol „Mesa�ný svit“, Chopinovu mazurku a tiež autorskú 
Bamboulu. �asopis La France musicale napísal o mladíkovom úspechu: 
„Gottschalk sa svojím vystúpením umiestnil medzi najlepších skladate�ov, 
ktorí kedy pre klavír komponovali.“4

Cesty mladého umelca
V priebehu 	alších rokov Louis Moreau Gottschalk absolvoval nieko�ko 
koncertov vo Francúzsku, Švaj�iarsku, Belgicku a Taliansku. V rokoch 
1851–1852 strávil 18 mesiacov v Španielsku, kam ho pozvala krá�ovná 
Izabela II. Jeho úlohou bolo komponova� v miestnom španielskom štý-
le, kde ako skladate� objavil funk�nos� španielskych tane�ných rytmov. 
Z tejto inšpirácie vzišli skladby ako Tournament Galop. Tá je výborným 
príkladom Gottschalkovej klavírnej virtuozity a prepracovanej techni-
ky. Vysoké tempo, množstvo melodických ozdôb i viacero závratných 
skokov spojených s chromatickými behmi ju robia ve�mi efektnou.
Úspechy v Španielsku skon�ili 29. novembra 1852, ke	 Gottschalk náhle 
odplával spä� do Francúzska. F. S. Starr píše, že skladate� bol opakovane 

Z New Orleansu do Paríža
Louis Moreau Gottschalk sa narodil 8. mája 1829 v New Orleanse 
ako prvé zo siedmich detí Edwarda Gottschalka a Aimeé Brusléso-
vej. Ako die�a bol ovplyvnený hlavne frankofónnou kultúrou svojej 
matky, no mal tiež blízky vz�ah s �ernošskou opatrovate�kou Sally. 
V New Orleanse mal teda mladý Gottschalk jednoduchý prístup 
k rôznym typom zábavy a absorboval všetky hudobné vplyvy, ktoré 
mesto ponúkalo.
S hodinami hudby za�al už vo veku štyroch rokov a jeho prvým u�ite-
�om bol François J. Narcisse Letellier, ktorý podnietil jeho prvé verejné 
vystúpenie v divadle Théâtre d’Orléans, kde Gottschalk odohral ako 
sólista tiež vlastné variácie na karibský tanec La Cachucha. Krátko po 
koncerte navrhol Letellier Louisovým rodi�om, aby poslali chlapca na 
štúdiá hudby do Paríža. Rodina Gottschalkovcov však mala � nan�né 
problémy, a tak usporiadali bene� �ný koncert na podporu mladého 
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vyhostený samotnou krá�ovnou. Dôvody tohto nariadenia nie sú známe. 
Po príchode do Paríža odcestoval do New Yorku. Návrat na americký 
kontinent popisuje A. E. Urhun takto: „Ke� sa Gottschalk vrátil z Európy 
do Spojených štátov, našiel krajinu, v ktorej nepodporuje umenie a umelcov 
už iba š�achta, ale celá verejnos�.“5 Gottschalk si dokázal získa� obecen-
stvo a aj kritika ho hodnotila kladne. Miestne noviny Home Journal nap-
ríklad zaznamenali jeho debut z 11. februára slovami: „Spomenuli sme 
v �lánku dátum, pretože ten sa stane mí�nikom v hudobnej histórii tejto 
krajiny a generácie, ktoré po nás prídu, budú oce�ova�, že sme na tento 
dátum nezabudli.“6

Po odohraní 	alšieho koncertu v New Yorku bol Gottschalkovi ponúknu-
tý kontrakt v sume 20 000 dolárov viazaný na 	alšie verejné vystúpenia 
v meste, no na naliehanie otca zmluvu odmietol pre pochybnú cirkusant-
skú �innos� P. T. Barnuma, ktorý mu ju ponúkal. Aj napriek sume, ktorá 
by v dnešnej dobe zodpovedala �iastke 550 tisíc dolárov, to Gottschalk 
považoval za príliš podradné. Následne šiel na klavírnu sú�až do Phila-
delphie, kde získal prvé miesto a titul „krá� klaviristov“, o ktorom roz-

hodla odborná porota aj z dôvodu „patriotického uchopenia americkej 
kultúry“ v jeho dielach.7 Celé spomínané „zaváhanie“ s Barnumom malo 
ale zakrátko dos� nepríjemné dôsledky. Gottschalk totiž po príchode do 
Spojených štátov nemal žiadne � nan�né príjmy. V 	alšej kariére mohol 
pokra�ova� len s pomocou mecenáša J. Chickeringa, ktorý splatil všetky 
jeho i rodinné dlhy. 

Horúci kubánsky klavír
Po príchode do New Orleansu sa usadil v dome starých rodi�ov, no už 
onedlho, vo februári 1854, jeho cesta pokra�ovala na Kubu, kde boli 
predstavite�mi vyššej sociálnej triedy Francúzi. Bol tu obklopený via-
cerými dobrými miestnymi klaviristami a tu sa stretol aj s Manuelom 
Saumellom, miestnym majstrom kubánskej hudobnej tane�nej formy 
zvanej contradanza. F. S. Starr poznamenáva: „Bol to práve Saumell, 
kto Gottschalkovi predstavil tento elegantný a pocitovo-subtílny hu-
dobný žáner. Taktiež to bol Saumell, kto osvetlil tú lyrickú, synkopickú 
hudbu, ktorá bola neskôr práve v�aka Gottschalkovi prenesená od ku-
bánskych majstrov k skladate�om ako Scott Joplin, Jelly Roll Morton, Ar-
tie Matthews a �alším vynálezcom hudobného štýlu ragtime. Kubánsky 
spisovate� Natalio Galan porovnáva stretnutie Saumella a Gottschalka 
so stretnutím Sokrata a Platóna, prípadne Buxtehudeho a Bacha, no na 
rozdiel od spomenutých stretnutí Gottschalk ocenil stretnutie so Sau-
mellom omnoho viac.“8

V spomínaných kubánskych tancoch tak Gottschalk znovuobjavil afric-
ké rytmy svojho detstva v New Orleanse. Po�as prvého pobytu na Kube 
spoznal tiež hudobné zoskupenie Tumba Francesca,9 skupinu afrických 
perkusionistov, oslobodených otrokov �iernej pleti. Gottschalk bol týmto 
zoskupením a ich kultúrou nesmierne o�arený, dokonca až tak, že spo-
mínaný súbor priviedol so sebou do Havany ako hudobníkov participu-
júcich na jeho prvej symfónii La nuit des tropiques.
Na jar roku 1855 sa Gottschalk vrátil do New Yorku, aby tu pred-
viedol úspešnú sériu koncertov v Dodworth‘s Hall na Broadwayi. 
V New Yorku zotrval zhruba rok a v meste i jeho okolí odohral mi-
nimálne osemdesiat koncertov. Taktiež bol aktívny ako žurnalista 
a svoje texty uverej�oval pod pseudonymom Sedem Oktáv. Prizva-
li ho tiež vyu�ova� na škole zvanej „Konzervatórium hudby“. Išlo 
o prvé konzervatórium na území USA založené v roku 1856, dnes 
známe ako Oberlin College. 
V januári 1857 Gottschalk naštudoval technicky náro�ný Klavírny kon-
cert f mol Adolfa Henselta a uviedol ho spolo�ne s Filharmonickým or-

chestrom mesta New York. Krátko 
nato znova odcestoval na Kubu, 
no dôvodom jeho cesty tentoraz 
neboli profesionálne zámery, ale 
– ako uvádza Starr – skladate� do-
stal list od here�ky a spisovate�ky 
Ady Clareovej, s ktorou mal pred-
tým triapol ro�ný vz�ah. Mladá 
žena Louisovi poštou oznámila, 
že sa mu narodil syn, o ktorého 
po�atí Gottschalk údajne netušil. 
Die�a dostalo meno Aubrey, no 
ni� 	alšie o jeho živote nevieme. 
Pravdepodobne sa  Gottschalkov 
syn nedožil dospelosti a zomrel 
niekedy v 60. rokoch 19. storo�ia. 
Po�as nasledujúcich piatich rokov 
podnikol mnoho 	alších ciest do 
karibskej oblasti. Nezdržiaval sa 
už len na území Kuby a Portorika, 
no ako uvádza A. E. Urhun, pre-
cestoval aj Martinique a Guada-
lupe. Gottschalka pobyt nadchol 
nato�ko, že na tomto území zotrval 
dlhšiu dobu. Tu sa spriatelil s mla-
dým klaviristom portugalského 
pôvodu Arthurom Napoleãom. 
Následne vytvoril nieko�ko skla-

dieb pre dva klavíry ur�ených na vystúpenia s Napoleãom. Toto pro-
stredie i životné obdobie bolo pre Gottschalka mimoriadne inšpiratív-
ne a skladate�sky produktívne. Sústredene na�úval tancom z Portorika 
a všetky ich originálne postupy preberal do svojho hudobného mysle-
nia. Z tohto skladate�ského úsilia vzišlo nieko�ko skladieb s podtitu-
lom „souvenir“ ako napríklad Souvenir de Cuba alebo Souvenir de la 
Havane. Ide o prepojenie Chopinovho štýlu komponovania mazuriek 
s výraznými synkopickými rytmami, ktoré sú špeci� cké pre kultúru 
Strednej Ameriky.  Mimoriadne pozoruhodné je v skladbe vo�né pou-
žitie latinsko- a afroamerických melódií i rytmov, a to zhruba 50 rokov 
pred spopularizovaním tohto folklóru v hudobných štýloch ako sú rag-
time a jazz. Gottschalk bol, podobne ako Chopin, pre parížske publi-
kum „exotickým“ skladate�om, ke	že prišiel tiež s dosia� nepoznaným 
prístupom ku klavírnej štylistike i novým melodicko-rytmickým postu-
pom, ktoré priniesol do Európy najmä z africkej hudobnej kultúry. 
Vo februári 1860 mala v Havane premiéru Gottschalkova La nuit des 
tropiques. Sám skladate� vo svojom denníku uvádza, že má pripravený 
program na akciu, ktorú nazval „gran proyecto“, resp. „festival gigan-
tesca“. Toto umelecké podujatie pretrváva dodnes pod názvom Grand 
festival. Vrcholom podujatia bol ve�kolepý nástup vyššie spomenutej 
skupiny perkusionistov a  bubeníkov Tumba Francesca. Gottschalkov 
vplyv na hudobnú kultúru kubánskej a karibskej oblasti sa teda zachoval 
aj v organiza�nej sfére.

Skica skladby Zapateado 
cubano �foto: archív�
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Vojnový klavirista
Medzi rokmi 1860–1862 trávil Gottschalk jedno z najlepších období 
svojho života. Bol v tom �ase �erstvým tridsiatnikom a aj jeho dovte-
dajšie � nan�né problémy boli už minulos�ou. Spomenuté cesty naprie� 
ostrovmi boli pre�ho obdobím relatívneho pokoja. Koncertoval iba prí-
ležitostne, viac sa venoval kompozícii, no najmä rozvíjal svoju klavír-
nu techniku. Spolo�ensky sa však akoby vytratil, ba dokonca sa ob�as 
v umeleckých kruhoch viedli špekulácie, že je m�tvy.
Gottschalkove cesty po karibskej oblasti skon�ili vo februári roku 1862, 
pravdepodobne z dôvodu opätovného nedostatku pe�azí. Ako mladý 
úspešný umelec sa ihne	 vydal na verejné vystúpenia po severe Spoje-
ných štátov. V období pred Ob�ianskou vojnou boli vz�ahy medzi USA 
a obyvate�stvom Kuby ve�mi napäté a Gottschalk sa údajne dostal po 
prvýkrát v živote do politických rozporov so svojimi priate�mi, ktorí žili 
v Havane, a to hlavne pre svoje americké ob�ianstvo. Politické problémy 
boli spôsobené otrokárstvom, najrozšírenejším v oblasti Kuby a štátov 
Konfederácie. Americká ob�ianska vojna, ktorá prepukla v roku 1861 
a trvala celé štyri roky, je jedným z dôležitých dôvodov Gottschalkovej 
cesty do severnej �asti USA. Urhun uvádza, že v rokoch 1862 až 1865 
tu Gottschalk odohral viac než 1100 koncertov a v oblasti severnej �asti 
USA a Kanady precestoval viac než stotisíc kilometrov!10 
On sám toto obdobie vo svojich denníkoch opisuje takto: „Nie je práve 
vhodný �as na biznis a na to, aby som hral koncert každý druhý de�. Viem 
ve�mi dobre, ako naplni� koncertnú miestnos�, ale je to nebezpe�né. Je 
ve�mi �ažké oznámi�, že budem hra� svoju skladbu Union a hne� za �ou 
variácie na vlastnú tému Dixie‘s Land. V prvej �asti som prepojil Yankee 
Doodle s Hail Columbia, v druhej �asti som zahral Southern Negro Air. 
Je ale ve�mi �ažké potom uvažova�, �o sa po�as koncertu deje v hlavách obe-
censtva, ktoré mnohokrát tvoria partizáni z oboch vojnových strán a ob�as 
�lovek �aká, kedy sa to medzi nimi zomelie. Za každý z takých koncertov 
zarobím tri až štyri stovky dolárov, ale je pravdou, že po�as takýchto zmät-
kov môžem by� zabitý ako prvý.“11

Opakovane napätá atmosféra však Gottschalka neodradila a on nikdy 
neprišiel k žiadnym zraneniam. Aj napriek tomu, že skladate� vyrástol 
ako syn „otrokára“ a jeho rodi�ovskú domácnos� tvorili traja sluhovia 
�iernej pleti, situáciu otrokov si plne uvedomoval a ako píše Starr, po ot-
covej smrti všetkých sluhov a slúžky oslobodil.

Bohém musí odísq
Gottschalkovo posledné vystúpenie sa konalo v Kalifornii. V septembri 
1865 bol nútený Spojené štáty opusti� pre škandál. Urhun, opierajúc sa 
o novinové archívy, uvádza, že Gottschalk a jeho miestny známy Charles 
Legay sa v neskorých no�ných hodinách viezli ko�iarom s dvomi štu-
dentkami. Priviedli ich na internát o pol tretej ráno, �o pobúrilo vycho-
vávate�ov nato�ko, že slávny skladate� a klavirista sa za túto „neslušnú 
udalos�“ dostal skoro do všetkých miestnych novín.12 Gottschalk bol 
v USA váženým �lovekom a tento škandál jeho umeleckej kariére váž-
ne uškodil. Následne odcestoval do Peru, pri�om ako dôvod odchodu 
uviedol komplikovanú situáciu spôsobenú Ob�ianskou vojnou a tiež po-
trebu komponova� v pokojnom prostredí. Táto cesta a zmena pôsobiska 

však splnila jeho o�akávania iba 
na istú dobu, pretože ob�ian-
ska vojna �asom prerástla aj do 
kon� iktu všetkých francúzskych 
a britských kolónií. Gottschalk 
bol z nepokojov deprimova-
ný. Aktívne za�al koncertova� 
v mestskom divadle v Lime, no 
po ôsmich koncertoch bola sála 
zbombardovaná a Gottschalk 
bol nútený mesto opusti�. Nie-
ko�ko vplyvných kontaktov mu 
dopomohlo k sérii koncertov 
v Uruguaji, Argentíne a Brazí-
lii, no jeho chvíle na tomto svete 
boli už spo�ítané. Po�as jedné-
ho z koncertov v meste Tijuca 
Gottschalk odpadol a krátko po 

prevoze do nemocnice zomrel. Ako dôvod jeho úmrtia 18. decembra 
1869 (vo veku iba 40 rokov) sa uvádza zápal slepého �reva.
Gottschalk mal vo svojej tvorbe nieko�ko aspektov tzv. exotizmu, no 
popri klavírnej virtuozite a ve�mi progresívnom zmysle pre harmóniu 
a melodiku priniesol najmä inovatívnu prácu s rytmikou, a to hlavne 
používaním v klasickej hudbe dovtedy nepo�utých rytmov. Dnes bežné 
rytmy boli omnoho exotickejšie, a preto rozhodne nie je klamstvom, ak 
povieme, že neskorší propagátori ragtimu a potom jazzu išli cestou, 
ktorú pre nich nieko�ko desa�ro�í predtým dláždil Louis Moreau Gott-
schalk.
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Námetom jednej z posledných operiet Fran-
za Lehára, pomerne málo hrávaného Cárovi�a 
(Der Zarewitsch), je rovnomenná hra po�skej 
dramati�ky Gabriely Zapolskej. Jej predstave-
nie videl Lehár v roku 1917 vo Viedni a ruskou 
témou nebol nadšený. Text po �om odmietli aj 
Pietro Mascagni a Eduard Künnecke. Napo-
kon sa Lehár s dvojicou libretistov Heinzom 
Reichertom a Bélom Jenbachom pre Cárovi-
�a predsa len rozhodol. Príbeh 
Alexeja, syna cára Petra Ve�ké-
ho, vymenili za postavu operet-
nej � kcie a presadili ju do inovo-
vaných reálií. Jednoduchý  prí-
beh je založený na snahách cár-
skeho dvora nájs� budúcemu 
vladárovi vhodnú nevestu. Cá-
rovi� Alexej, viac aktívny v lás-
ke k pravoslávnym ikonám než 
ku krásnym ženám, pod�ahne 
intrigám a prvotný šok sa zme-
ní na príjemné spoznanie. Jeho 
nová „ochranka“ je totiž preob-
le�ená tane�nica Sonja. Realita 
spolo�enských udalostí a poli-
tických hier má ne�akaný zá-
ver. Starý cár je m�tvy, nech žije 
nový cár Alexej – ale bez Sonje! 
Svetová premiéra sa uskuto�-
nila v roku 1926 v berlínskom 
Künstlertheater, s hviezdnym 
Richardom Tauberom v titul-
nej úlohe. Bohatý, na vavrínoch 
slávy žijúci autor bol však kri-
tizovaný pre záver, ktorému 
podobne ako predchádzajúcej 
operete Paganini chýba š�astný koniec. 
Cárovi� sa dostal na scénu Štátnej opery v Ban-
skej Bystrici tradi�ne v predviano�nom �ase. 
V úlohe režisérky zúro�ila doterajšie operetné 
skúsenosti spevá�ka Dagmar Hlubková. Jej 
konfek�ná realizácia neurazila ani nenadchla, 
miestami rozosmiala replikami, ktoré na di-
váka vždy zaberú. Nieko�ko nevysvetlite�ných 
režijných „vychytávok“ nikomu nespôsobi-
lo vidite�nú traumu. Patrila k nim napríklad 
scéna z prvého dejstva, kde cárovi� spolo�en-
sky nedôstojne inzultuje demaskovanú Sonju. 
V druhom dejstve sa následník trónu vo vyso-
kej spolo�nosti tane�ne nedôstojne „natriasa“ 
na labilnej pohovke a máva s ružou od Sonje 
ako s utierkou na riad. Aj ve�ká tane�ná scéna 
na po�es� za�úbencov mala evidentné faux pas. 
Po�as nej sa obaja milenci ocitli mimo cen-
tra pozornosti (a  žiaru chýbajúcich lustrov!) 
v tme pri portáli. Milostný záver na tvrdej zemi 
v tre�om dejstve akoby symbolizoval tvrdý ko-
niec príbehu z lacného lexikónu o láske. Bez-
problémový kontakt s divákom prezentovala 
Hlubková najmä snahou o zachovanie historic-
kej autenticity. Výtvarne elegantnými a štýlovo 
efektnými kostýmami vytvorila Eliška Zaple-
talová diferencovaný poh�ad rešpektujúci stri-
hovú, farebnú aj materiálovú pestros� spolo-

Opereta bez šqastného konca 
�enských vrstiev. Menej š�astne vyšla chudob-
ná a ve�mi zle nasvietená scéna. Martin Víšek 
ju riešil interiérom salóna s meniacimi sa tape-
tami ruských ikon a �ervených kvetov. Skrom-
ný mobiliár nádheru cárskych komnát rozhod-
ne nepripomínal. 
Partitúra Cárovi�a je silne ovplyvnená ve-
rizmom, inštrumentácia má však aj potreb-
nú operetnú ra� novanos�, napríklad hudob-

ne poetické a efektné hus�ové a harfové sóla. 
Hudba je prevažne lyrická, absentujú pre-
sved�ivé dramatické vrcholy, �ahko zapamä-
tate�né melódie i ve�ké � nále. Jediným osvie-
žením je rytmický rusko-exotický kolorit. Di-
rigentský suverén Marián Vach, vlastniaci 
trofeje ove�a náro�nejších titulov, akoby k Cá-
rovi�ovi pristúpil s �ahkos�ou operetného „ka-
pelmajstra“, niektoré momenty mu vyšli hu-
dobne príliš plocho a  interpreta�ne lacno. Zo 
sólistov presved�ila Katarína Perencseiová 
(Sonja), i ke	 vo vysokej polohe takmer oper-
ne napísaného partu bola zbyto�ne expresív-
na a niektoré prázdne gestá, uberajúce na žen-
sky milom prejave, prezrádzali hereckú bez-
radnos�. Dušan Šimo (Cárovi�) bol aktuálne 
melancholický, s mdlým hereckým prejavom 
a interpretáciou. I jeho najvä�ší  hit Wolgalied 
ostal bez vä�šieho triumfu. Cársky asketiz-
mus nahradila bezprostrednos� a suverenita 
�udovej dvojice. Skvelá Helena Becse Sza-
bó obdarila Mašu prirodzenos�ou, hereckou 
hravos�ou, vokálne bezchybným prejavom 
i mimoriadnym tane�ným nasadením a stala 
sa ozajstnou ozdobou ve�era. Zjavne zvied-
la  k hriešne dobrému prejavu aj Martina Po-
povi�a v úlohe Ivana. V nápaditej, pôvabnej 
a temperamentnej choreogra� i Petra Millera 

sa zaskvel baletný súbor, tak v sólovom duete, 
ako i v tanci �erkeských bojovníkov. Z nespe-
váckych celebrít (kuplet sa škrtol) zaujal intri-
gánsky Šimon Svitok (Ve�koknieža), stoický 
Marián Hadraba (Predseda vlády) a nepre-
hliadnute�ne spolo�ensky aktívna Alena Ho-
dálová (Grófka). Okrajovou komickou (?) 
� gúrkou s  ošúchanými vtipmi bol bodrý Pe-
ter Schneider (Bardolo). Pracovitý obslužný 

aparát reprezentovali servilný Anton Kožák 
(Komorník) a roztúžené slúžti�ky Alžbeta Tr-
gová a Diana Deáková (Lina a O�ga). 
Banskobystrický súbor je na Slovensku asi 
posledným mohykánom, ktorý bojuje o pria-
ze� diváka aj operetnou klasikou. Jej insce-
na�né a interpreta�né nároky na výslednú 
kvalitu sa rôznia. Ani Cárovi� neprekro�il 
doterajšie mantinely. Skladate� Oscar Straus 
odkázal po premiére svojmu kolegovi, že by 
diváci v závere operety nemali plaka�, ale te-
ši� sa. Možno vyjadri� nádej, že o rok sladko-
bô�ne utrpenie nahradí atraktívnejší smiech? 
Herecká výmena na javisku je nielen badate�-
ným, ale aj potešite�ným prís�ubom (h�ada-
nia) novej kvality.

Mária GLOCKOVÁ

HUDOBNÉ DIVADLO

M. Popovi� a H. Becse Szabó v inscenácii Cárovi�, 
Štátna opera Banská Bystrica �foto: J. Lomnický�

Franz Lehár: Cárovi�/preklad: Daniel Hevier/
úprava textu: Alžbeta Luká�ová a Dagmar 
Hlubková/hudobné naštudovanie: Marián 
Vach/réžia: Dagmar Hlubková/kostýmy: 
Eliška Zapletalová/scéna: Martin Víšek/cho-
reogra� a: Petr Miller/zbormajsterka: Iveta 
Popovi�ová/premiéra v Štátnej opere Banská 
Bystrica 14. 12.  
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V osemdesiatych rokoch objavuje svet muzi-
kálu popri ve�kolepých megaprodukciách i ko-
morné príbehy s reálnymi motívmi. Sú menej 
výpravné a spracovaním ove�a silnejšie ataku-
jú emocionálny svet diváka. Tento trend repre-
zentuje aj slávny muzikál Pokrvní bratia (Blood
Brothers, 1983) anglického skladate�a, textá-
ra a libretistu Willyho Russella. Dej spracúva 
tragédiu lásky a nenávisti dvoji�iek Mickeyho 
a Eddieho, ktorí sa narodili v sociálne problé-
movej rodine. Matka sa po narodení jedného 
z nich vzdá, no rozhodnutie okamžite �utuje. 
Príbeh pokra�uje vzájomne sa prelínajúcimi 
životnými osudmi chlapcov, ktorí nepoznajú 
pravdu. Imitujúc rituály indiánskych hrdinov 
sa stanú pokrvnými bratmi. Neskôr sa stretá-
vajú poznamenaní prostredím, v ktorom vyras-
tali: bohatý Eddie má skvele naštartovanú ka-
riéru, Mickey je alkoholik a kriminálnik. Lás-
ka bratov k rovnakej žene doženie Mickeyho 
k bratovražde. 
Mimoriadne úspešná prešovská inscenácia re-
žiséra Michala Náhlika (premiéra 21. 9.) sa 
hrá v Historickej budove DJZ s výrazným emo-
cionálnym nasadením a dopadom na diváka. 

V umeleckom portfóliu banskobystrického Di-
vadla Štúdio tanca dlhodobo � gurujú inscená-
cie, ktoré sú autorsky pôvodné v choreogra� c-
kej aj hudobnej zložke. K najnovším titulom re-
pertoáru patria Veselosti minulosti (premiéra 
18. 5.) a Lososy (premiéra 16. 10.).
Tane�ná sklada�ka Veselosti minulosti trvá ne-
celú hodinu a produkuje poeticky krehké pred-
stavenie o rôznych podobách a sile lásky inšpi-
rované anglickými tancami barokového skla-
date�a Johna Playforda. Mladý, v zahrani�í pô-
sobiaci choreograf Milan Tomášik si k hudob-
nej spolupráci prizval posluchá�ku kompozície 
z banskobystrickej Akadémie umení Katarí-
nu Málikovú (pedagóg Jevgenij Iršai). Tá po-
skladala jednotlivé sekvencie variovaním pô-
vodného motívu rozlú�kového tanca Parson‘s 
Farewell a doplnila ho vlastnými nápadmi. Ta-
ne�ná hudba je raz rytmicky pregnantná, poly-
rytmicky vzrušujúca, inokedy melodicky kreh-
ká a príjemná. Kombinuje vokálny jedno- až 
viachlas s inštrumentáriom vybraných dycho-
vých a slá�ikových nástrojov. Evidentné sú hu-
dobné prestupy do jazzových  plôch. Tane�ná 
hudba sa muzikantsky vtipne prebíja aj po�om 
minimalizmu, efektne využíva farebné klastre. 
Ohlasy na írske, škótske a anglické pramene 
sú legitímne a rozpoznate�né. Jednotlivé tane�-
né formy Máliková hudobne „porozväzovala“, 
prispôsobila sólovým, párovým a kolektívnym 
tancom. Krátkymi reminiscenciami motívov 
ich potom nanovo „zväzovala“ do kompaktnej 
hudobnej formy. Organickými nehudobnými 
prvkami sú ticho, tma a dýchanie tane�níkov.

Vypäté emócie v muzikáli Pokrvní bratia  

O hudbe k dvom atraktívnym tane@ným predstaveniam

V prológu sa nad m�tvymi bratmi sklá�a ich 
matka. Na scénu vstupuje Rozpráva�, ktorý 
publiku ponúka zvláštny príbeh Johnstonov-
cov. Muzikálový thriller sa odvíja v retrospek-
tíve � lmových sekvencií prinášajúc komické, 
tragikomické aj tragické obrazy zo života so-
ciálne rozdielnych rodín. Fixné hracie priesto-
ry interiéru a exteriéru sa aktualizujú iba sve-
telnými zmenami. Dominantným prvkom scé-
ny (Anita Szökeová) je obrovská fotogra� a 
krásnej Marilyn Monroe – sexsymbolu doby 
a idolu muzikálu. 
Pokrvní bratia prinášajú výrazné herecké 
i spevácke príležitosti. K  žiarivým výkonom 
inscenácie patrí bravúrna kreácia Svetla-
ny Janišovej (Pani Johnstonová) formujúcej 
emocionálne silnú štúdiu zrelej ženy a starost-
livej matky. Jednotlivé životné udalosti pre-
kres�uje dôsledne a bez lacného sentimentu, 
halfplaybackové hudobné vstupy majú vyso-
kú interpreta�nú kvalitu a podmanivos�. Nie-
ko�konásobne sa objavujúci soundtrack Tell 
Me It‘s Not True/Je to iba klam dojímal a mra-
zil zárove�. Naproti tomu prí�ažlivá Valéria 
Fürješová (Pani Lyonsová) mala s postavou 

Naj�erstvejšia inscenácia Lososy prináša 
frustrujúcu štúdiu jedincov, ktorí v živote �asto 
plávajú proti prúdu. Autorka Zuzana Hájková 
ponúkla nekonven�nú, miestami drastickú es-
tetiku pohybov, gymnastických prvkov a tanca. 
Nie je to cousteauovská podmorská krása, ale 
depresívna hlbina s prejavmi akrofóbie. Hájko-
vá má nekompromisný realiza�ný poh�ad, ná-
zor aj odvahu. Nehrá (sa) na bežnom javisku 

(na) bežné príbehy. Jej Lososy sú tvrdou re� e-
xiou špeci� ckej formy života, dusným pozna-
ním �udských temnôt, kam nikto ne(do)vidí. 
Doktorand kompozície na brnianskej JAMU, 
Zvolen�an Adrián Demo�, jej „ušil“ hudbu 
na mieru. Vznikla montážou najmä nehudob-
ných prvkov a zvukov, identi� kovaných akor-

problémy, nezvládala premenlivos� jej nálad 
a prekážali aj nedotiahnuté koncovky hudob-
ných fráz. Obaja bratia, hyperaktívny Peter 
Krivý (Mickey) a intelektuálne so� stikovaný 
Filip Lenárt (Edward), sú na scéne od ko�í-
ka až po smr�. Klipy nevinného veku strieda-
jú vtipné scény mutujúcich pubertiakov, prvé 
sexuálne, alkoholové a faj�iarske skúsenosti 
aj vzájomné výmeny slovnej zásoby vulgár-
ne drsných a spolo�ensky uhladených tvarov. 
Zaujal tiež herecky i spevácky suverénny Ján 
Ivan (Rozpráva�). 
Tragické � nále s tutti soundtrackovým son-
gom nebolo závere�nou „odhodenou“ mas-
kou, ale výzvou s apelom Tell Me It‘s Not True. 
Krv „indiánskych bratov“ z detstva vystriedali 
nechcené kaluže bratskej krvi dospelosti. Di-
vák prostredníctvom príbehu intenzívne vní-
ma aj sú�asnú problematiku morálky, sociál-
nych neistôt, biedy, slobody. H�adanie vinníka 
nie je jednoduché, režisér nedáva jednozna�nú 
odpove	. Provokuje k úvahám, hádže všetkým 
rukavicu s otázkou: „Zdvihne ju niekto?“

Mária GLOCKOVÁ

deónových p(r)azvukov, preparovaných tóno-
vých kvílení a farebne bližšie neidenti� kovate�-
ných zhlukov. Namixovaný bruitizmus „music 
for tape“ znel vyše hodiny v brutálne ohlušujú-
cej sile decibelov. Lososy sú umeleckým (?) šo-
kom bez príkras,  tvrdým atakom na psychiku 
diváka. Miestami som mala pocit, že odídem, že 
agresivitu „hudby“ a neprimerane dlhý �as na 
dne (mora) nestrávim. Chýbal mi kyslík. 

Obe inscenácie silou umeleckej výpovede 
oprávnene rozvlnili kultúrne prostredie. Ich 
nezvy�ajnos� je zárove� ukážkou divergent-
ných schopností mladého tane�ného súboru, 
ktorý v tomto roku dov�ši iba pätnás� rokov.

Mária GLOCKOVÁ

HUDOBNÉ DIVADLO

Lososy, Divadlo Štúdio tanca 
Banská Bystrica �foto: J. �ajko�
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Takto nejako, ako na aukcii obrazov, si 
predstavujem vo�bu detského titulu sezóny 
2012/2013. Rozhodlo bývalé vedenie Opery 
SND, to nové výber nekorigovalo. Zaiste pre 
rozbehnutý proces pripravovanej inscenácie, 
ale aj pre absenciu iného vhodného titulu. 
V budúcnosti by však malo SND v dostato�-
nom predstihu oslovi� konkrétnych umelcov, 
prípadne – v spolupráci s Hudobným fondom 
– vypísa� autorskú sú�až. Na Slovensku tvorí 
približne stovka skladate�ov všetkých generácií 
a kompozi�ných smerov. Že by sa medzi nimi 
nenašiel autor novej hudobnej rozprávky �i 
opery pre dospelých? 
Ve�ká doktorská rozprávka Milana Dubovské-
ho vznikla v roku 1992 práve na základe ob-
jednávky Opery SND. S hotovým dielom dnes 
príde málokto, ve	 za podobným projektom sa 
skrýva ve�a práce, ale aj riziko, že neobjednané 
dielo nikto neuvedie. Poznám jediného autora, 
ktorý minulému vedeniu SND ponúkol hotovú 
operu napísanú z vnútorného zaujatia témou: 
Mojmíra Hanáka a jeho komornú drámu Sle-
pí, skomponovanú na motívy novely Mauricea 
Maeterlincka. Skladate�ovi sa od prehrávky 
nikto neozval – ani kladne, ani záporne. 
Aj v rodine Dubovských vyrástol 	alší úspešný 
umelec – Rastislav Dubovský. Jeho suita z ba-
letu Prometheus zaznela v podaní Slovenskej 
� lharmónie na závere�nom koncerte festiva-
lu Nová slovenská hudba (16. 11.). Balet Pro-
metheus bol však premiérovaný (v réžii a cho-
reogra� i nášho Igora Holová�a) v plzenskom 
Divadle J. K. Tyla v roku 2005. �o doda�? Na 
žiadnom z koncertov spomenutého festiva-
lu som nevidela zástupcov umeleckého vede-
nia SND – pri�om to bola umelecky hodnotná 
konfrontácia, z ktorej by mohlo vzís� nejedno 
oslovenie.
Spä� k Ve�kej doktorskej rozprávke. Vždy ma 
fascinuje reakcia detí na akúko�vek umeleckú 
ponuku: len ony dokážu uveri� neuverite�né, 
vidie� nevidite�né a rozumie� neporozumite�né. 
Tak to bolo aj na premiére druhého bratislav-
ského uvedenia Ve�kej doktorskej rozprávky – 
vydareného diela s  prostou, melodicky jedno-
duchou hudbou, v ktorej je aspo� štvoro „chyt-
�avých“ melódií, z nich jedna návratná, vedúca. 
V hudobnom prúde partitúry sa nájdu i miesta 
prekomponovanejšie, hoci so zbyto�ne forsíro-
vanou dychovou sekciou, �o orchester a diri-
genta Mariána Lejavu tentoraz zvádzalo k se-
baprezentácii a prekrývaniu spevákov na úkor 
zrozumite�nosti spievaného slova. Tonálna hu-
dobná re� Dubovského je komunikatívna, pri-
meraná veku posluchá�ov (3 – 10 rokov). 
Na rozdiel od prvého uvedenia z roku 1992 
(réžia Pavol Smolík, scéna Ladislav Vychodil, 
kostýmy udmila Várossová) sa zmenil sled 
jednotlivých obrazov. V minulosti sa dej za�í-
nal obrazom lie�enia �ernok�ažníka Magiáša, 
pokra�oval príbehmi princeznej Zubeidy, víly 
Amálky a napokon Ve�kého psa, ktorý zožral 
tortu ma�i�ke a psí�kovi. Dnes za�ína operu 

Ve?ká doktorská – po prvé, po druhé, odklepnuté...
práve táto �apkovská rozprávka, pokra�uje sa 
�arodejníkovým príbehom a po prestávke na-
sleduje poetický obraz o víle Amálke. Operu 
� nalizuje príbeh o princeznej Zubeide, ktorú 
vylie�il Drevoruba�. Z typického slovenského 
mládenca sa v sú�asnosti stal prihlúply japon-
ský bojovník inšpirovaný postavi�kami z po�í-
ta�ových hier. Škoda. 
Predchádzajúca Smolíkova inscenácia vä�šmi 
kotvila v slovenských reáliách (�ernok�ažník 
sídlil na hrade Pajštún, víla Amálka tancovala 
na lú�ke ne	aleko bratislavskej Koliby, na ja-
visku svietili okná bratislavských �inžiakov). 
Blikajúce šnúry svetiel zasa približovali Du-
bovského operu k vtedy módnemu muzikálo-

vému trendu. Autorky aktuálnej inscenácie, 
režisérka Andrea Hlinková a scénografka Mi-
riam Struhárová, vyriešili scénu na spôsob le-
porela, ktoré obracaním jednotlivých stránok 
(za pohybu to�ne) uvádza deti do nového pros-
tredia. Výprava je prostá, bez vonkajších efek-
tov, no využíva drobné charakteriza�né detaily. 
Škoda, že sa v nej neuplatnili moderné insce-
na�né efekty (napríklad v obraze lie�enia víly 
Amálky využitie svetelnej techniky). Odhliad-
nuc od hrôzostrašných masiek smrtiek v ob-
raze �ernok�ažníka Magiáša, inšpirovaných 
amerikanizujúcimi halloweenskymi prvka-
mi, boli kostýmy i scéna realizované s jemným 
ironickým odstupom, no fantazijne, funk�ne 
a poeticky.  
Režisérka zapojila ú�inkujúcich do pohybu 
nielen na javisku, ale aj v h�adisku. Tane�-
né �ísla oživila detská tane�ná skupina Jum-
bo (choreogra� a Milan Kereš). Dubovského 
partitúra nekladie na spevákov ve�ké nároky, 
no pôvab jeho pesni�iek a tane�ný rytmus roz-
ihral ú�inkujúcich do celku interpretovaného 
so šarmom a chu�ou, v ktorom sa protagonisti 
líšili jemnými charakterovými variáciami. Po-
veda�, že Pavol Remenár v postave Doktora 

Majzlíka bol zásadne iný než Filip T�ma, Hí-
kavec Jitky Saparovej-Fischerovej onakvejší 
než ten Denisy Šlepkovskej, Princezná Zu-
beida Evy Hornyákovej hlasovo perfektnej-
šia než tá od Kataríny Juhásovej-Štúrovej, 
by bolo recenzentsky „sebaopojné“. Ve	 nejde 
o Traviatu �i Tosku! Všetci (prevažne mladí) 
umelci spievali Dubovského postavi�ky s ta-
kým zaujatím, akoby mali v h�adisku vlastné 
deti�ky – pri�om sa sami zmenili na deti. Pre 
úplnos� spome�me aj predstavite�ov menších 
postáv: Petru Nôtovú a Katarínu Polakovi�o-
vú (Trpaslík), Františka �uria�a a Jána �ur-
�a (Vodník), Janu Bernáthovú a Andreu Vi-
zváriovú (u�e� Vincko, víla Amálka), Denisu 

Hamarovú a Teréziu Kružliakovú (Psí�ek), 
Jána Gallu (�ernok�ažník i Ve�ký pes oboch 
premiér), Martina Gyimesiho a Jána Babja-
ka (Sultán Soliman), Juraja Petra a Martina 
Mikuša (Drevoruba�).
Škoda, že predpoludním sedeli v divadle deti 
vä�šinou len s pani u�ite�kami, ktoré ich mi-
nútu-dve po predstavení v šatni okrikovali, 
aby odchádzali v zástupe a potichu. Die�a však 
chce rú�ku rodi�a a odpovede na otázky, ktoré 
mu víria v hlavi�ke po takom „óóóóbrovskom“ 
zážitku... Možno to vedenie Opery pochopí 
a naplánuje reprízy inscenácie na popoludnia, 
prípadne na víkendové termíny, kedy do SND 
prídu aj rodi�ia s de�mi.

Terézia URSÍNYOVÁ

Ve�ká doktorská rozprávka v Opere SND �foto: A. Sládek�

Milan Dubovský: Ve�ká doktorská rozprávka/
libreto vo�ne pod�a bratov �apkovcov Jela 
Kr�méryová/dirigent: Marián Lejava/réžia: 
Andrea Hlinková/scéna a kostýmy: Miriam 
Struhárová/choreogra� a: Milan Kereš/Ope-
ra Slovenského národného divadla, premiéry 
6. a 7. 12.    
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Slovenský � lharmonický zbor má v zahra-
ni�í už dávnejšie poves� technicky a štýlovo 
perfektne pripraveného telesa schopného 
upúta� nielen kompaktnos�ou zvuku, ale aj 
náro�nými hereckými akciami. V sérii de-
cembrových predstavení zriedka hranej opery 
Paula Hindemitha Maliar Mathis v progresív-
nom viedenskom Theater an der Wien sa pod 
vedením Blanky Juha�ákovej opä� stal jed-
nou z dominánt inscenácie. Maliara Mathisa, 
patriaceho k najzaujímavejším javiskovým 
dielam hudobnodramatickej spisby 20. storo-
�ia, s Viedenskými symfonikmi naštudoval 
Bertrand de Billy, režíroval Keith Warner 
a scénu navrhol Johan Engels.
V roku 1938 v Zürichu premiérovaný Ma-
liar Mathis sa stal t��om v oku nacistickej 

mašinérii, �o donútilo už vtedy scestova-
ného skladate�a k emigrácii. Predobrazom 
ústrednej postavy takmer štvorhodinového 
opusu je legendárny maliar, tvorca Isen-
heimského oltára Matthias Grünewald. 
Posledné roky jeho života, odohrávajúce 
sa na pozadí nemeckých sedliackych vojen 
a rozporov medzi prívržencami pápeža a lu-
teránmi, tvoria dejovú osnovu prelínajúcu 
�úbostné vz�ahy umelca s filozoficko-spolo-
�enskými rovinami. 
S predlohou nesmierne náro�nou po stránke 
hudobnej aj inscena�nej sa nápadito vyrovnal 
celý tím. Na scéne, ktorej dominantou bola 
visiaca a do rôznych tvarov modi� kovaná 
podobize� Krista, Warner zdôraznil zámer 
po�a� predlohu ako metaforu doby. Priestor 

medzi symbolikou a realizmom, ozvláštnený 
obrazom prízrakov, naplnil prostriedkami 
h�bavo re� ektujúcimi celú škálu podnetov, 
ktoré viedli skladate�a a libretistu Hindemitha 
k skomponovaniu tejto nevšednej opery. Vie-
denskí symfonici a bratislavskí � lharmonickí 
zboristi sa pod taktovkou Bertranda de Billy-
ho svojich úloh zhostili bezchybne. Výrazným 
dramatickým barytónom kreoval mamutí ti-
tulný part Wolfgang Koch, skvelú charakte-
rovú štúdiu podal Kurt Streit (Albrecht), za 
zmienku stoja aj výkony Raymonda Veryho 
(Hans Schwalb), Franza Grundhebera (Rie-
dinger) �i Kateriny Tretyakovej (Regina) 
a Manuely Uhlovej (Ursula).

Pavel UNGER

V priebehu februára si pripomíname životné 
jubileá významných predstavite�ov troch zák-
ladných operných profesií. 10. februára by sa 
dožil devä�desiatky basista Cesare Siepi, o dva 
dni neskôr tento vek dosiahne režisér Franco 
Zef� relli a 20. februára oslávi šes�desiatiny di-
rigent Riccardo Chailly. 
Mojím prvým ob�úbeným basistom bol Boris 
Christoff. No už �oskoro som zachytil v éteri 
hlas výrazovo možno trocha chudobnejší, ale 
zato farebne bohatší, ktorý patril Cesaremu 
Siepimu. V	aka viedenskému rádiu sa hne	 
na mojej prvej magnetofónovej páske objavila 
ária Brogniho z Halévyho Židovky i kavatína 
Figara z Rossiniho Barbiera. Prvá zaujala 
„�iernou“ farbou materiálu a príkladným 
legatom, druhá potvrdila, že aj smerom na-
hor je Siepiho hlasový rozsah pozoruhodný. 
Spomínam si tiež na televízny záznam jednej 
z k�ú�ových Siepiho postáv – Dona Giovanni-

ho v známom Furtwänglerovom naštudovaní 
na Salzburských slávnostiach.
Franca Zef� relliho som najskôr obdivoval ako 
� lmového režiséra skvelých prepisov Shakespe-
ara. Slávnu inscenáciu Pucciniho Bohémy (s Fre-
niovou a Raimondim) som cez rádio vnímal ako 
inscenáciu Herberta von Karajana. Po rokoch 
som napokon uzrel aj s� lmovaný záznam, kde 
Zef� relliho réžia kongeniálne súznela s hudob-
ným naštudovaním, poetikou príbehu i Pucci-
niho hudbou. Z jeho � lmových verzií opier som 
obdivoval Mascagniho Sedliacku �es� (s Obraz-
covovou) i fakt, že na rozdiel od operných tele-
víznych inscenácií Petra Weigla nepotreboval 
�inoherných dablérov. Zef� relliho superrea-
listický rukopis som osobne zažil vo veronskej 
Aréne v inscenácii Carmen, kde korešpondoval 
s turistickým charakterom publika. Nekone�né 
variácie starších inscenácií (Traviata vo Viedni, 
Aida v La Scale) už po to�kých rokoch pôsobi-

li príliš konzervatívne. Nezabudnem však na 
jeho kla�a�ku po prvom dejstve derniéry Tosky 
v Rímskej opere, hoci réžia len variovala slávnu 
londýnsku inscenáciu s Callasovou. 
Genera�ne podstatne mladší Riccardo Chailly 
dirigoval mnohé významné orchestre a spoluvy-
tváral špi�kové operné inscenácie. Jeho výkony 
– na rozdiel od tých Zef� relliho – som vnímal 
iba prostredníctvom televíznej obrazovky, no 
hlboko ma zasiahli. �i už to bolo koncertné uve-
denie Pucciniho Sestry Angeliky v románskom 
kostole San Frediano (Lucca), koncert k výro�iu 
Pucciniho z toho istého chrámu, alebo inscená-
cia Hoffmannových poviedok z La Scaly (1994), 
ktorej závere�ný chór (nahraný na videokazete) 
púš�am pre Chaillyho úžasne temperamentné 
gestá všetkým návštevám. 
Tri mená – tri zápisy do dejín opery.

Vladimír BLAHO

December rozsial smútok do operných kru-
hov po celom svete. De� po dni, desiateho 
a jedenásteho, dot�kli srdcia ve�kých zjavov 
operných javísk minulého storo�ia, sopra-
nistiek Lisy Della Casa a Galiny Višnevskej. 
Lisa Della Casa sa dožila 93 rokov. Po debute 
v rodnom Švaj�iarsku sa roku 1947 stala só-
listkou Viedenskej štátnej opery. Ke	 ju v tom 
istom roku po�ul Richard Strauss ako Zdenku 
v Arabelle, prehlásil: „Táto malá bude jedného 
d�a mojou Arabellou.“ Dva roky pred svojou 
smr�ou netušil, že Lisa Della Casa sa stane 
dodnes neprekonanou „Arabellissimou“. Pät-
nás� rokov pravidelne stála na doskách Metro-
politnej opery, spoznalo ju publikum Salzbur-
ského a Bayreuthského festivalu, mníchovskej 

Maliar Mathis so Slovenským fi lharmonickým zborom

Spevák, dirigent, režisér

Navždy odišli 
opery i 	alších operných domov. Vynikala najmä 
v dielach Wolfganga Amadea Mozarta a Richarda 
Straussa, v Gavalierovi s ružou postupne obliekla 
kostýmy Octaviana, Sophie i Maršálky. Vrúcne 
sfarbený, technicky perfektne ovládaný a štýlovo 
vybrúsený soprán Lisy Della Casa ostáva natrvalo 
kritériom vokálnej kultúry predovšetkým v mo-
zartovskom a straussovskom teréne.
Galina Višnevskaja skonala ako osemdesiat-
šes�ro�ná v Moskve. Petrohradská rodá�ka od-
štartovala profesionálnu pú� operetou. �oskoro 
však debutovala v moskovskom Ve�kom divadle 
(1953) a za�iatkom šes�desiatych rokov postup-
ne zdolávala méty newyorskej MET, londýnskej 
Covent Garden (v oboch Verdiho Aida) �i mi-
lánskej La Scaly (Liù v Turandot popri Birgit 

Nilssonovej a Francovi Corellim). V tom �ase 
práve jej venoval Benjamin Britten sopránový 
part Vojnového requiem. Galina Višnevskaja 
s manželom Mstislavom Rostropovi�om boli 
aktívnymi ochrancami �udských práv v Rusku, 
ktoré museli napokon opusti�. Žili v Amerike 
a v Paríži. V roku 1982 vynikajúca �ajkov-
ského Tatiana a Líza, Verdiho Violetta a Aida, 
Pucciniho Tosca a Butter� y �i Šostakovi�ova 
Lady Macbeth ukon�ila javiskovú dráhu. Po 
návrate do vlasti sa venovala dorastu a založila 
Operné centrum Galiny Višnevskej. Hos�ova-
nie moskovského Ve�kého divadla v Brne s jej 
Toscou (1973) je jednoducho nezabudnute�né.

Pavel UNGER
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Napätú atmosféru o�akávania v súvislos-
ti s najnovším operným predstavením mní-
chovského Národného divadla s�erila smutná 
správa: len nieko�ko hodín pred predstavením 
zomrel v Dráž	anoch Hans Werner Henze – 
azda najhrávanejší sú�asný operný skladate�, 
hudobný spiritus rektor povojnovej Nemeckej 
spolkovej republiky a neskorší mentor kompo-
nistu premiérového ve�era, tridsa�devä�ro�-
ného Jörga Widmanna. Intendant Bavorskej 
štátnej opery Nikolaus Bachler vystúpil pred 
oponu a bez akéhoko�vek pátosu oznámil, že 
ansámbel venuje sobotnú svetovú premiéru 
zosnulému maestrovi. 
No nebola to len pietna spomienka, ktorá sa 
vznášala v auditóriu divadla. Widmannova 
hudba sa už úvodnými akordmi rozozvu�ala 
tak, akoby zabudla, že po Henzem plynuli deji-
ny opery 	alej, že medzi�asom sa jej „prihodili“ 
skladatelia ako Wolfgang Rihm, Philip Glass, 
Karlheinz Stockhausen �i Heiner Goebbels. 

Atonálny Babylon zaznel ako kompozi�ne kon-
zervatívna hudobná apoteóza ve�ne rozšafnej 
„babylonskej kurtizány“. Jej leitmotívom sa 
stal až do kakofónie rozložený Bayerischer De-
� liermarsch, Mníchov�anom dôverne známy 
najmä z Oktoberfestu. Rozjarená orgia v po-
daní opi�ieho tanca (Kto ukradol kokosy?!), 
zborov planét a genitálií (vkusne abstraktných 
a príjemne nepopisných) sa prostredníctvom 
signálnych kvintových sekvencií, polyfonic-
kých masových ansámblových scén a vírenia 
klastrových zhlukov posmieva zo vznikajúceho 
monoteistického, chorálmi popretkávaného 
monotematického puritánstva judaizmu. 
Jeho opovrhnutie plytkou zábavou nemôže by� 
drastickejšie: niekde medzi biblickou potopou 

a pádom Jericha sa formulujú zákon, nábožen-
stvo, morálka a re�. Tej poslednej sa v podobe lib-
reta zhostil jeden z najuznávanejších sú�asných 
nemeckých � lozofov Peter Sloterdijk. Opiera-
júc sa o Epos o Gilgamešovi, Bibliu a blízkový-
chodnú mytológiu zosnoval vypointovanú (hu-
dobnú) drámu prešpikovanú � lozo� ckými po-
solstvami. Svojou váhou však prigniavili vetchú 
milostnú zápletku diela: na prvý poh�ad banálny 
sémantický koncept ukrýva � lozo� cky kompli-
kovaný a z �asového h�adiska netradi�ný nara-
tívny diskurz, na ktorom si duo autorov dalo zá-
leža� viac než na drobnokresbe jednotlivých cha-
rakterov a základnej divadelnej intrige na�rtnu-
tej v milostnom trojuholníku medzi Izraelitom 
Tammu, (jeho?) Dušou a babylonskou bohy�ou 
lásky Inannou. „Tam, kam chceš ís� ty, chcem ís� 
aj ja.“ – „Tvoj boh nech je aj mojím bohom.“ Jedi-
né dvojveršie milostného duetu Tammu a Inan-
ny sa da capo vinie celým dielom ako leitmotív 
snahy o porozumenie a harmóniu dvoch bytostí 

v hašterivej atmosfére babylonu kultúr abstrakt-
nej metropoly. Nezáleží, �i sa volá New York, Tel 
Aviv, Gotham City alebo Mahagonny... 
Roviny jednotlivých pradív príbehu oscilujú 
medzi snom, realitou, mýtom a históriou. Mý-
tus o zni�ení Babylonu kladie základ histórie 
jednej kultúry. Krutá realita, v ktorej je Tammu 
obetovaný bohom, sa stane len snom, akonáhle 
ho Inanna vyslobodí z ríše m�tvych ako Orfeus 
Eurydiku: Inanna vyprosí u bezpohlavnej smrti 
Tammuho návrat medzi živých pod podmien-
kou, že ho vyvádzajúc z podsvetia nestratí z do-
h�adu. Scénicky efektné skúšky oh�om a vodou 
akoby sprítom�ovali Paminu a Tamina. Posta-
vy Babylonu pripomínali viac symbolické ar-
chetypy než divadelné postavy. 

Schikaneder mal Mozarta, Mozart Schikane-
dera, Widmann so Sloterdijkom zasa Carlusa
Padrissu a La Fura dels Baus. V typickej fu-
turistickej a obrazovo silnej maniere pôsobivo 
inscenujú technicky zložitý divadelný text. Ich 
interpretácia sa organicky a akoby mimovo�ne 
za�lenila do partitúry. Sémanticky nabitý iko-
nický kontext plynulo rozšíril literárnu a hu-
dobnú rovinu inscenácie. Epické rozprávanie 
Eufratu o potope sveta v podaní vynikajúco 
disponovanej Gabriele Schnautovej dokres-
�ovali štylizované po�íta�ové animácie atómo-
vého hríbu a v�n tsunami. Padrissov zmysel pre 
scénické rozprávanie je schopný aj efektného 
pádu nieko�ko metrov vysokého babylonského 
zikkuratu, zloženého zo znakov židovskej a ba-
bylonskej „po�íta�ovej klávesnice“. 
Jörg Widmann komponoval party priamo „na 
telo“ spevákov. Anna Prohaska kreovala Inan-
nu �isto a isto, popri precíznom subretnom tril-
kovaní ohúrila tiež neoby�ajne výrazným a zro-

zumite�ným sprechgesangom. Obmäk-
�ila ním aj smr� v podobe haitskej woo-
doo �arodejnice Willarda Whitea, 
krkolomne jódlujúceho medzi sonór-
nym barytónom a umne zvládnutým 
falzetom. Jussi Myllys sa náro�ného 
partu Tammu zhostil lesklým a pevným 
tenorom. Ve�ký úspech u publika mala 
aj afroamerická sopranistka Claron
McFadden, ktorá sa zaskvela vo virtu-
ózne exponovanej postave Duše (kon-
certantný duet s klarinetom). Kontra-
tenor Kai Wessel v úlohe škorpiónie-
ho �loveka symbolizuje kolobeh dejín 
a samovraždou vlastným jedovatým 
ost�om aj prechod do inej úrovne ve-
domia �i reality. Jeho technicky doko-
nale vedený, �isto nasadzovaný objem-
ný hlas s kultivovaným pianom vyrážal 
posluchá�om dych. 
Orchester Bavorskej štátnej opery 
pod vedením šéfdirigenta Kenta Na-
gana opä� ukázal, že popri nemeckom 
romantizme vie ponúknu� aj strhujúcu 
interpretáciu novodobého operného 
opusu. Záver Babylonu nemá ve�kole-

pú kódu. Namiesto nej sa pod obrovským na-
pätím ozve len slabé hlesnutie akordeónu ako 
posledný výdych �loveka, ktorý svojimi silami 
vztý�il pozoruhodné životné dielo. Jeho sym-
bolom je v tomto prípade vynikajúco fungujúci 
divadelný a umelecký mechanizmus Bavorskej 
štátnej opery. 

Robert BAYER

MNÍCHOV

Babylon ako fi lozofi cký konštrukt 

Jörg Widmann: Babylon/dirigent Kent 
Nagano/zbormajster Sören Eckhoff/scéna 
Roland Olbeter/kostýmy Chu Uroz/sve-
telný dizajn Urs Schönebaum/réžia Carlos 
Padrissa/Bayerische Staatsoper, svetová 
premiéra 27. 10.

Babylon v Bayerische Staatsoper �foto: W. Hösl�
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„Mnohé hudobné divadlá, predovšetkým tie 
v Nemecku, Belgicku a v Holandsku, majú sna-
hu interpretova� diela moderne. �asto im však 
chýbajú hudobné možnosti ve�kých divadiel. 
Operné divadlá svetových metropol zasa majú 
prvotriedne orchestre a spevákov, ale vä�šinou 
vytvárajú bezobsažné, spiato�nícke inscenácie. 
Myslím si, že v sú�asnej dobe nie je na svete di-
vadlo, ktoré by sa – tak ako Mníchov – snažilo 
spoji� oboje.“ 
So slovami intendanta Nikolausa Bachlera (Ku-
rier, 23. 9. 2012), stojaceho od roku 2008 na 
�ele Bavorskej štátnej opery, nemožno iné než 
súhlasi�. V	aka konzekventne nap��anej � lo-
zo� i je Mníchov jednou z najlepších adries sú-
�asného operného divadla. V aktuálnej sezóne 

má v repertoári štyri desiatky titulov (uvádzané 
v blokoch), z nich sedem v nových inscenáciách. 
Plagát zdobia mená najatraktívnejších dirigent-
ských, režisérskych i sólistických zjavov. 
Rakúsky režisér Martin Kušej je známy spo-
lo�ensky apelatívnymi verziami operných diel. 
V salzburskej inscenácii Mozartovej poslednej 
opery La clemenza di Tito (2006) reagoval na 
hrozbu svetového terorizmu, vo viedenskom 
Osude zhýralca (2008) si vzal na mušku zhub-
ný vplyv médií na morálku dnešného �loveka. 
V mníchovskej Rusalke (2010) sa zameral na 
šokujúci fenomén rodinného násilia: premié-
ra jeho inscenácie sa odohrala v tesnej blízkosti 
známej aféry Josepha Fritzla, ktorý roky väznil 
a zneužíval vlastnú dcéru. 
V podzemí domu manželov Vodníka a Ježibaby 
sa ukrýva nevzh�adná vlhká pivnica s vodovod-
ným potrubím (autorom horizontálne �lenenej 
scény je Martin Zehetgruber). Medzi uväzne-
nými vodnými žienkami pobehuje die�a, plod 
incestu. Tu sníva Rusalka svoj sen o Princovi 
(áriu o mesia�iku spieva gu�ovej stolovej lampe 
a zbierke mokrých „plyšákov“) a tu dostane od 
otca Vodníka poriadnu facku, ke	 vysloví pria-
nie sta� sa �lovekom. Pri stretnutí Rusalky a Prin-
ca siahol Kušej po archetypálnych symboloch: 
Rusalka sa prediera lesom polonahých lovcov 

MNÍCHOV

Zneužívaná Rusalka a stavite? Lohengrin
so vztý�enými zbra�ami, Princ po�as zoznamo-
vacej árie nepustí pušku z ruky. Ke	 sa Rusalka 
pokúsi zbavi� infantilnej ružovej mašle aj zotro-
�ujúcich �ervených lodi�iek, ktoré jej navliekla 
Ježibaba, Princ jej ich obuje spä� a vzpierajúcu 
sa diev�inu odtiahne na svoj zámok. V zámockej 
scéne sa vizuálna expresivita stup�uje a dráma 
naberá na drsnosti. Hájnik vyzlieka z kože umelú 
srnu, ob�ažuje Kuchárika (v Kušejovej inscenácii 
kucháro�ka nedospelého výzoru) a spolu ohová-
rajú ne	aleko stojacu Rusalku. Onedlho Rusalka 
prichytí Princa, ako súloží s eroticky agresívnou 
Cudzou k�ažnou. V plesovom obraze (dámy na-
pchávajúce sa surovými srnami) vystúpi zo zá-
stupu Vodník s dvojníkom. Pravý otec Rusalku 
inzultuje a zaradí sa do zboru spievajúceho Kv
-

tiny bílé po cest
 (jasný Kušejov 
odkaz na spolo�nos�, ktorá svojou 
�ahostajnos�ou kryje násilníkov), 
ten vysnívaný ju tíši a zvlažuje jej 
ruky i tvár vodou z akvária. 
Závere�né dejstvo sa odohráva 
v psychiatrickej lie�ebni, kam pri-
vedú nielen diev�iny z pivnice, ale 
tiež spútaného Vodníka obvine-
ného z vraždy Hájnika a zneuží-
vania dcér. Tu dovtedy fungujúca 
Kušejova koncepcia z�ahka zako-
lísala. (Ktorý psychiater by do-
pustil tak necitlivú konfrontáciu násilníka s obe-
�ami?) Záver inscenácie provokoval diváka vý-
kladovou viaczna�nos�ou: svoje B�h t
 pomiluj 
spieva Rusalka nad m�tvym Princovým telom, 
no jej odpustenie môže rovnako patri� Vodníko-
vi, ktorého hlas mátožne preniká spoza scény. 
Hudobnú zložku inscenácie v novembrovej sé-
rii (navštívené predstavenie 13. 11.) garanto-
val Rus Michail Tatarnikov (premiéra bola 
úspechom mladého �eského dirigenta Tomáša 
Hanusa). Orchester inšpiroval k náladovo di-
ferencovanému výkonu, pekne mu vyšli najmä 
dojemné lyrické miesta. Ana María Martínez 
vybavila Rusalku krásnym mladodramatickým 
sopránom so znelou nízkou polohou a hladkými 

výškami. Sympatický Poliak Piotr Beczala s la-
hodným spinto tenorom je – aj v	aka jazykovej 
autenticite – optimálnym predstavite�om Princa. 
Herecky sugestívny Günther Groissböck mo-
hol by� farebne o �osi zemitejší, Cudzia k�ažná 
(Heike Grötzinger) zviedla Princa nielen fyzic-
kou atraktivitou, ale aj dráždivým mezzosoprá-
nom.  
V porovnaní s javiskovo expresívnou Rusalkou 
vyznel Wagnerov Lohengrin (2009, navštívené 
predstavenie 14. 11.) v réžii Richarda Jonesa 
pomerne umiernene. No v každom prípade ide 
o koncepciu s výrazným, zrete�ne deklarovaným 
umeleckým názorom. Jones príbeh o bájnom ry-
tierovi grálu striktne odromantizoval: jeho insce-
nácia je štúdiou �udských túžob a o�akávaní, skla-
maní a zlyhaní. Po�as nádherne zahranej predo-
hry si Elsa pri rysovacej tabuli naprojektuje ide-
álny domov. Najprv ho pod nevraživým dozorom 
Telramunda a jeho vojakov pomaly a prácne sta-
via sama, len s pomocou rovnako slabých a zrani-
te�ných družiek. Ke	 do jej života vstúpi Lohen-
grin, stavba pod jeho ráznym vedením rýchlo na-
preduje (nemáš chlapa, nemáš pravdu...). Kolízia 
medzi Lohengrinom a Elsou, ktorá ho v tre�om 
dejstve zanovito až zlostne núti prizna� identitu, 
prerastie do prudkého partnerského kon� iktu. 
Na jeho konci horí ich vysnívaný domov, pripomí-
najúci nadrozmerný sterilný dom�ek pre bábiky, 
podpálený Lohengrinovou rukou (scéna Ultz). 
Zrejme na málo miestach sa možno stretnú� 
s tak úžasne interpretovaným Wagnerom ako 
v Mníchove. Orchester pod vedením Lothara 
Koenigsa hral jednoducho skvostne, s úžasnou 

gradáciou a nádherne �itate�nou motivickou 
prácou. Hoci �ahákom predstavenia bol milá-
�ik ženskej �asti publika Klaus Florian Vogt 
(vokálne ideálny, no herecky trošku toporný 
Lohengrin), nemenej fascinovala Anja Harte-
ros (Elsa) s prekrásne mäkkým a obdivuhodne 
nosným sopránom. Pozitívne zarezonovala aj 
Michaela Schuster (vokálne i herecky výrazná 
Ortrude). Jedine Jevgenijovi Nikitinovi (Telra-
mund) akoby po majestátnom za�iatku v priebe-
hu deja ubúdali vokálne sily.  

Michaela MOJŽIŠOVÁ
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu 

výskumu a vývoja na základe zmluvy �. APVV - 0619 - 10.

Rusalka v Bayerische Staatsoper �foto: W. Hösl�

Lohengrin v Bayerische 
Staatsoper �foto: W. Hösl�
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ZAHRANI�IE

Koncom novembra mala opera v ra-
kúskom Grazi na programe derniéru Verdiho 
Traviaty (25. 11.) i reprízu nedávno premiéro-
vanej Pucciniho Manon Lescaut (24. 11.). Pod 
obe inscenácie sa podpísali významné režisér-
ske osobnosti Peter Konwitschny a Stefan 
Herheim.
Ambíciou Petra Konwitschného je dosiahnu�, 
aby divadlo robilo �udí lepšími. Neviem, �i je 
toho schopné aj divadlo operné, ktoré bolo až 
do 20. storo�ia skôr kratochví�ou a speváckou 
exhibíciou, a �i sa režisér obracia na správne 
publikum. Konwitschného inscenácia Traviaty 
je popri rozbití štvordejstvovej štruktúry svoj-
ská predovšetkým koncipovaním charakterov. 
Už Felsenstein pred pä�desiatimi rokmi urobil 
z Giorgia Germonta nesympatickú postavu, no 
u Konwitschného sa stal priam surovcom (pa-
radoxne jeho interpret Aleš Jenis je najlyrickej-
ším Germontom, akého som kedy po�ul). Cha-
rakter otca zanechal stopy aj na de�och. Alfre-
do je nepriebojný a nesamostatný mládenec 
a jeho sestra, ktorú Germont podstr�í Violette, 
aby od nej vymámil zrieknutie sa Alfreda, po-
dobne ubité stvorenie. 
Sú�asné kostýmy i minimalistická scéna Jo-
hannesa Leiackera korešpondujú s režijným 
zámerom zbavujúcim dielo akejko�vek vý-
pravnosti. Prvé dve dejstvá sa odohrávajú na 
proscéniu vydelenom závesom s jedinou rekvi-
zitou – stoli�kou. V tre�om sa javisko otvorí do-
zadu a st�hanie závesov v jeho � nále má azda 
symbolizova�, že pod opadanou pozlátkou spo-
lo�nosti sa skrýva holá pravda. Posledné dej-
stvo sa hrá na prázdnej scéne a závesy, ktorý-
mi sa Alfredo s Violettou na po�iatku ich vz�a-
hu vy�le�ovali zo spolo�nosti plnej falše, sú už 
len imaginárne. 
Vynechanie spevácko-tane�ných výstupov cigá-
nok a toreadorov v tre�om dejstve má potla�i� 
ve�koopernos� a ponecha� na javisku len tragic-
ký príbeh, k rovnakému cie�u smeruje aj vypus-
tenie všetkých prestávok medzi dejstvami. Kon-
witschny chce divákov vtiahnu� do príbehu, no 
zabúda, že každé z dejstiev má osobitú (hudob-
nú aj situa�nú) atmosféru, a tak cezúra medzi ob-
razmi chýba. Režisér raz vytvára novo pôsobia-
ce situácie, inokedy preexponúva antiiluzívnos� 
javiskového diania. Osobitne sa chopil možnos-
ti zastavi� na moment hudobný prúd a gestom 
�osi nazna�i�. Violettino o�arenie Alfredom ne-
interpretuje ako lásku, ale ako pud sebazácho-
vy, �ím mierne narúša �ierno-biele videnie cha-
rakterov. Majstrovsky je aranžovaná ária Sem-
pre libera: Violetta hystericky, zúfalo a v istom 
momente až tragikomicky „vrhá“ do publika 
svoje krédo, pri�om Alfredo spievajúci v h�adis-
ku drží Dumasovu knihu a gesticky upozor�uje, 
že je mimo roly. Hierarchia spevu režiséra príliš 
nezaujíma, po�as Violettinho umierania nechá 
v h�adisku spieva� nielen Alfreda a jeho otca, ale 
aj Anninu a Grenvila, ktorí prehlušujú hrdinkino 
Addio. Nápad, že otec so synom, ktorí Violettu 

GRAZ

Dvakrát klasika v netradi@nom šate
zni�ili, od nej v momente smrti utekajú, je pôso-
bivý, rovnako ako smr� protagonistky. Na rozdiel 
od inscena�nej tradície neumiera na rampe, ale 
odchádza do tmy v h�bke javiska.
S „tvrdou“ režisérovou koncepciou nekoreš-
pondovalo komorné a pritlmené hudobné na-
študovanie Argentín�ana Dominga Hindo-
yana. Talian Giuseppe Varano (Alfredo) mal 
znelé len výšky, lyrický barytón Aleša Jeni-
sa (Giorgio Germont) by sa hodil skôr do inej 
než do Verdiho opery. Výborná bola Violetta 

Margarety Klobu�arovej, ktorá sa postupom 
deja zbavila subretného nánosu v hlase a zau-
jala znelou, niekedy síce trochu ostrou, no dra-
matickos� partu postihujúcou vysokou polo-
hou a moderným herectvom. Dobre zneli An-
drè Schuen (Douphol), Manuel von Senden 
(Gastone) a Xiaoyi Xu (Flora).
Ani avantgardný režisér Stefan Herheim príbeh 
Manon Lescaut a jej rytiera neinterpretoval, ale 
ho prerábal pod�a vlastných predstáv. Režiséro-
va prešpekulovaná koncepcia neladila s emo-
tívnou Pucciniho hudbou, láska nehrala prím. 
Herheima zaujala skladate�ova osobnos�, a tak 
na javisko umiestnil nové postavy. Prvou bol 
psychicky nevyrovnaný sochár, ktorého Puccini 
(nemá postava) presved�í, aby sa stotožnil s Re-
natom des Grieux, druhou bol sám Giacomo 
ako spiritus vivens inscenácie. Správanie i spie-
vanie ústrednej dvojice kontroloval pod�a romá-
novej predlohy, neskôr pod�a vlastnej partitúry. 
Do konania postáv a interpretácie partov sa vci-
�oval nato�ko, až napokon slabošského rytiera 
odsunul bokom a v scéne umierania sa stal nie-
len režisérom, ale aj milencom protagonistky. 
Ak k tomu pripo�ítame komplikovaný vz�ah so-
chára k jeho dielu (makete Sochy slobody) a sú-
stavné striedanie rol, výsledný dojem vyznieval 
pre diváka zna�ne zmäto�ne. Akoby inscenácia 
bola skôr o vz�ahu tvorcu k umeleckému výtvo-

ru a k jeho interpretácii s alúziou na vz�ah Pucci-
niho k interpretkám ženských postáv jeho opier. 
Príbeh sa odohráva v dvoch �asových rovinách 
– historickej a pucciniovskej, ktoré sa neustále 
striedajú, zvä�ša jednoduchou zámenou kostý-
mov (Gesine Völlm). Základom scény je leše-
nie znázor�ujúce konštrukciu Sochy slobody, 
v úzadí javiska tróni jej obrovská hlava, kým na 
proscéniu je stále prítomná jej maketa – výtvor 
sochára. Scéna Heike Scheeleovej poslušne 
slúžila režisérovej koncepcii, ktorej kompliko-

vanos� bola príliš mnohozna�ná. Je závere�ná 
demontáž makety prejavom sochárovho (ale-
bo rytierovho?) zúfalstva zo zmarenej lásky? �i 
z toho, že sa jeho sen o slobode (slobodnej tvor-
be?) rozplynul? Pokia� sa nad tým divák zamýš-
�a, nedokáže percipova� samotný príbeh milen-
cov. V ur�itých situáciách sa réžia utieka k javis-
kovým efektom (ohe�, farba, dym), ktoré síce 
zaujmú, ale ešte viac odpútavajú pozornos� od 
hudby. Hoci mala inscenácia nieko�ko výtvarne 
i ak�ne pôsobivých miest (Manon v závere trhá 
Prévostovu knihu, z lásky zostávajú len zdrapy), 
ako celok pôsobila pomerne chladne.
Rovnaké hodnotenie smeruje k hudobnému 
naštudovaniu Argentín�ana Josého Migue-
la Esandiho, ktorý niekedy volil príliš pomalé 
tempá a orchestrálnym tokom nekompenzo-
val nedostatok emócií na javisku. Zo sólistov 
zarezonoval Argentín�an Gaston Rivero (Des 
Grieux), s tónom nie vždy farebne vyrovna-
ným, ale š�avnatým a vo vysokej polohe pomer-
ne bezpe�ným. Vokálne i herecky málo výrazná 
Nemka Katrin Kapplusch nedosiahla úrove� 
bratislavských interpretiek Manon, ani ostatní 
interpreti neprekro�ili priemer.  
Pýtam sa sám seba: Je normálne, ak štyri päti-
ny recenzie opernej klasiky tvorí úvaha o réžii?

Vladimír BLAHO

Manon Lescaut, Oper Graz �foto: K. Forster�



 Dlhé roky hráš pred obecenstvom a okrem uvá-
dzania hudby sa zrejme snažíš postihnú�, ako publi-
kum vníma hudbu, ktorá ti je blízka.
Ako aktívny hudobník vnímam konkrétnu at-
mosféru na „mieste �inu“ a zárove� sa snažím 
vyvodi� i všeobecnejšie závery. Základný pocit 
nie je optimistický: posluchá�ov na jazzových 
koncertoch ubúda, regály s jazzovou hudbou 
v obchodoch sa z roka na rok zmenšujú a mys-
lím si, že to platí pre Európu aj mimo nej. Za-
myslel som sa nad poklesom všeobecného zá-
ujmu o jazz a položil si otázku: „Pre�o je dnes 
iný vo vz�ahu k posluchá�om?“ Priznám sa, že 
ma táto téma zaujala, pretože je ve�mi dôleži-
tá a pre m�a inšpiratívna, stojí za to o nej uva-
žova� a polemizova�. Na dôvažok patrím k tým 
š�astlivcom, ktorí zažili éru 50. a 60. rokov, 
teda tie najsilnejšie jazzové roky.

 Možno je to aj vec genera�ného poh	adu. Po�as 
éry swingu v 30. rokoch zažil jazz svoje „najsilnej-
šie roky“ – éru uznania, aká dodnes nemá obdobu; 
vtedy bol skuto�ne sú�as�ou masovej kultúry – a zá-
rove� to bola �asto hudba, ktorej nemožno uprie� 
inšpiratívnos� i pre dnešok. Vezmime si len skve-
lých klaviristov Wallera, Tatuma, Basieho, Elling-

tona, Wilsona... A naopak, pre generáciu jazzo� lov 
80. rokov môžu by� vrcholom tejto hudby naprík-
lad bratia Breckerovci, Wynton Marsalis, Mulgrew 
Miller a i. Ale prijmime to, že v 50. rokoch mal jazz – 
náro�ný menšinový žáner, úplne iný kontakt s obe-
censtvom ako v sú�asnosti. 
Generácia posluchá�ov 50. a 60. rokov zaži-
la najvä�ších velikánov jazzu a sledovala vý-
voj hudby, v ktorej jednotlivé smery na seba 
logicky nadväzovali, jazz bol vä�šinou „prie-
h�adný“, s krásnymi melódiami, inven�nými 
harmóniami a rytmickými novinkami (naprík-
lad Brubeckove skladby v 5/4, 7/8 a 9/8 met-
rách). Bežný posluchá� však podobne ako dnes 
vnímal hudbu cez emócie, fascinujúce meló-
die, pozoruhodné rytmy, ale nevedel odborne 
ohodnoti� kvalitu improvizácie. Chcel po�u� 
predovšetkým „hity“: od Brubeckovho kvar-
teta Take Five a Blue Rondo à la Turk, od Erol-
la Garnera Misty, od Cheta Bakera My Funny 
Valentine, od Milesa Davisa 'Round Midnight, 
od Joea Zawinula Birdland, od Chicka Coreu 
Spain... Sotva môžu dnešné mladé jazzové for-
mácie a jednotlivci ponúknu� podobné skladby, 
kvôli ktorým by �udia prišli na koncert. To je je-
den z dôvodov poklesu záujmu o jazz. Sú�asné 

kapely preferujú vlastnú tvorbu a s novými ne-
známymi skladbami sa posluchá�i �asto nedo-
kážu stotožni�.

 Viaceré tvoje skladby sú ovplyvnené arti� ciál-
nou hudbou a odkaz klasikov v štylizovanej podobe 
kultivuješ napríklad s Milošom Jurkovi�om. Ke�že 
sa stretávaš s obecenstvom z oboch „brehov“, ur�i-
te máš postrehy o zhodách a rozdielnostiach oboch 
hudobných svetov.
Hoci sú jazz a „vážna“ hudba príbuzné fenomé-
ny, z pozície posluchá�a sú tu zásadné rozdiely. 
Arti� ciálna hudba je interpretovaná v žánrovej 
a dobovej pestrosti a naopak jazzové koncerty 
sa naj�astejšie striktne držia v štýlovej �istote 
jedného obdobia. Je to pod�a m�a ur�itý hen-
dikep jazzu. Interpret arti� ciálnej hudby môže 
predstavi� na jednom koncerte diela Bacha, 
Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Ravela, Bar-
tóka, Hindemitha a hrá melódie, ktoré �udia 
poznajú. Skúsme si predstavi� klaviristu, ktorý 
by namiesto klasikov zahral len vlastnú tvorbu; 
návšteva koncertu by asi bola ve�mi skromná. 
Garanciou návštevnosti sú „hity“ ako Beetho-
venova 9. symfónia, �ajkovského Klavírny kon-
cert b mol, Puccini a Lehár v operných divad-

Pripravil Igor WASSERBERGER
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Rozhovor

Hudobné pôsobenie klaviristu a skladate-
�a Jána Hajnala (1943) je dlhoro�né a �rôz-
norodé. V jeho aktivitách sa prelína hudba 
priamo závislá od vkusu obecenstva, �asto 
však sám participuje i v nekompromisných 
náro�ných projektoch. Dlhé roky bolo pre�-
ho existen�ným základom hranie v �exkluzív-
nych zahrani�ných (Švaj�iarsko, Nemecko, 
Škandinávia, Rakúsko) a domácich hote-
lových reštauráciách, kde sa stretol s tými 
najrôznorodejšími požiadavkami. A neboli 
to len žiadosti od širokého publika; dostal 
sa i do situácie, ke� musel – ad hoc – zahra� 
Misty a The Midnight Sun pre Stevieho Won-
dera. Komer�nú aktivitu, ktorá však nikdy 
neklesala pod hranicu dobrého vkusu a hu-
dobnej kultivovanosti, od za�iatku strieda 
i �s vyhranenými prejavmi. Pripome�me for-
mácie, akými boli jeho trio (s �Dodom Šošo-
kom a Viktorom Hidvéghym) založené v roku 
1963, Slovenské jazzové kvinteto (v období 
1977–1983 špi�kový slovenský ansámbel 
moderného jazzu), úplne iný hudobný svet 
predstavuje Art duo s Milošom Jurkovi�om 
a úspechy majú tiež jeho sólové recitály. To 
všetko nazna�uje, že Ján Hajnal má �o pove-
da� k �téme vnímania a �šírenia jazzu.

Nezáväzný rozhovor 
o aktuálnej téme

S Jánom Hajnalom 
o percepcii jazzu
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lách. udia chcú po�u� známe melódie, ktoré 
sa interpretujú stáro�ia, a relaxova� pri nich. 
A teraz obrá�me garde: predstavme si jazzma-
na, ktorý odohrá koncert v štýle stride piano, 
swing, bebop, straightahead, funk a free. Je 
táto žánrová rozmanitos� možná? Odpove	 
znie áno, ale chce a dokáže to len ve�mi málo 
jazzmanov. Príkladom je Keith Jarrett a jeho 
posledný album z Ria de Janeira zaznamená-
vajúci ukážkový koncert, na ktorom predviedol 
štýlovú rozmanitos� a paletu improvizovanej 
hudby v pestrej sklada�ke nálad, výrazov a štý-
lov; bebopu, balady, funky groove, atonality, 
blues... Dokázal, že sa to dá takto kombinova�, 
a výsledkom bola nadšená reakcia publika. Pri 
po�úvaní CD zistíte, že najvä�ší ohlas vyvolala 
balada, v ktorej Jarrett vytváral svoje melódie. 
udia potrebujú predovšetkým prí�ažlivé me-
lódie a Jarrett je v tom skuto�ným majstrom. 
Podobný spôsob fungoval v minulosti pri pre-
daji albumov: záujemcovia si pre�ítali názvy 
skladieb a ke	 našli svoje ob�úbené témy alebo 
známe veci, album si kúpili, pretože boli zveda-
ví na osobité spracovania týchto skladieb.   

 Nazna�ované východiská sú základom drama-
turgie Wyntona Marsalisa a jeho big bandu v Lin-
colnovom centre. Nezaškodí pripomenú�, že zá-
kladným jazzovým špeci� kom je kult interpretácie 
– prvoradé nie je „�o“, ale „ako“. Úspech u obe-
censtva majú aj interpreti prednostne zameraní 
na vlastnú tvorbu: Thelonious Monk sa prepraco-
val k statusu jazzového génia cez pôvodné skladby, 
Brad Mehldau si získal širokú až módnu podporu 
v�aka priam hypnotickej romantizujúcej atmosfére 
svojho prejavu. Pravdou však ostáva, že sú�asným 
skladate	om-interpretom sa na rozdiel od niekto-
rých osobností 50. rokov – napríklad Monka a Gol-
sona – nedarí svojimi skladbami oslovova� iných 
hudobníkov. Obrá�me pozornos� k tvojmu hudob-
nému mysleniu: na koncertoch uvádzaš vlastné 
skladby – Monkov tatranský sen, Bartókova izba, 
Zemplínsky jarmok, Blues z Oravy, Diev�a z Níz-
kych Tatier, ale aj známe štandardy. Poci�uješ roz-
dielnos� ohlasu u obecenstva?
V spomínaných skladbách sa prelína náš folk-
lór s americkým jazzom, mám aj skladby, kde 
je kompozi�ný rozmer ešte rozšírený o hud-
bu arti� ciálnu. V takom prípade by sme moh-
li skôr hovori� o „európskom jazze“, ktorý sa 
�oraz viac presadzuje na medzinárodnej scéne 
a vážne „konkuruje“ americkému. Dokonca sa 
vydávajú aj „fakebooky“ výlu�ne zo skladieb 
európskych jazzmanov. Preferujem „silné“ 
kompozície, ktoré zanechajú odozvu u poslu-
chá�a. Známy švédsky jazzový klavirista Jan 
Lundgren hovorí o potrebe „silných kompozí-
cií“, ktoré by sa hodili aj v úprave pre spevákov. 
Je zaujímavé, že mnohí jazzoví velikáni skom-
ponovali iba jednu-dve výrazné skladby, ktoré 
ich preslávili: Eroll Garner Misty, Toots Thie-
lemans Bluesette, George Shearing Lullaby of 
Birdland, Stanley Turrentine Sugar, Paul Des-
mond Take Five...

 V 60. rokoch si bol �asto na sú�ažiach konfron-
tovaný s mienkou odborníkov; cítil si ve	ký rozdiel 
medzi reakciami poroty a obecenstva? Zaujímavé 

sú tvoje spomienky na tú najkvali� kovanejšiu po-
rotu na svete, aká sa zišla vo Viedni v roku 1966... 
Zo skúsenosti si pamätám, že porota vä�šinou 
„nezaberie“ na lacné efekty a ja som sa ich ani 
nesnažil používa�. Bol som zameraný na intro-
vertné hranie v štýle Billa Evansa, �o bolo ná-
ro�nejšie a priznávam, niekedy na škodu veci 
smerom k posluchá�om. Ke	 to zovšeobecním, 
aj tu platí známe, že „obchodník by sa mal sna-
ži� svoj tovar preda�“. Vo Viedni však bola po-
rota za plentou, vizuálna zložka nehrala žiadnu 
rolu, no pocit, že moju hru po�úvajú Cannon-
ball Adderley, Art Farmer, J. J. Johnson, Ron 
Carter, Mel Lewis a Joe Zawinul, dos� bránil 
uvo�nenosti, ktorú umelec nevyhnutne potre-
buje, ak chce do interpretácie zapoji� „dušu“ 
a nehra� len „patternovo“. Naš�astie som mal 
vynikajúcich spoluhrá�ov, ktorí ma „podržali“: 
Miro Vitouš bol už vtedy fantastický, �o uzna-
la aj porota v podobe prvého miesta a štipendia 
na Berklee. 

 Pre slovenský jazz bolo prelomové aj vystúpe-
nie tvojho Slovenského jazzového kvinteta na var-
šavskom Jazz Jamboree v roku 1980.
Vo Varšave panovala vynikajúca atmosféra 
a obecenstvo bolo ve�mi vyspelé. O tom, že Po-
liaci majú radi jazz, sved�í mimochodom celá 
plejáda vynikajúcich muzikantov, ktorí zís-
kali kredit v Európe i vo svete. Predtým sme 
týžde� hrali vo varšavskom jazzovom klube 
Aquarium, kde sme aj jamovali so špi�kovými 
domácimi hudobníkmi, �o nám ur�ite pomoh-
lo poda� lepší výkon na koncerte. Zaspieval si 
s nami Peter Lipa, ktorý vtedy premiérovo uvie-
dol moju skladbu Jazz Chorus 120.

 Sleduješ projekty na Slovensku, ktoré upria-
mujú pozornos� na hodnoty tradície a majú výchov-
ný dopad?
Je chvályhodné, že aj naši jazzmani pochopili 
dôležitos� výchovy posluchá�ov a vytvorili pro-
jekty podporované grantmi ako Jazz ide do ško-
ly, Spoznaj jazz, VocalEase �i Jam-session, oje-
dinelý interaktívny workshop In Medias Jazz 
uviedol East European Artsemble pod vede-
ním uboša Šrámka. Naš�astie aj nastupujúca 

generácia domácich jazzmanov uvádza sklad-
by zo zlatého fondu amerických štandardov. 
Samostatnú kapitolu tvoria kapely propagujú-
ce „starú“ hudbu, �o je ve�mi dôležité a potreb-
né. Pripomeniem aspo� orchester Bratislava 
Hot Serenaders, Fats Jazz Band alebo seredský 
Dixieland. 

 Z h	adiska dostupnosti koncertov ve	kých 
mien jazzu zažívame fantastické obdobie: len v Bra-
tislave ich bolo v priebehu roka požehnane, nehovo-
riac o blízkosti Viedne. O podobných možnostiach 
sa staršej generácii ani nesnívalo.
Je to úžasný pocit pre jazzmanov: otvorenos� 
hraníc, prístup k odborným materiálom, 
možnos� vidie� a po�u� najvä�šie hviezdy sú-
�asného jazzu... Problém vidím v priprave-
nosti obecenstva vníma� to adekvátne k roz-
poznaniu skuto�ných hodnôt a kvalít umel-
cov. Svoju úlohu zohrala dlhoro�ná absen-
cia výchovy posluchá�ov cez médiá, a preto 

si myslím, že je potrebné 
za�a� staršou hudbou – di-
xielandom a swingom, �o 
sa u nás �iasto�ne aj deje. 
Ve�ké jazzové festivaly majú 
špecifiká a vä�šina z nich 
„zaviedla“ na dosiahnutie 
širšieho posluchá�skeho 
zázemia a finan�ného zis-
ku kombináciu s komer�-
nými kapelami, �o je pod�a 
môjho názoru len Pyrrhovo 
ví�azstvo. Nedávnym prík-
ladom bol bratislavský kon-
cert Bobbyho McFerrina, 
na ktorom �as� posluchá-
�ov hlasito žiadala o prí-
davok v podobe komer�nej 
skladby Don't Worry, Be 
Happy. Preto by sa festivaly 
skôr mohli nazýva� „hudob-
nými“ alebo „multižánro-

vými“; �istota jazzu by sa mala zachova� a je 
urážkou jazzového festivalu, ke	 mieša jazz 
s komerciou, niekedy tou najprimitívnejšou. 
Neviem si predstavi�, že by na festival artifi-
ciálnej hudby usporiadatelia pozvali rockovú 
kapelu! Úcta k umeniu by mala by� samozrej-
mos�ou.

Na tému vnímania jazzu by sa dalo uvies� ešte 
mnohé a je možné, že zhoršovanie jeho situácie 
je do istej miery optickým klamom. Koncertný, 
klubový a festivalový život majú nebývalé roz-
mery, avšak o obecenstvo je nutné stále cie�ave-
domejšie bojova�. Pokles ponuky predaja zvu-
kových nosi�ov sa týka hudby všeobecne práve 
pre �oraz jednoduchšiu dostupnos� nahrávok 
„pirátskym“ spôsobom. Koncerty etablova-
ných jazzových hviezd si nachádzajú svoje obe-
censtvo, na druhej strane výborní hudobníci, 
ktorí nemajú (a �asto ani nemôžu ma�) hviezd-
ny status, to majú stále �ažšie. Témy nadho-
dené Jánom Hajnalom vyzývajú k diskusii pre 
i proti. V každom prípade je cenné, ke� sa hu-
dobník s tak bohatou praxou o tieto otázky 
zaujíma...

�foto: P. Španko�
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Patrí k najvýraznejším postavám 
moderného jazzu a už viac ako 
tri desa�ro�ia sa podie�a na 
formovaní jeho smerovania. 
Spojením výrazových 
prostriedkov viacerých 
žánrov vytvoril svoj vlastný, 
nezamenite�ný a okamžite 
rozpoznate�ný prejav. 
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Je obdivuhodné sledova� jeho schopnos� pre-
tavi� rôznorodé podnety (od blues, soulu, 
r&b, country cez rock, funk, elektrické fusion, 
straight ahead jazz, vážnu hudbu až po naj-
novšie výdobytky moderných zvukových tech-
nológií) do svojho osobitého prejavu plného 
dravosti i lyrizmu, vo�nosti aj intelektu, neko-
ne�nej invencie a improviza�ného majstrov-
stva. Gitarista a skladate� John „Sco“ Scofi eld 
(1951, Dayton, Ohio) za�ínal ako bluesman 
obdivujúci Chucka Berryho, Alberta Kinga 
a B. B. Kinga, no jeho posluchá�sky záber sia-
hal od Beatles po Johna Coltrana. Popri štúdiu 
na Berklee College of Music v Bostone u Ga-
ryho Burtona a Micka Goodricka ú�inkoval 
v okolitých jazzových kluboch, neskôr spolu-
pracoval s Gerrym Mulliganom a Chetom Ba-
kerom. Krátko nato prijal ponuku do fusion 
kapely Billyho Cobhama a Georgea Duka, 
s ktorou získaval prvé medzinárodné skúse-
nosti (turné po Európe). Aj po�as dvojro�-
ného ú�inkovania v jazzrockovej skupine sa 
Sco� eld zaoberal štúdiom bebopu a snahu na-
podob�ova� svoje gitarové vzory Wesa Mont-
gomeryho, Jima Halla a Pata Martina nahra-
dil úsilím o vytvorenie vlastného štýlu v novej 
koncepcii fúzie jazzu a rocku zárove� platného 
v akustickom straight ahead jazze. Po podpi-
se zmluvy s nemeckým vydavate�stvom Enja 
Records sa koncom 70. rokov ustálilo obsade-

nie Sco� eldovho tria s basgitaristom Stevom 
Swallowom a bubeníkom Adamom Nussbau-
mom (albumy Bar Talk, Shinola a Out Like 
a Light). O 11 rokov starší Swallow sa stal 
Sco� eldovým mentorom a jedným z mála hu-
dobníkov, ktorí ho sprevádzali po�as celej hu-
dobnej kariéry. „Steve je ten najlepší basgita-
rista, akého si len môžem žela�, a ke� ho mám 
ved�a seba, cítim sa na pódiu bezpe�nejšie,“ vy-
znal sa Sco� eld v nedávnom rozhovore pre �a-
sopis .týžde�. Nussbauma neskôr nahradil Bill 
Stewart a rytmický tandem Stewart – Swallow 
sa stal v posledných rokoch dôležitým zákla-
dom Sco� eldovej kapely. 

Miles Davis a Blue Matter Band
Za�iatkom 80. rokov prijal Sco� eld ponuku 
Milesa Davisa, vyh�adáva�a najvä�ších talen-
tov svojej doby, a získal tak možnos� vplýva� na 
formovanie výrazu Davisovej kapely. Opä� sa 
dostal do sveta elektrického funky jazzu – ten-

toraz to však bola najvyššia možná prestíž zaru-
�ujúca úspešnú budúcu kariéru. Zo vzájomnej 
spolupráce v rokoch 1982–1985 vzišla troji-
ca albumov Star People, Decoy a You're Under 
Arrest, a toto obdobie bolo pre�ho viac ako len 
vynikajúcou školou: „Nastal �as pre nové for-
my. Milujem swing ako každý, no myslím si, že to 
najvzrušujúcejšie sa odohralo iba nedávno v�a-
ka Milesovi Davisovi a Weather Report. Vznika-
jú nové formy, používajú sa elektronické nástroje 
a funky rytmy, pri�om sa udržuje vysoká kvalita 
improvizácie, rovnako, ako tomu bolo v bebope.“ 
Po�as spolupráce s Davisom Sco� eld nezabú-
da na vlastné projekty, aj ke	 albumy Electric 

Outlet a Still Warm sú 
silne poznamenané vply-
vom davisovského elek-
trického fusion. Po odcho-
de z Davisovej kapely za-
kladá spolu s bubeníkom 
Dennisom Chambersom, 
basgitaristom Garym 
Graingerom a hrá�om na 
klávesových nástrojoch 
Robertom Ariesom Blue 
Matter Band. Kapela v pl-
nej miere �ažila z mimo-
riadne populárnej fun-
kovej rytmiky a v rámci 
nej doviedol Sco� eld svoj 

dynamický sólový prejav k dokonalosti (naj-
mä album Loud Jazz, Gramavision 1988, patrí 
k vrcholným nahrávkam funkjazzovej produk-
cie 80. rokov). Nasledujúca nahrávka Flat Out 
(Gramavision 1989) už predznamenáva 	al-
šie smerovanie v Sco� eldovej kariére. Spoluh-

Chameleón
jazzovej gitary

Miroslav ZAHRADNÍK
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Pr. 1 Ukážka témy Looks Like Meringue (album Who's Who?, Arista Novus 1979)
Formujúci sa Sco� eldov kompozi�ný rukopis (lyrická melodika je cite�ným vplyvom Garyho 
Burtona) harmonicky využíva tonalitu i modalitu. Aj na raných nahrávkach je už rozpozna-
te�ný základ jeho neskoršieho špeci� ckého gitarového výrazu. 
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rá�i (organista Don Grolnick, kontrabasista 
Anthony Cox a bubení�ka Terri Lyne Carring-
ton) vytvárajú lídrovi background v štýle akus-
tického funku, swingu i neworleanského gro-
ovu. Gitarista už v tomto období cítil potrebu 
zmeny elektrického zvuku kapely a za�ína sa 
orientova� k jazzovému mainstreamu; k �ítan-
kovým kúskom patrí spracovanie štandardu 
All The Things You Are Jeroma Kerna. 
K Davisovmu odkazu sa Sco� eld vrátil za�iat-
kom 90. rokov na albume tenorsaxofonistu 
Joea Hendersona So Near, So Far (Musings 
for Miles, Verve 1993). Poctu niekdajšiemu 
lídrovi zložil v priezra�nom štýle akustického 
mainstreamu a jeho dokonalý sprievod so zvu-
kom gitary modulovaným chorusom miestami 
pripomína Hammond organ.

V roku 1989, po podpise zmluvy s vydavate�stvom 
Blue Note (zameraným prevažne na hardbop), 
upriamil Sco� eld svoju pozornos� na priamo�ia-
ry jazz. Oslovil tenorsaxofonistu Joea Lovana, 
ktorého poznal z Berklee a výsledkom ich nád-
hernej interaktívnej komunikácie bola trojica al-
bumov (prvý Time on My Hands s kontrabasis-
tom Charliem Hadenom 
a bubeníkom Jackom De-
Johnettom). Sco� eld sa 
v tomto období kompozi�-
ne priklá�a k odkazu Char-
lesa Mingusa alebo Ornetta 
Colemana a v kvartete bez 
klavíra exceluje okrem po-
stbopových sól aj v kreatív-
nom spôsobe sprevádzania 
Lovana. Jeho so� stikovaná 
práca s gitarovým akordic-
kým sprievodom je dokona-
lým študijným materiálom 
pre nasledujúce generácie 
jazzových gitaristov. 

Groove, groove, groove
Od 90. rokov narastal Sco� eldov vplyv, �o naz-
na�ovali spolo�né projekty so štýlotvornými gi-

tarovými kolegami (album Grace Under Pres-
sure s Billom Frisellom a I Can See Your House 
From Here s Patom Methenym); spolo�ne bývajú 
ozna�ovaní ako „Ve�ká trojka“ sú�asných jazzo-
vých gitaristov. O Frisellovej hre sa Sco� eld vy-
jadril, že zmenila jeho spôsob vnímania hudby 
i samotného prístupu k nástroju. Vplyvy oboch 
gitarových majstrov odrážali aj jemné polohy 
nahrávky Quiet (Verve 1996), na ktorej Sco� eld 
po prvýkrát siahol po akustickej gitare s nylono-
vými strunami. Osved�enú „rytmiku“ Stewart 
– Swallow obostiera hviezdna dychová sekcia 
(medzi inými Wayne Shorter, Randy Brecker, 
Howard Johnson) a Sco� eld sa na albume pre-
zentuje aj ako svieži a nekonven�ný aranžér. 
V rovnakom období nahral Sco� eld albumy 
Hand Jive (Blue Note 1994) so souljazzovým 

saxofonistom Eddiem Harrisom a organistom 
Larrym Goldingsom, ako aj Groove Elation 
(Blue Note 1995) s rozšírenou dychovou sek-
ciou. Tieto nahrávky už jasne nazna�ujú soul-
bluesové smerovanie a zárove� potvrdzujú ne-
utíchajúcu zá�ubu vo funky rytmoch, aj ke	 teraz 
už v akustickom groovovom duchu 90. rokov. 

„Vždy som mal rád hudbu postavenú na groove,“ 
hovorí Sco� eld pre �asopis .týžde�. „Ako chla-
pec som vyrastal na bluesovej tradícii, a to bol 

kme� stromu, ktorý sa �asom za�al rozvetvova� 
na rhythm and blues, funky a tiež jazz. Hranie 
groovov je predovšetkým ohromnou zábavou a ke� 
som sa k takejto hudbe dostal, okamžite som zis-
til, že ma vzrušuje omnoho vä�šmi ako priamo-
�iary jazz. Hra� bebopové sóla s �istým zvukom 
v sprievode dobrej kapely je úžasné, avšak cíti� 
na tele pulzovanie organa Larryho Goldingsa �i 
Johna Medeskiho je ten najfantastickejší pocit na 
svete!“ Groovové smerovanie prinieslo Sco� el-
dovi výrazný ohlas spe�atený nahrávkou, ktorou 
si získal úspech nielen u ortodoxného jazzového 
publika. Mimoriadne vydarený album A Go Go 
nahral v spolupráci s vyhláseným newyorským 
jambandovým triom Medeski Martin & Wood, 
ktoré v tom období prinieslo na scénu návrat old-
schoolových r&b rytmov 60. rokov. 

Pod vplyvom funku, elektroniky, hip-hopu 
a drum&bass vznikli 	alšie nahrávky, na kto-
rých Sco� eld naplno rozvíja svoju zá�ubu 
v experimentovaní s elektronickými nástrojmi, 
signálovými efektmi a loopmi (albumy Bump 
a Überjam). Vrcholom tejto línie je Up All Night 
(Verve 2003) suverénne balansujúci na vlnách 
crossover music: funky a groove sa s �ahkos�ou 
a neviazanos�ou vizionársky prepájajú s mo-
derným svetom elektroniky, samplov a naj-
novších zvukových technológií, samozrejme 
v intenciách poctivej muzikality a aranžérskej 
práce. Ako pozorný u�eník Milesa Davisa tu 
Sco� eld moduluje zvukové možnosti svojho 
nástroja do dosia� nepo�utých rozmerov.

Návrat ku kore�om
Paralelne s „modernými“ nahrávkami pri-
chádza Sco� eld s mainstreamovými albu-
mami v all-star obsadení (na Works For Me 
z roku 2000 sa objavujú Kenny Garrett, Brad 
Mehldau, Christian McBride a Billy Higgins). 
Zvuk Sco� eldovej gitary na tomto priamo-
�iarom akustickom jazzovom projekte, za-
hratom s neskuto�ným nadh�adom a �ahkos-
�ou, miestami dosahuje jemnos� Jima Halla 
a svoju úctu k tradícii demonštruje aj rozlo-

Pr. 2 Téma Protocol (album Still Warm, Gramavision 1986)
Nad modálnou basovou � gúrou zaznieva rytmizovaná postbopová téma v šestnástinách. 
Sco� eld v tejto skladbe prezentuje svoju virtuozitu neuverite�ne brilantnou hrou a schop-
nos�ou sviežich improvizácií aj na statickom harmonickom pôdoryse; obdivuhodná je jeho 
prirodzene znejúca kombinácia „in“ a „out“ improvizácie.

Pr. 3 Ukážka témy Wabash III (album Time on My Hands, Blue Note 1990)
Gitara v unisone zdvojuje swingujúcu tému hranú saxofonistom Joeom Lovanom.

Pr. 4 Pozoruhodná je Sco� eldova schopnos� komponova� pre úplne rozdielne zostavy hudobníkov. 
Výrazný funky groove A Go Go (album A Go Go, Verve 1998) je postavený na chyt�avom gitarovom 
ri� e s jednoduchou harmóniou. 
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žením nástrojov na nahrávke (podobne ako 
v �asoch vzniku stereo záznamu koncom 
50. rokov sú bicie vpravo, klavír v�avo, gita-
ra a saxofón v strede). Hviezdne obsadenia 
prinášajú aj albumy Oh! (Blue Note 2002)
kvarteta Scolohofo (Sco� eld, Lovano, Hol-
land, Foster) alebo A Moment's Peace (EmAr-
cy 2011) so zvukomalebnou hrou excelentné-
ho bubeníka Briana Bladea. Vybo�ením bola 
spolupráca s britským skladate�om Markom-
Anthonym Turnageom na projekte Scorched 
(SCO� eld ORCHestratED, Deutsche Gram-
mophon 2003). Nešlo tu len o spojenie štýlov, 
ale o skuto�né prepojenie minulosti s prítom-
nos�ou (nekonven�ného skladate�a Sco� eld 
ozna�il ako Stravinského sú�asnosti). V po-
slednom období prekvapoval gitarista svojich 
fanúšikov návratmi ku kore�om: po azda naj-
komer�nejšom projekte That's What I Say: 
John Scofi eld Plays the Music of Ray Charles 
(Verve 2005) prišiel s naplnením svojho sna – 
nahra� album inšpirovaný bluesovou hudbou 
a gospelom (Piety Street, EmArcy 2009). 

Majster a jeho trio
Znovuzrodenie staronového tria Sco� eld – 
Swallow – Stewart prinieslo nielen nahrávku
obohatenú o dychovú sekciu (This Meets That, 
EmArcy 2007), ale aj návrat na koncertné pó-
diá, v rámci ktorého sme ho mali možnos� vi-
die� v priestoroch bratislavského Ateliéru Ba-
bylon (13. 11.). Osved�ená (v rovnakom zlože-
ní sa trio v Bratislave predstavilo pred siedmimi 
rokmi) výnimo�ná zostava odohrala koncert 
plný energie, nepretržitých improvizácií a spo-
lo�nej komunika�nej alchýmie. Lídrove kom-
pozície Trio Blues, Season Creep, Chicken Dog,

Twang, slávna Swallowova téma Eiderdown, 
Lawns basgitaristovej manželky, organistky 
Carly Bleyovej �i štandard You've Changed boli 
skvelým priestorom pre všetky nuansy ich vzá-
jomnej súhry. Virtuózne gitarové behy (charak-
teristická pololubová gitara Ibanez AS200 s jeho 
typickým jemne skresleným zvukom, doplne-
ným leslie efektom chorusu Ibanez CS-9) so 
„sco� eldovským“ saxofónovým frázovaním �i 
zemité bluesové riffy kombinované s disonant-
nými súzvukmi sa niesli nad nádherne pulzu-
júcou i groovujúcou rytmikou. Líder nezabu-
dol predvies� svoje zvukové �arovanie s loopmi 

a s celou plejádou 	alších gitarových efektov. 
Absolútnu dokonalos� ve�era iba jemne naru-
šilo 	akovanie: „Thank You, Slovenia!“ Pri ne-
ustálej Sco� eldovej aktivite a neúnavnom kon-
certovaní mu tento detail naozaj nikto nemohol 
zazlieva�. Priezra�ný melodický feeling i hlbo-
ký vz�ah k tradi�nej americkej hudbe nazna-
�il nádherný prídavok, krehká country balada 
The Girl I Used to Know. Je vynikajúce, že sme 
mali možnos� vidie� majstra jazzovej gitary na 
vrchole kariéry a môžeme len dúfa�, že sa Bra-
tislava stane �astejším miestom zastavení jeho 
každoro�ných turné. 

JAZZ

Z	ava J. Scofield, B. Stewart, S. Swallow  �foto: P. Španko�

J. Scofield v roku 1993 
�foto: P. Španko�

�foto: P. Španko�
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Po�as svojho plodného umeleckého života sa stal 
tento skladate�, pedagóg, priekopník a duchovný 
radca mostom medzi klasickou hudbou východ-
ného a západného sveta. Bol ve�ným popularizá-
torom indickej hudby a spravil pre �u viac ako kto-
ko�vek iný. Stal sa symbolom hudobného nástroja, 
ktorý je sám symbolom indickej hudby. Ostalo po 
�om takmer 60 štúdiových a koncertných albumov 
(Shankar si najviac cenil živé nahrávky), napísal 
hudbu pre nieko�ko � lmov a vystupoval takmer po 
celom svete. Jeho „diplomatická umelecká cesta“ 
na Západ, ktorá za�ala po období štúdia u slávneho 
guru Allauddina Khana, trvala takmer 70 rokov!

Harrison, Menuhin, Coltrane, 
Glass...
Ravi Shankar (7. 4. 1920, Varanasi, India – 
11. 12. 2012, San Diego, USA) rád cestoval, 
spoznával nové miesta i �udí a už na svojom prvom 
svetovom turné v roku 1956 zapôsobil na mno-
hých. Prostredníctvom �lenov anglickej skupiny 
The Byrds, ktorí ostali po náhodnom stretnutí 
s indickým majstrom v štúdiu fascinovaní nato�ko, 
že prvky tejto hudby za�lenili do svojich skladieb, 
sa k nemu dostal George Harrison. Nebol to Shan-
kar, kto využíval popularitu The Beatles k vlastné-
mu prospechu; najnenápadnejší �len liverpoolskej 
štvorice ho sám vyh�adal nie pre módne o�arenie, 
ale pre samotnú hudbu, ktorú miloval do konca 
života. Harrison prvýkrát použil sitar v piesni 
Norwegian Wood, ale inšpirácia sa naplno pre-
javila na slávnom konceptuálnom albume Sgt. 
Pepper´s Lonely Hearts Club Band (EMI 1967), 
predovšetkým v skladbe Within You Without You, 
ktorá mala formou aj inštrumentáciou blízko k rá-
gam. Ani Shankar sa medzikultúrnym stretom 
nevyhýbal: „Rozli�né druhy hudby, �i už vokálna, 
alebo inštrumentálna, Východná �i Západná, 
klasická alebo populárna, �i �udová z ktorejko�vek 
�asti sveta, – každá môže by� duchovnou, pokia� 
má schopnos� pohnú� dušou �loveka a aspo� na 
okamih ho presiahnu�.“ Práve spirituálne pôso-
benie jeho hudby bolo prí�ažlivé pre rozkolísaný 
svet v turbulentných 60. rokoch. Preto oslovovala 
nielen hudobníkov, ale aj posluchá�ov, ktorí v nej 
nachádzali pokoj a priestor pre transcendentno. 
Pre viacerých však ostala iba módnou záležitos-
�ou a vnímanie hudby len ako kulisy k drogovému 
opojeniu bolo pre Shankara sklamaním. Vtedy 
pod�a jeho slov strácala hudba svoj spirituálny 
dosah a menila sa na oby�ajné vákuum. Preto sa aj 
dištancoval od hnutia hippies a uvažoval o zrušení 
svojho vystúpenia na Woodstocku, aj ke	 nako-
niec jeho koncert patril k vrcholom festivalu.  
Spolupracoval s hudobníkmi rôznych žánrov 
a pre mnohých boli tieto stretnutia osudové. 

Huslista Yehudi Menuhin sa stal po svojej prvej 
návšteve Indie v roku 1952 jeho horlivým zás-
tancom a o svojom indickom priate�ovi povedal: 
„Ravi Shankar na m�a preniesol vzácny dar, pros-
tredníctvom neho som našiel nový rozmer svojej 
hudby. Jeho genialitu môžem prirovna� sná� len 
k Mozartovi.“ Dokladom spolo�nej komunikácie 
ostávajú nahrávky dvoch koncertov West Meets 
East (Angel Records 1966/1968), na ktorých 
Menuhin spontánne reaguje na Shankarove 
podnety. Plodná bola aj spolupráca s � autistom 
Jean-Pierrom Rampalom, no osudové stretnutia 
Shankara s hudbou západného sveta sa odohrali 
v polovici 60. rokov, ke	 spoznal v New Yorku 
saxofonistu Johna Coltrana a Paríži priekopníka 
minimalizmu Philipa Glassa. Predsudok, že jaz-
zoví velikáni kompenzujú neš�astie alkoholom, 
drogami a zožierajúcim hedonizmom, nemal 
v tomto prípade opodstatnenie, pretože Coltra-
ne sa v tej dobe venoval joge a vegetariánstvu. 
Saxofonista sa zaujímal o spôsob improvizácie 
v indickej hudbe, zaujal ho preznievajúci bur-
donový efekt drón, upokojujúce ú�inky dlhého 
trvania skladieb a jej statickos�. Naopak Shan-
kara fascinovalo „prekrývanie“ nástrojových 
hlasov v jazze, ktoré mu evokovalo výkrik bo�avej 
duše. V	aka Glassovi Shankar preh�bil svoj záu-
jem o  sú�asnú arti� ciálnu hudbu Západu, me-
dita�nú repetitívnu spriaznenos� našiel najmä 
v minimalizme. Pomyselný kompozi�ný dialóg 
zrealizovali na spolo�nom albume Passages (At-

lantic 1990) nadväzujúcom na legendárny po�in 
Tana Mana (Private Music 1987), na ktorom 
Shankar experimentuje so svetom elektroniky, 
kombinujúc tradi�né indické nástroje s digitál-
nymi samplermi a syntezátormi. 

Z Východu na Západ 
Pre Shankara bolo najdôležitejším splynutie 
s rytmickým súznením a duchovným prepojením 
rágy, až potom mohol v tomto duchu improvizo-

va�. Svojim žiakom prízvukoval, že táto 
umelecká sloboda prichádza po rokoch 
cvi�enia, ke	 sa naplno stotožnia s pra-
vidlami. Podporoval kreativitu, nechcel 
však, aby sa improvizácia stala svojvo�-
nou. �asto musel západným fanúšikom 
vysvet�ova� posvätný princíp rág ako 
najtradi�nejšej formy indického hudob-
ného umenia. Naj�astejšie ich popisoval 
ako jemné, presné, estetické melodické 
formy s osobitým vzostupným a zostup-
ným charakterom. Hoci tieto princípy 
podrobne opísal vo svojej autobiogra� i 
Raga Mala, neustále výklady ho neuna-
vovali, naopak, tešilo ho úprimné nadše-
nie a otvorenos� posluchá�ov. K vlastnej 
krajine dokázal by� kritický, prekážalo 
mu, že napriek bohatému kultúrnemu 
dedi�stvu sa India in� kuje západným 
štýlom. Bol rád, ke	 absorbovala po-
zitíva z akejko�vek kultúry, no nezabú-
dal zdôraz�ova�, aby pritom nestratila 
vlastnú tvár. Obdivoval polyštýlovú 
zanietenos� západného sveta na ploche 
rozsiahlejších i menších hudobných fo-
riem, znepokojoval ho sú�asný vplyv ru-

šivých prvkov a dynamizmus doby. Neodsudzoval 
digitálne prostriedky ani médiá, cítil však, že sa 
z hudby vytráca prchavý okamih, súznenie medzi 
skladate�om a posluchá�om, ktoré prinášalo živé 
hranie. Aj ke	 koncertoval na mnohých slávnych 
miestach (nezabudnute�né sú jeho triumfy v Car-
negie Hall �i Royal Albert Hall), najlepšie sa cítil, 
ke	 posluchá�i sústredne vnímali jeho hudbu se-
diac na zemi v jednoduchých príbytkoch. Veril, že 
toto prostredie upokojuje a zanecháva v nich hlbší 
transcendentálny zážitok. Dokázal hra� nieko�ko 
hodín v kuse, no nepá�ilo sa mu predvádzanie rág 
bez patri�nej prípravy. Od študentov vyžadoval 
skromnos�, pokoru a varoval ich, že „práve prázd-
na nádoba vydáva najvä�ší hluk“. Bol ve�kým me-
cénom hudobnej kultúry v Indii. Ke	 ho v roku 
1973 pozval George Harrison na svetové turné, 
vzal so sebou 	alších hudobníkov a predstavil ich 
svetu. Neskôr vybudoval Centrum Raviho Shan-
kara, miesto kultúrnych stretnutí, ktoré zárove� 
slúži ako informa�né a vedecké prostredie pre vý-
skum indickej klasickej hudby. 
Pred svojím odchodom Ravi Shankar opakoval, 
že je š�astným �lovekom v	a�ným za to, že jeho 
celoživotné dielo mohlo putova� celým svetom. 
Veril v nekone�nú silu univerza s kolobehom zá-
niku a zrodenia, a preto ho tešilo, že jeho odkaz 
bude na	alej ži� v dcérach (Anoushka Shankar 
a Norah Jones), na ktoré bol ve�mi hrdý.

Daniel HEVIER ml.

Cesty Raviho Shankara 
Navždy budeme ma� pred o�ami jeho majestátnu tvár, ktorá mala v sebe 
vyrytú prirodzenú dôstojnos� a charizmu. Budeme si pamäta�, ako sedával 
v typickom tureckom sede so sústredeným poh�adom, roztvorenými dla-
�ami s dlhými prstami a v rukách zvieral sitar, ktorý vyludzoval tóny jeho 
duše. Ravi Shankar patril medzi hudobníkov, o ktorých môžeme poveda�, že 
sa narodili s „nástrojom v�ruke“.



Vladimír Horváth 

Rodák z Tren�ianskej Teplej (7. 11. 1912) sa po 
gymnaziálnom štúdiu zapísal na Filozo� ckú 
fakultu Univerzity Komenského, kde navštevo-
val prednášky z hudobnej vedy a francúzskeho 
jazyka. V roku 1937 nastúpil ako hlásate� do 
�eskoslovenského a neskôr Slovenského roz-
hlasu, kde sa v	aka príjemnému hlasovému 
zafarbeniu uplatnil aj ako recitátor (v rozhlaso-
vom archíve sa zachovali ukážky jeho výnimo�-
ného prednesu slovenskej poézie). V rozhlase 
strávil vojnové i prvé povojnové roky až do feb-
ruára 1948, ke	 pre politické angažovanie sa 

v Demokratickej strane z rozhlasových služieb 
na hodinu prepustili. Neskôr tri roky pracoval 
v Hudobnej a artistickej ústredni (predchod-
ca neskoršieho Slovkoncertu), kde získal prvé 
skúsenosti z organiza�nej a manažérskej práce 
v umeleckom prostredí. V roku 1953 na dlhé de-
sa�ro�ia zakotvil v krátko predtým ustanovenej 
Slovenskej � lharmónii. Systematickou a kon-
cep�nou aktivitou sa pri�inil o jej prudký vzo-
stup – aj Horváthovou zásluhou sa táto národná 

hudobná inštitúcia vypracovala na reprezenta-
tívnu úrove�, ktorú si udržiava dodnes. Bol ini-
ciátorom zavedenia abonentných koncertných 
cyklov, v	aka ktorým sa v krátkom �ase poda-
rilo stabilizova� návštevnícke zázemie v miere, 
ktorú sa už neskôr nikdy nepodarilo prekona�. 
Po�as takmer štvr�storo�ného pôsobenia Vla-
dimíra Horvátha v Slovenskej � lharmónii sa 
hudobný život príkladne rozvíjal nielen v Bra-
tislave, ale v	aka jeho iniciatívnym podnetom 
a premyslenej organiza�nej práci sa najmä v po-
dobe pravidelných jarných a letných festivalov 

(predovšetkým v kúpe�ných mestách) rozšíril 
po celom Slovensku. Bol tvorcom Bratislavskej 
hudobnej jari, z ktorej sa neskôr stali dnešné 
jesenné Bratislavské hudobné slávnosti. V roku 
1949 inicioval zrod Komorného orchestra SF 
a v roku 1956 Tria Slovenskej � lharmónie, kto-
rého �lenmi boli Tibor Gašparek, Albín Berky 
a Michal Karin. Horváthova hviezdna hodina 
však prišla v roku 1961, ke	 spolu s Bohdanom 
Warchalom stál pri zrode legendárneho Sloven-

Sú �udia, ktorí roky poctivo pracujú, systematicky a obetavo budujú imidž svojej inštitúcie, pre ktorú sú nepostrádate�-
ní, a pritom o nich málokto vie. Nie sú na výslní a, povedané moderným slovníkom, nepožívajú mediálnu slávu. Medzi 
takéto osobnosti patril aj Vladimír Horváth, dlhoro�ný organiza�ný pracovník Slovenskej � lharmónie a v 60. a 70. 
rokoch minulého storo�ia vedúci jej koncertnej prevádzky. 

Katedra hudobnej vedy aj v tomto školskom roku 
ponúka viacero zaujímavých špeciálnych kurzov 
s renomovanými odborníkmi ako sú Oskár Els-
chek, Peter Zají�ek �i Adrian Rajter. V akademic-
kom roku 2013/2014 bude na katedre hos�ova� 
Marcus Zagorski, americký muzikológ a skladate�, 
absolvent Stanfordovej univerzity.
Študijný program Muzikológia, ktorý sa na 
Slovensku študuje len na Filozo� ckej fakulte 
Univerzity Komenského, už tradi�ne nevychováva 
iba hudobných teoretikov, ale tiež pedagógov, 
redaktorov, dramaturgov a manažérov kultúry. 

Na Katedre hudobnej vedy sa kladie dôraz na 
„klasickú“ hudbu, ale výrazné zastúpenie má 
aj teória populárnej hudby, jazzu a hudobného 
folklóru. Študenti môžu zárove� využíva� roz-
manitú ponuku iných katedier fakulty, ktorá 
zah��a cudzie jazyky, historické a filozofické 
disciplíny, ale tiež žurnalistiku �i marketingovú 
komunikáciu.
Bližšie informácie o bakalárskom, magisterskom 
aj doktorandskom štúdiu muzikológie nájdu záujem-
covia na stránkach FiF UK.  

(www.fphil.uniba.sk)

ského komorného orchestra, ktorý dôslednou 
manažérskou prácou doviedol medzi vrcholné 
umelecké súbory svojho druhu v Európe. Ani 
po odchode do dôchodku sa Vladimír Horváth 
neprestal aktívne zú�ast�ova� na zve�a	ovaní 
našej hudobnej kultúry. Intenzívne pracoval 
na kompletizácii dokumentárneho archívu 
Slovenskej � lharmónie, redak�ne pripravoval 
a editoval jubilejné ro�enky � lharmonických 
ansámblov. Vladimír Horváth nebol aktívny 
len v oblasti hudby. V roku 1948 bol kapitánom 
národného stolnotenisového družstva, ktoré 

na majstrovstvách sveta v Londýne získalo zlatú 
medailu. Hrá�skymi skúsenos�ami, rozh�adom 
a športovou diplomaciou ako funkcionár Slo-
venského stolnotenisového zväzu v období ro-
kov 1940–1948 výrazne prispel k výkonnostné-
mu rastu a k medzinárodným úspechom našej 
reprezentácie. Vladimír Horváth zomrel v Bra-
tislave po dlhšej chorobe 28. septembra 1998.

Ivan MARTON 

[foto: rodinný archív]
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Czechoslovak 
Chamber Duo
P. Burdych, 
Z. Berešová
Radioservis 2011

�eskoslovenské komorné duo (	alej 
len Duo) založili v roku 2004 absolventi 
JAMU v Brne huslista Pavel Burdych, 
rodák z �erveného Kostelca, a kla-
viristka Zuzana Berešová, pôvodom 
z Pavloviec nad Uhom. Duo v priebehu 
nieko�kých rokov dosiahlo solídnu pro-
fesionálnu úrove� a dnes patrí k �asto 
pozývaným hudobným „telesám“ nielen 
na území bývalého �eskoslovenska, ale 
aj inde v Európe, najmä v Nemecku. 
Pä�desiat koncertov za rok 2012, to 
hovorí samo za seba. V réžii �eského 
rozhlasu vznikla nahrávka s – ako inak – 
�esko-slovenským programom.
Necelých 20 minút prvých štyroch 
trackov patrí Sonáte g mol pre husle 
a klavír op. 12 Mikuláša Schneidra-
-Trnavského z roku 1904. Na úvod 
treba vysoko oceni� snaženie Dua 
o popularizáciu pôvodnej slovenskej 
tvorby. O to viac, že hoci novos�ou 
hudobného jazyka táto sonáta výrazne 
zaostáva za aktuálnymi tendenciami 
doby, svojím melodickým a výrazovým 
bohatstvom prezrádza rukopis silnej 
a zrelej osobnosti. Interpretáciu Dua 
charakterizuje zdravá vyváženos� bez 
akýchko�vek extrémov, prirodzená 
hudobná inteligencia, jadrná zemitos�, 
inde zasa expresívne teplo Burdychov-
ho tónu a skromnejší, viac zdržanlivý 
prístup Berešovej. Tempové pomery sú 
adekvátne, dynamické rozpätie taktiež 
a aj výrazové kontrasty v podaní Dua 
sú zrete�né. Rád by som vyzdvihol 
snivú poéziu pomalej �asti, zárove� 
však chcem spomenú� aj o�akávanie 
vä�šej pregnantnosti, dynamickosti pri 
stvárnení daktylovej témy, ako aj celého 
závere�ného ronda.

�alších 14 minút je na CD vyhrade-
ných pre Sonátu Rosenberg od Petra 
Machajdíka, medzinárodne úspešného 
slovenského skladate�a žijúceho už 
18 rokov v Berlíne. Ide o skladbu, ktorú 
Duo aj premiérovalo, a tak je samo-
zrejmé, že ju dokáže tlmo�i� s hlbokým 
porozumením až identi� káciou. Ako 
priznáva sám Machajdík na svojej 
webstránke, komponuje prevažne 
meditatívnu hudbu. Takou je aj Sonáta 
Rosenberg a hoci s minimalizmom ko-
ketuje, nie sú jej cudzie ani dramatické 
momenty a prvky tradi�nej hudobnej 
logiky. V podaní Dua si možno neruše-
ne vychutna� najmä zvukovo krehké, 
farebne rôznorodé a emotívne ú�inné 
plochy.
Posledných 25 minút na disku zaberá 
Sonáta pre husle a klavír F dur op. 57, 
jediné explicitne sonátové dielo Anto-
nína Dvo�áka. V prípade interpretácie 
tejto skladby by bolo namieste viac 
odvahy a ve�korysosti smerom k širšie-
mu dynamickému rozpätiu a pestrejšej 
výrazovej farebnosti. Najmä klavírny 
part vyznieva prive�mi ako sprievodný, 
pri�om kompozi�ne je rola klavíra 
a huslí vyvážená. Berešová prejavuje 
málo iniciatívy, drží sa príliš v pozadí 
a aj jej frázovanie by mohlo by� plastic-
kejšie. No myslím si, že v tejto sonáte 
je podstatne viac muzikantského po-
tenciálu, ako nám nahrávka prezrádza 
– netýka sa to len zvuku, ale aj markant-
nejšej artikulácie, možného agogického 
ozvláštnenia, súhry dvoch nástrojov 
a celkovej dynamickosti. Nepochybu-
jem však o tom, že 	alší profesionálny 
rast Dua posunie aj prednes Dvo�áko-
vej Sonáty do vyšších sfér dobývajúcich 
umelecký Olymp.

Tamás HORKAY
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Beethoven
Diabelli Variations
A. Staier
harmonia mundi 2012
distribúcia DIVYD

Ke	 vydavate� (a tiež skladate�) Anton 
Diabelli v roku 1819 požiadal 50 
popredných viedenských skladate�ov 
o variáciu na vlastný val�ík v záujme 
vydania bezprecedentného súbor-
ného diela, netušil, že tým podnieti 
aj vznik jedného z reprezentatívnych 
diel Ludwiga van Beethovena. On 
bol predsa len „prvý medzi rovnými“, 
�ažko si mohol niekto myslie�, že 
s úsmevom pošle svoju skladbi�ku 
v rozsahu štvrtiny notového papiera 
na potvrdenie Diabelliho slávy; to bola 
totiž úloha ostatnej polstovky autorov. 
Nie, Beethoven svoje dielo odovzdal 
až o štyri roky (medzitým dokon�il 
Missu solemnis a posledné tri klavírne 
sonáty), namiesto jednej variácie však 
napísal tridsa�tri. A takto ich aj nazval: 
Tridsa�tri premien val�íka Antona Dia-
belliho, v sloven�ine používame názov 
Variácie na Diabelliho tému op. 120. 
Vytvoril tým asi 50-minútový univerzál-
ny, encyklopedický gigant syntetizujúci 
dovtedajšie možnosti klavírnej techniky 
a výrazu, porovnate�ný iba s Bachovými 
Goldbergovými variáciami.
Rozumiem marketingovému úsiliu 
o vyvolanie senzácie, ale vonkoncom 
sa nemôžem stotožni� s tvrdením Mi-
chaela Ladenburgera z bookletu, pod�a 
ktorého sú Variácie na Diabelliho tému  
„posledným majstrovským dielom 
Beethovena, ktoré treba ešte objavi�... 
je to ešte nanajvýš neznáme a nespráv-
ne hodnotené dielo (!!!)“.  Hoci z mo-
nogra� í som našiel iba odkaz na prácu 
Ireny Discheovej (2008), nahrávok 
s touto skladbou sú desiatky. V kontex-
te tohto faktu považujem vyššie uvede-
né tvrdenie prinajmenšom za trúfalos�, 
pri�om neznižujem zásluhy Andreasa 
Staiera, interpreta najnovšej nahrávky, 
o prinavrátenie autografu do vlastníc-
tva Beethovenovho domu v Bonne �i 
jeho úsilie o nové prebádanie rukopisu 
(hoci v žiadnom prípade neverím na 
spásonosný význam podobného postu-

klasika
pu). Po	me však k samotnej nahrávke. 
Tá je pozoruhodná z troch dôvodov. 
Jedným je interpreta�né médium: 
namiesto klavíra fortepiano. Druhým je 
výber z 	alších „nebeethovenovských“ 
variácií z Diabelliho zborníka: Staier 
naštudoval a nahral 10 skladbi�iek, 
medzi nimi tie od Czerného, Hummela, 
Kalkbrennera, Liszta, Moschelesa, 
Mozarta a Schuberta. Tretím je prikom-
ponovanie duchaplnej improviza�nej 
introdukcie, ktorou Staier, vychádzajúc 
z Beethovenových pôvodných ná�rtov, 
premos�uje priepas� medzi zmesou 
nesúrodých, zvä�ša povrchných variácií 
a Beethovenovým monumentom.
Andreas Staier (1955) je významný 
klavirista a �embalista našej doby, 
jeden z najvä�ších expertov hry na 
hammerklavieri, bývalý hrá� súboru 
Musica Antiqua Köln. Nahrávka vznikla 
na nástroji, ktorý je kópiou pod�a 
Conrada Grafa. Nie som expertom na 
hru na hammerklavieri, a preto musím 
Staierovu interpretáciu posudzova� 
pod�a všeobecných hudobnoestetic-
kých kritérií, navyše silne „kontamino-
vaných“ zvukovým ideálom moderného 
klavíra. Ten však nemá dosah na zák-
ladný interpreta�ný problém každej 
ve�kej formy: ako dosiahnu� logickú 
a presved�ivú výstavbu, aby „bol vlk 
sýty i koza ostala celá“, teda aby popri 
živo odtienených jednotlivostiach po-
sluchá� cítil aj ve�ké línie celku. Staier 
je iste bravúrnym klaviristom, ve�kým 
architektom i poetom; predpokladám 
však, že na live nahrávku Variácií by si 
netrúfol. Prijatím „štúdiovej axiómy“ 
však rezignujeme na samotnú pod-
statu tohto diela, ktorého jednotlivé 
�asti patria k sebe tesnejšie ako �asti 
ktorejko�vek symfónie. Viacsekundové 
predely medzi niektorými variáciami 
ú�inne negujú akúko�vek ilúziu, že 
skladba bola nahratá vcelku. A nielen 
to. Staier mnohé variácie po agogickej 
stránke až príliš vnútorne diferencuje 
a rezignuje na dosiahnutie „megakon-
trastu“ napríklad medzi 10. a 11., 17. 
a 18. �i 20. a 21. variáciou. Chýbajú 
významné oporné body a ve�ké zlomy: 
�lenitos� jednotlivostí vyhráva nad 
jednotou celku. Prevažujú dramatické, 
nástoj�ivé, ob�as meditatívne �i lyric-
ko-intímne nálady, neraz však chýba 
� ligránstvo, prostota a hravos�. Treba 
pochváli� majstrovsky vybudovanú 
fúgu 32. variácie, celkovú energickos�, 
virtuóznu suverenitu a temperament. 
Prekáža mi však �astá problematizácia 
metrickej pulzácie v prospech drob-
ných agogických výkyvov. Tam, kde by 
som naopak privítal omnoho viac spev-
nosti a mikroagogiky (Largo, molto 
espressivo 32. variácie), bol Staier až 
príliš presný. Prekvapilo ma tiež dlhé 
doznievanie posledného akordu sklad-

by v pedáli, pretože Beethoven ni� také 
nepredpisuje...
Summa summarum: nahrávka je zaují-
mavá predovšetkým preto, že vznikla na 
hammerklavieri, ale v porovnaní napr. s re-
feren�nou nahrávkou Sviatoslava Richtera 
(live, Praha, 1986) je interpreta�ný prínos 
Staierových Variácií menej výrazný.

Tamás HORKAY

Ermanno Wolf-Ferrari
Violinkonzert
B. Schmidt,
Oviedo Filarmonía,
F. Haider
Farao Classics 2012

Ermanno Wolf-Ferrari (1876–1948) 
patrí dnes k takmer zabudnutým 
skladate�om a aj tí, ktorým jeho meno 
predsa len nie�o hovorí, si ho spájajú 
predovšetkým s opernou tvorbou, 
�asto dokonca s nálepkou epigóna. 
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Precipitando
Alban Berg
Leoš Janá@ek
Franz Liszt
D. Várjon
ECM New Series 2012
distribúcia DIVYD

Dénes Várjon patrí k strednej 
generácii ma	arských klaviristov 
(Lisztovu akadémiu skon�il v roku 
1991). V posledných rokoch sa mu 
podarilo výraznejšie preniknú� aj do 
medzinárodného povedomia, o �om 
sved�í aj táto debutová nahrávka pre 
renomované vydavate�stvo ECM. 
Výber diel je zna�ne heterogénny. 
Sonáta op. 1 (1908), jediné vydané 

Nino Rota
R. Galliano, J. Surman,
D. Douglas, B. Kozlov,
C. Penn
Deutsche Grammo-
phon 2011

Renomovaný francúzsky jazzový akor-
deonista Richard Galliano vydal svoje 
pravdepodobne najlepšie nahrávky 
vo vydavate�stve Dreyfus Records. Po 
zmene vydavate�a jeho nové albumy 
v posledných rokoch pomerne vytrvalo 
„rozmie�ali na drobné“ piazzolovský 
odkaz v rôznych tango zostavách a po 
bachovskom albume v Deutsche Gram-
mophon sa vyložene �akalo na „nový 
vietor“. Ten teraz prichádza v tom istom 
vydavate�stve ako pocta legendárnemu 
talianskemu skladate�ovi � lmovej hudby 
Ninovi Rotovi. Do svojej inštrumentálnej 
zostavy si Galliano pozval hviezdny tím: 
trubkára Davea Douglasa, klarinetistu 
Johna Surmana, kontrabasistu Borisa 
Kozlova a bubeníka Clarencea Penna.
Album tvorí celistvé jednoliate pásmo 
hudby zloženej z Rotových motívov 
hlavne k Felliniho � lmom (Cesta, Amar-
cord, Sladký život, Osem a pol), ale i ku 
Coppolovej ma� ánskej ságe Krstný otec. 
Všetky aranžmány na albume realizoval 
Galliano, ktorý sa okrem skvelej hry na 
akordeóne blysol i sólom na trombóne 
v skladbe Waltz z � lmu Krstný otec. 
Hudba na albume sa nesie hlavne 
v dvoch polohách: v typicky felliniovskej, 
cirkusovej, bláznivej pouli�nej zmesi 
pokleslých žánrov a na druhej strane 
zádum�ivo melancholickej, smutnej 
sentimentalite tak, ako ju vizuálne báje�-
ne stvárnila Giulietta Masina v príbehu 
Gelsominy vo � lme Cesta, v Cabiriiných 
nociach alebo v snímke Giulietta a du-
chovia. Vo výslednom zvuku však pred-
sa len cíti�, že kvarteto nedokáže plne 
nahradi� Rotove symfonické myslenie 
a hlavne stme�ujúca slá�iková „klenba“ 
tam cite�ne chýba. V pomalých trackoch 
je prílišná od�ažitos� a zdržanlivos�  skôr 
na škodu veci a priaznivcom Rotovej 
hudby môže prekáža� i  jazzové po�atie 
Rotových siahodlhých spevných liniek, 
tu ob�as rozkúskovaných na swingujúce 
frázy a parciálne úseky.
Album Nino Rota je vynikajúca nahráv-
ka, hoci sa posluchá� neubráni dojmu, 
že pôsobí až príliš profesionálne. A tým, 

Pritom za�iatkom 20. storo�ia patril 
tento nemecko-taliansky autor k úspeš-
ným a známym skladate�om, a to 
v celoeurópskom kontexte. Navyše, 
jeho príklon k hudobnej komédii patril 
vo svojej dobe k progresívnym a nie 
bezvýznamným konceptom vo vývoji 
opery. Táto tendencia pritom ostala 
dominantnou sú�as�ou jeho osobitého 
skladate�ského štýlu vo všetkých nasle-
dujúcich obdobiach tvorby (hoci ob�as 
vybo�il aj do dominujúceho veristic-
kého prúdu, napr. v operách I gioielli 
della Madonna, 1911 �i Sly, 1927). Po 
nie príliš úspešnom vstupe na operné 
javisko – benátska premiéra opery La 
Cenerentola roku 1900 skon�ila � as-
kom – nasledovali komédie na Goldo-
niho námety: Le donne curiose (1903) 
a I quattro rusteghi (1906), ktoré 
priniesli skladate�ovi slávu a vyniesli mu 
aj trochu nadnesené ozna�enie „Mozart 
redivivus“. Treba však podotknú�, že 
Wolf-Ferrari vychádzal predovšetkým 
z hudobnej tradície talianskej opery 
bu� y, do istej miery z výdobytkov hu-
dobného romantizmu a nepochybným 
vzorom bol pre neho Verdiho Falsta� .
K napísaniu Hus�ového koncertu D dur 
op. 26 skladate�a inšpirovalo hus�ové 
umenie i samotná osobnos� americkej 
huslistky �esko-talianskeho pôvodu 
Guily Bustabovej (1916–2002), ktorá 
v 30. a za�iatkom 40. rokov slávila v Eu-
rópe ve�ké úspechy. Dielo, ktoré vznika-
lo v spolupráci s touto umelky�ou v prie-
behu roka 1943 a bolo �ou premiérovo 
uvedené 14. januára 1944 v Mníchove, 
je charakteristické zna�ným dôrazom 
práve na jeho sólistickú zložku, pod�a 
skladate�ových slov tu „husle vystupujú 
ako krá� orchestra“. Ve�kú rozmanitos� 
výrazových požiadaviek tohto štvor�as-
�ového koncertu (Fantasia, Romanza, 
Improvviso, Rondo � nale) len zvýraz-
�uje relatívne vo�ná formová koncepcia 
jeho dvoch �astí – prvej a tretej. Tie 
skladate�  vyvažuje lyrickou Romanzou 
i energickým a brilantným závere�ným 
rondom s lyrickejším stredným dielom.  
Z h�adiska hudobnej koncepcie toto 
dielo z 1. polovice 40. rokov re� ektuje 
aktuálne dobové tendencie a zmeny, 
ktoré sa v hudobnom vývoji udiali od 
za�iatku storo�ia, len minimálne. Wolf-
-Ferrari akoby syntetizoval vlastný skla-
date�ský štýl s poetikou klasicko-roman-
tického hus�ového koncertu a skladba 
má akoby charakter skladate�ovho 
vyznania a vyjadrenia obdivu, dokonca 
azda citu k skvelej mladu�kej umelkyni. 
Výrazne pôsobí melodické bohatstvo, 
ktoré Wolf-Ferrari využíva. Nájdeme 
tu viacero vlastných tém z mladosti, 
dokonca krátky citát z Lehárovej Veselej 
vdovy. Pritom dôkladná prepracovanos� 
hudobnej štruktúry i brilantná inštru-
mentácia prezrádzajú ruku skúseného 

skladate�a. Je skuto�ne zaujímavé, že 
tento sólisticky mimoriadne v	a�ný 
koncert nezískal širšiu ob�ubu a vlastne 
upadol do zabudnutia. CD dop�a 
orchestrálna hudba z Ferrariho opier: 
lyricko – sentimentálne prelúdium 
k opere Il campiello (1936), brilantné 
„neoklasicistické“ predohry k operám 
Le donne curiose a L‘amore medico 
(1913) a intermezzo z opery I quatro 
rusteghi, azda najznámejšia kompozícia 
skladate�a.
Vynikajúci rakúsky huslista Benjamin 
Schmid interpretuje sólový part kon-
certu bravúrne,  s vynikajúcim zmyslom 
pre tempovú i výrazovú diferenciáciu 
jednotlivých �astí a úsekov. Jeho 
partnerom je Oviedo Filarmonía pod 
taktovkou erudovaného rakúskeho 
dirigenta Friedricha Haidera, vynikajú-
ceho znalca tvorby Ermanna Wolfa-Fer-
rariho. Haider pôsobil ako šéfdirigent 
tohto orchestra v rokoch 2004–2011, 
a teda do ve�kej miery prispel k jeho 
profesionálnemu rastu, ke	že ide 
o jeden z najmladších španielskych 
orchestrov (založený bol roku 1999). 
Orchester pod Haiderovou taktovkou 
podáva na nahrávke vynikajúci výkon 
v hus�ovom koncerte i v orchestrálnej 
hudbe z opier. Zaujme dynamická dife-
rencovanos�, dôslednos� vo frázovaní 
i celková plasticita zvukového rezultátu.
Celý CD set dop�a dokumenta�né 
DVD v nem�ine s anglickými, taliansky-
mi a japonskými titulkami a vecne i vý-
tvarne vynikajúco spracovaný booklet. 

Branko LADI�

klavírne dielo Albana Berga, je v	a�-
ným exemplárom pri vysvet�ovaní 
rôznorodého vývoja 2. viedenskej 
školy a pri analýze expresionisticky 
chápanej sonátovej formy na prahu 
rozkladu tonality. Várjonovo po�atie 
diela (trvanie 10:54) je precízne, 
koncízne a bez extrémov. Presvied�a 
jasnou výstavbou, tónovou kultú-
rou a integrovaným zmocnením sa 
hudobnej štruktúry. Nanajvýš uspo-
kojivo znie aj Bergova zložitá poly-
fónia, hoci v nízkych registroch nie 
úplne optimálne; navyše je Várjon 
na môj vkus neraz málo impulzívny 
a emotívny.
Klavírny cyklus V hmlách  (1912) 
Leoša Janá�ka je pod�a môjho ná-
zoru najmenej vydarenou skladbou 
nahrávky. Hoci Várjonovi nemožno 
uprie� prí�ažlivú poetickú atmosféru 
a senzitívny zvuk, jeho koncepcia je 
vcelku príliš akademická a v detai-
loch menej presved�ivá. Nápevko-
vým frázam chýba bohatší vnútorný 
život a vä�šia pružnos�, tempové 
a dynamické kontrasty nie sú dosta-
to�né vyhrotené. Várjonova empatia 
k tomuto typu hudobného jazyka je 
menej zjavná. Pri troche h�adania 
som na webe ve�mi rýchlo našiel 
nieko�ko nahrávok, ktoré ma viac 
zaujali (a to v podaní nie príliš zná-
mych klaviristov ako Yundu Wang �i 
Tomáš Klement).
Neprekvapuje, že interpreta�ným 
(a iste aj kompozi�ným) vrcholom 
CD je Sonáta h mol Franza Liszta. 
Tento ve�kolepý drahokam hudobnej 
literatúry je permanentnou výzvou 
pre všetkých skuto�ných klavírnych 
umelcov a spôsob, akým sa s ním 
vyrovnal Várjon, je ozaj pozoru-
hodný. Klavirista sa na	alej vyhýba 
akýmko�vek výrazovým �i agogickým 
extrémom; naopak, vo vo�be týchto 
a 	alších interpreta�ných prostried-
kov je na	alej klasicky uhladený 
a zdržanlivý. Hoci Várjon neprináša 
prevratne nový poh�ad na Sonátu, 
krása jeho tónu a jednotnos� výstav-
by sú dostato�ným „odškodnením“. 
Dielo znie autenticky a prirodzene, 
s transparentnou faktúrou a vyrov-
nanými registrami, uš�achtilou ro-
mantickou vášnivos�ou a úchvatnou 
kontempláciou v lyrických úsekoch. 
Hoci prinajmenšom posledný expre-
sívny vrchol (Prestissimo a následne 
fff) by som si vedel predstavi� aj 
výbušnejšie �i heroickejšie, prípadne 
niektoré nástupy mefistovského mo-
tívu by mohli znie� pregnantnejšie 
a menej pod pedálom. Po vypo�utí 
diela vo mne ostal silný, celistvý, 
zaokrúhlený zážitok. A to v prípade 
nahrávok ur�ite nie je pravidlom.

Tamás HORKAY
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XAFOO
M. Chadima
J. Fujak
Hev-Het Tune 2012

Trvalo dlhých 19 rokov, než sa jeden 
zo zakladate�ov �eskej alternatívnej 
hudobnej scény Mikoláš Chadima a jeho 
slovenský náprotivok Julo Fujak kone�ne 
stretli na jednom pódiu. Ich koncert 
z roku 2009 na pražskom festivale Alter-
nativa teraz vychádza na CD s názvom 
XAFOO. Za týmto konceptom sa ukrýva 
nielen skratka po�iato�ných hlások ich 
priezvisk, ale i motto „...odkrývanie 
skrytého stieraním prachu a špiny 
z prežitého“.
Album totiž prináša nielen originálnu 
hudobnú výpove	, ale i ove�a hlbšie 
kontexty. Tie sú vidite�né hlavne pri živej 
produkcii dua zah��ajúcej i projekciu 
s fotogra� ami, ktoré robili príslušníci 
ŠtB v priebehu vyšetrovania a vypo�ú-
vania Chadimu v �asoch „reálneho so-
cializmu“ a procesu s Jazzovou sekciou. 
Je to temné prepojenie oduševnenej 
hudobnej výpovede oboch hudobníkov 
s drsnou a (doslova) �iernobielou 
realitou vtedajšej doby, konfrontujúcou 
všetky neželané umelecké a spolo�enské 
vybo�enia razantnými postihmi.
Pôsobivé hudobné výpovede sú kolážou 
Chadimových bizarných a nápaditých 

alternatíva

jazz

NE:BO:DAJ
Azyl 2012 

Nové nekonven�né hudobné zoskupenie 
 NE:BO:DAJ tvorí trio Jana Ambrózová 
(spev, husle, drumb�a), Július Fujak (kla-
vír, spev) a Andrej Pleštinský (akordeón, 
spev). Ich hudobnú produkciu môžeme 

douBt
Never pet a burning 
dog
douBT/MoonJune 
Records 2010
distribúcia Hevhetia

Jednou z najpozoruhodnejších kapiel, 
ktoré zatrešuje newyorské vydavate�stvo 
MoonJune Records, je formácia douBt 
s ich debutovou nahrávkou Never Pet 
a Burning Dog. Zostavu tvoria Alex 
Maguire (Rhodes piano, Hammond 
organ, melotron, syntetizátor), ktorý 
sa pohybuje v oblasti progresívneho 
rocku (Hat� eld & the North, Richard 
Sinclair‘s RSVP), elektrického jazzu 
(Psychic Warrior) a improvizovanej 
hudby (Evan Parker, Elton Dean), bel-
gický gitarista a skladate� alternatívnej 
hudby Michel Delville (elektrická gitara, 
Roland GR-09) známy z úspešného 
nu-jazzovo-rockového kvinteta The 
Wrong Object a americký bubeník Tony 
Bianco s nesmierne širokým záberom 
na pomedzí mainstreamu, rocku a free 
jazzu (Dave Liebman, Evan Parker, Elton 
Dean...). Rovnako pozoruhodný je však 
aj projekt, ktorý vznikol paralelne s for-
máciou douBt. 
Je ním Machine Mass Trio, ktoré založili 
bubeník Tony Bianco a gitarista Michel 
Delville s belgickým saxofonistom Jor-
dim Grognardom. Ich album As Real as 
Thinking (MoonJune Records 2011) je 

kreácií na saxofóne a elektrickej gitare, 
ktorým skvelo sekundujú Fujakov semi-
preparovaný klavír, slá�iková a preparo-
vaná basgitara a zvukové hra�ky. Re� exie 
duševných rozpoložení v stave „o� “, 
surrealistické snové prvky vo�ne plynúce 
z podvedomia a na pozadí Chadimova 
gra� ka tvoria „noir“ atmosféru odkrýva-
júcu nánosy dôb minulých, s ktorými sme 
sa ešte nestihli poriadne vyrovna�. Okrem 
rozsiahlych improvizovaných sekcií tu 
cíti� premyslený koncept širokých oblú-
kov zvuku a muzikálne iskrenie medzi 
oboma hudobníkmi. Kým skladba Der 
Beobachter sa viac hrá s elektronickými 
plochami, na albume celkovo vyniká 
najmä akustická hra. Skladba Franz 
Kafka prináša parodujúce a groteskné 
prvky, kým dielom Die Natur prebleskujú 
dynamické až tane�ne pôsobiace úseky. 
Zvukovú predstavivos� tandemu je mož-
né smelo porovna� s niektorými improvi-
za�nými projektmi napríklad Johna Sur-
mana a Davea Hollanda. No nahrávka je 
pozoruhodná najmä tým, že sa neutápa 
v blaženej zvukovej depresii a rozsiahlych 
plochách ticha, ale ženie hudobný vývoj 
vpred s výrazným pocitom kontinuity.
Energia z koncertu sa tu derie mohutne 
na povrch a hra dua disponuje predsta-
vivos�ou a technickou erudíciou. Popri 
výraznom Chadimovi a jeho emotívnom 
autentickom prejave je  rovnako jasne 
�itate�ný i hudobný rukopis Jula Fujaka. 
Okrem klenutých plôch improvizova-
ného zvuku tmavých farieb tu presvitá 
i hravá tane�nos� �i rôzne jazzrockové 
provokácie evokujúce azda jeho minu-
los� v kapele tEóRia OtraSu. XAFOO 
ponúka premyslený zvukový koncept, 
ktorý dokáže zauja� a naplni� formu 
obsahovým významom i neopo�úvanou 
originalitou. V rámci bývalého �esko-
slovenska ide o nezvy�ajný a nekom-
promisný projekt, ktorý už dnes neznie 
undergroundovo, ale výsostne aktuálne 
a rovnako naliehavo.

Peter KATINA

že znie ve�mi komorne a s kulmináciami 
a vrcholmi narába ve�mi úsporne, nepo-
núka vä�šie emocionálne vzruchy. Ale 
tam, kde sa jazzová štvorica môže napl-
no oprie� do swingujúcej textúry, „šlia-
pe“ spo�ahlivo a dynamicky. Nahrávka 
nechce ohurova� zvukovou parádou, ale 
predstavuje skôr akúsi komornú verziu, 
ktorá je sympatická svojou prostotou 
i tým, ako Gallianove úpravy tlmo�ia 
jeho � lozo� cký ponor do obsahu Ro-
tových diel. Album prináša osviežujúce 
po�úvanie diel velikána � lmovej hudby 
v novom zvukovom ošatení, v interpre-
tácii kvarteta slávnych jazzmanov, ale 
ilúziu cirkusovej manéže a špinavých ulíc 
v Rimini treba h�ada� skôr na pôvodných 
soundtrackoch k jednotlivým � lmom, na 
ktorých Nino Rota spolupracoval.

Peter KATINA

ozna�i� ako neokonceptualizmus. Ten je 
založený na nových umeleckých prístu-
poch, na postprodukcii (využívaní viace-
rých umeleckých postupov), apropriácii 
(privlastnení hudobného alebo iného 
materiálu), anestetike �i antiestetike 
(práca s absenciou citu a vnútorného 
prežívania �i jeho vedomým popiera-
ním, �ím je výrazne oslabená kategória 
krásna, prípadne celkom absentuje). 
V konceptualizme a neokonceptualizme 
preto býva významotvorná práve forma 
umeleckého diela, nie nevyhnutne hmo-
ta. Nie vždy ide o vytvorenie diela ako 
takého, ale skôr o prezentovanie štýlu. 
Konceptualistické �i neokonceptualistic-
ké diela nemajú presné charakteristiky, 
�o umož�uje rôznorodú interpretáciu. 
No každá interpretácia má rámce, aby 
sme mohli ur�i� a popísa� umenie, hoci 
by sa strácalo vo � lozo� i. Umelecké 
dielo preto musí ma� prevahu estetickej 
funkcie nad iným funkciami, malo by by� 
komplexné, originálne a s ur�itým ume-
leckým zámerom, s ucelenou, jednotnou 
myšlienkou, pri�om v neokonceptualiz-
me nemusí by� (hudobne) remeselne 
zvládnuté.
NE:BO:DAJ preto nie je experimentál-
nym dielom, nako�ko tu nejde o pokusy, 
h�adanie nejakého zvuku �i hudby, ako 
je tomu �iasto�ne na Fujakovom albume 
Konvergencie do vrecka (2010), ktorý 
je však ukážkou nekonven�nej hudby. 
Hudobnú produkciu v podobe Teórie 
odrazu (2011) považujem za Fujakovu 
najprirodzenejšiu polohu. Tento alterna-
tívny rockový album je plný vtipných tex-
tov, živo�íšneho spevu Petra Šteklá�a �i 
preexponovaných gest. Nezabúdajme, že 
tu ide o hudbu z raných 90. rokov, kedy 
by Fujak úspešne konkuroval Bez ladu 
a skladu. Tieto východiská a charakteris-
tické �rty logicky nájdeme aj na Fujakovej 
ostatnej produkcii. Na albume 
NE:BO:DAJ sa objavujú témy �udových 
piesní (Ideš, Ko zmo išli z jágra, Ej, 
husári) �i aranžmány (a citácie) iných 
autorov (Domino Samba a auto, 
Školská prestávka, Seikilov fragment) �i 
aranžmány vlastných piesní (Splacho-
vacie hodiny, Anjelské poriadky). Za 
zaujímavé a originálne považujem dve 
Fujakove piesne You Can’t Play... a Skruž, 
kde autor dekonštruuje význam pôvodnej 
matérie (plagátu a skruže), a teda mení 
médium (na zvuk, piese�). V týchto 
skladbách zhudobnil plagát na diskotéku 
a samotnú plagátovú skruž, t. j. tabu�u, 
kde sa plagáty lepia. Ak h�adáme význam 
tejto produkcie, môžeme narazi� na 
problém. Bez návodu na �ítanie koncep-
tuálneho �i neokonceptuálneho diela sa 
toto dielo �íta� nedá, a teda mu ani nie je 
rozumie�. Žia�, nenájdeme tu booklet �i 
popisky, ktoré by nám pomohli odhali� 
význam nielen týchto piesní. Nepopiera-
me však rados� z hry na tomto albume, �o 

je tiež legitímnym postojom v produkcii 
nekonven�nej hudby. Neokonceptualis-
tom tiež sta�í použi� odkaz na E. Satieho 
alebo J. Cagea, �o pri live predvedení 
Fujak demonštroval �ahnutím si na zem, 
�ím vznikla performancia. Okrem reme-
selnej (technickej) zru�nosti mi tu chýba 
zdatnos� umelecká (tvorivá). Na albume 
NE:BO:DAJ sa stráca jasnos� celku, myš-
lienka �i samotný zámer autorov. Možno 
si však všimnú� muzikálnos� Pleštinského 
ako akordeonistu a jeho schopnos� 
improvizácie. Tento album �ítam ako 
hru a farebnú hudobnú koláž s novými 
zvukmi (Over, Diver). Jeho myšlienku 
ozna�ím ako zachytenie procesu, re� exie 
samotnej hudobnej tvorby. 

Jozef ŽILINEK 
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Novinky – ACT Records

Dieter Ilg
Parsifal 
D. Ilg – kontrabas
R. Böhm – klavír
P. Heral – bicie
20,00 € 

Eric Schaefer
Who is afraid of Richard W.?
E. Schaefer – bicie, elektronika
T. Arthurs – trúbka, krídlovka
V. Meitz – klávesové nástroje
J. Eckhardt – bicie
20,00 € 

In The Country
Sunset Sunrise
M. Qvenild – klavír, elektronika
R. Arntzen – kontrabas, elektronika
P. Hausken – bicie, elektronika
20,00 € 

Céline Bonacina Trio
Open Heart 
C. Bonacina – barytónsaxofón
K. Reveyrand – basgitara
H. Ratsimbazafy – bicie
M. Cinelu – perkusie
20,00 € 
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New Winter Stories
N. Nikitin, M. Stewart,
G. Jonáš, J. Griglák,
J. Döme
Real Music House
2012

Uplynul sotva rok a Nikolaj Nikitin 
nahral svoj druhý album. Neutícha-
júca aktivita saxofonistu a skladate�a 

vzbudzuje obdiv a, prirodzene, aj chu� 
porovnáva�. Nový album je odlišný 
predovšetkým z h�adiska koncepcie 
– po osobnejšom, extrovertnejšom 
debute Personal Suite prichádza in-
trovertnejší, lyrickejší, no zrelší, kom-
pozi�ne zovretejší a koncentrovanejší 
celok plynúci akoby na jednej vlnovej 
džke. Názov nemohol by� zvolený lep-
šie, pretože dokonale vystihuje atmo-
sféru hudby. Možno je to spôsobené 
absolútnou prevahou molových tónin 
(celý album sa odohráva len v troch 
navzájom príbuzných základných 
tóninách!) a ostinát v base alebo mäk-
kým, kompaktným zvukom fantasticky 
hladko pulzujúcej rytmiky v obsadení 
Juraj Griglák – Jozef Döme, �i roz-
právkovo zasneným zvukom Rhodes 
piana a Hammondu obsluhovaných 
nápaditým Gabrielom Jonášom, 
a možno všetkými týmito faktormi 
dohromady... Skuto�ne, z New Winter 
Stories tiahne akási �ažko popísate�ná 
nostalgia dlhých zimných ve�erov, �ím 
ale nechcem poveda�, že by hudba 
pôsobila jednotvárne �i nebodaj 
uspávajúco. Naopak, dominujú rých-
lejšie tempá, živý tane�ný pohyb, no 
všetko je akoby zastrené pomyselnou 
snehovou prikrývkou. Album nenudí 
aj preto, lebo ho tvorí „iba“ 5 skladieb 
(všetko Nikitinove autorské kompozí-

cie) plus dva „alternate takes“, možno 
ho teda „strávi�“ na jedno posedenie, 
�o je jednozna�né pozitívum.
�alším výrazným rozdielom oproti 
Personal Suite je exkluzívny hos�, new-
orleánsky trubkár Michael „Patches“ 
Stewart. O jeho spolupráci s Nikiti-
novou formáciou sa už popísalo dos�, 
takže 	alšie hromadenie superlatívov 
teraz pokladám za zbyto�né; môžem 
zdôrazni� len to, že Stewart sa pri všet-
kej brilancii a virtuozite pokorne drží v 
úlohe sidemana. Jeho nástup v úvodnej 
On the Snow Bound Path, harmonicky 
krásne riešenej balade, pripomenie 
sound Milesa Davisa (sordinu „Pat-
ches“ odloží až v tretej skladbe), no 
�ahu�ké vibrato ho prezrádza... Za 
zmienku stojí aj vydarené sólo Juraja 
Grigláka v tejto skladbe. Zimná cesta 
pokra�uje podprahovo pulzujúcim 
Dreamin‘ a v skackavom val�íkovom 
rytme Late Tooth, prezrádzajúcom 
Nikitinovu a� nitu k Waynovi Shorte-
rovi, aby vyvrcholila v December Step, 
parafráze Coltranových Impressions 
obohatenej o bridge slúžiaci ako predel 
medzi sólami. Kon�í sa v nostalgickej 
ostinátnej skladbe Behind the Window, 
ktorá – podobne ako Nikitinovo staršie 
Bolero – evokuje etnické asociácie. Mne 
konkrétne výjav z rómskeho pohrebu, 
po ktorom si dvaja hlavní protagonisti 

originálnou fúziou progresívneho jazzu, 
elektroniky a world music.
Korene estetiky formácie douBt možno 
vystopova� v „elektrickom“ období 
Milesa Davisa (In a Silent Way, Bitches 
Brew)  �i v experimentálnych jazzrocko-
vých kreáciách bubeníka Tonyho Wil-
liamsa (Lifetime) zo za�iatku 70. rokov.
Priamym žánrovým odkazom formácie 
douBt je aj dedi�stvo britskej prog-roc-
kovej scény 70. rokov sústredenej v okolí 
mesta Canterbury (Soft Machine, Ca-
ravan, National Health, Hat� eld & the 
North...). Dokonca aj názov vydavate�-
stva MoonJune Records je odvodený 
z názvu skladby Moon in June priekop-
níkov tejto rockovej avantgardy – kapely 
Soft Machine. Špeciálny hos� zostavy 
douBt, Richard Sinclair, �len legendárnej 
kapely Caravan, obohatil túto nahrávku 
svojím vokálom a basgitarou.
Na albume Never pet a burning dog 
nájdeme 9 skladieb z autorskej dielne 
Maguire – Bianco – Delville. Textom 
v skladbe Passing Cloud prispel Richard 
Sinclair. Jedinou cover verziou albumu je 
skladba Over Birkerot, ktorou Michael 
Delville zložil poctu vplyvnému a nepre-
hliadnute�nému nórskemu gitaristovi 
Terjemu Rypdalovi.
Všetky skladby boli v štúdiu nahrané 
naživo, dokonalá súhra tohto kvarteta sa 
v spleti freejazzových štruktúr a impro-

vizácií i mnohovrstvových melodických 
a harmonických zvukových plôch pretavu-
je do naozaj intenzívnej rockovej energie 
presvetlenej lyrizmom vokálov Richarda 
Sinclaira. Album Never pet a burning 
dog si ve�mi rýchlo získal medzinárodné 
renomé a aj ke	 nejde o hudbu �ahko 
strávite�nú hne	 po prvom vypo�utí, ur�ite 
patrí k nahrávkam ur�ujúcim smer progre-
sívnych hudobných trendov 21. storo�ia.

Miroslav ZAHRADNÍK
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Notové novinky: 

Mozart
box študijných partitúr opier 
Figarova svadba, Únos zo serailu, 
�arovná � auta, Così fan tutte, 
Idomeneo, Don Giovanni, La 
clemenza di Tito

Liszt
Kompletná klavírna tvorba
42 zväzkov 

CD novinky: 

The Chopin Recital 
Miki Skuta
Pavlík Records 2011

Milan Pa	a
Violin Solo 4
(Salva, Tandler, Sixta, Malovec, 
Martin�ek, Šimai, Kraj�i) 
Pavlík Records 2012 
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hmatov, preh�ade akordických zna�iek 
�i rozsahov jednotlivých saxofónov tu 
možno nájs� predovšetkým informácie 
o elementárnych návykoch spojených 
s hrou na tomto nástroji. Samostatné 
kapitoly sú venované témam ako 
dýchanie, postoj a držanie nástroja pri 
hre, nátisk at	.
Samotný notový materiál školy je 
umne rozdelený na „denné cvi�enia“, 
rôzne rytmické cvi�enia využívajúce 
tlieskanie, cvi�enia zamerané na rieše-
nie konkrétnych problémov a napokon 
osviežujúce �udové nápevy �i autorské 
melódie v rôznych štýloch (�asto 
v dvojhlase alebo so sprievodom 
klavíra). Cvi�enia sú vhodne dop�ané 
písaným textom objas�ujúcim danú 
problematiku. Ústredným cie�om 
týchto lekcií je prvotné technické 
zvládnutie hry na saxofóne a osvojenie 
si podstatných súvisiacich návykov. 
Inšpiratívny je vo�ný priestor v závere 
každej lekcie, ktorý je ponechaný 
vlastným nápadom žiaka. 
Závere�né kapitoly školy oboznamujú 
žiaka so základnými stupnicovými 
a akordickými štruktúrami, alternatív-
nymi hmatmi a napokon so špeci� ka-
mi hry v tom-ktorom hudobnom štýle. 
Swing & Groove etudy pomáhajú hrá-

�ovi prakticky sa orientova� v žánroch 
ako jazz, funk �i blues. Nenáro�né, ale 
prí�ažlivé skladbi�ky doplnené vypísa-
nými improvizáciami predstavujú v zá-
vere školy skvelý materiál ponúkajúci 
možnos� spontánneho muzicírovania 
a improvizácie. Ich jednotlivé frázi�ky 
doplnené akordickými zna�kami môžu 
(na spôsob pokro�ilých škôl) zárove� 
poslúži� ako základné stavebné kame-
ne pri nácviku improvizácie v rôznych 
tóninách. K modernosti a ú�innejšej 
efektivite školy prispieva výnimo�ne 
užito�ný arzenál nahraných hudob-
ných ukážok a sprievodov k jednotli-
vým skladbi�kám.
Dvojjazy�nos� sprievodných textov 
robí túto školu prístupnou aj zahra-
ni�nému záujemcovi a zárove� napo-
máha slovenskému žiakovi osvoji� si 
anglickú (v prípade niektorých žánrov 
medzinárodne platnú) hudobnú ter-
minológiu.
V neposlednom rade treba spomenú� 
gra� ckú úpravu školy hýriacu drob-
nými vtipnými ilustráciami schopnými 
pobavi� ktorúko�vek vekovú skupinu 
záujemcov o saxofón. Zostáva mi už 
len popria� tejto škole priaznivý osud 
a �o najplnšie využitie v praxi.

Marek PASTIRIK

knihy, noty

Erik Rothenstein
Progresívna škola hry 
na saxofóne
Hudobné centrum 
2012

Svetlo sveta uzrela nadžánrová škola 
saxofónovej hry pre za�iato�níkov 
i mierne pokro�ilých. Jej autor Erik 
Rothenstein, skúsený saxofonista, 
pedagóg a skladate�, sa postaral 
o to, že kone�ne máme v sloven�ine 
k dispozícii progresívne koncipovanú, 
neoby�ajne praktickú a atraktívnu me-
todickú príru�ku ur�enú pre základné 
umelecké školy, ako aj pre samoukov.
Je pravdou, že sa od školy pre za�ia-
to�níkov so samozrejmos�ou o�akáva, 
že bude svojho užívate�a vies� od 
najelementárnejších základov k po-
kro�ilej úrovni. Rothensteinova škola 
však navyše ponúka možnos� prog-
resu smerujúceho k improviza�nej 
zru�nosti, ako i k schopnosti rozlišova� 
hudobné žánre a v základných rysoch 
zvládnu� ich interpretáciu.
Úvodné stránky školy oboznamujú zá-
ujemcu jednoduchou a zrozumite�nou 
formou so základnými informáciami 
o saxofóne ako takom. Popri tabu�ke 

vymie�ajú spontánne nadhodené frázy.
Zaujímavos�ou je December Step Alter-
nate Take „1967“, kde je oproti verzii 
v hlavnej �asti albumu zmenená poloha 
Hammondu a bicích v zvukovej panorá-
me nahrávky. Toto rozostavenie (výsle-
dok zvukárskej a masteringovej alchýmie 
Róberta Pospiša, Martina Sillaya a Joea 
Tarantina) odkazuje na nahrávky veli-
kánov amerického jazzu modálnej éry. 
Aj štýl hry Jozefa Dömeho tu vzdialene 
pripomína P. J. Jonesa na Davisových 
Milestones. To bol však rok 1958...
Nemožno obís� vizuálnu stránku albu-
mu – krásne ilustrácie Noémi Kol�áko-
vej Szakállovej mu dodávajú zvláštny, 
�ahko exotický nádych a výborne do-
kres�ujú kolorit hudby. Na krste zazneli 
aj nové skladby, ktoré sa už na New 
Winter Stories nedostali. Znamená to, 
že sa zrejme �oskoro do�káme pokra-
�ovania...

Robert KOLÁ�
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Slovenská � lharmónia  

Št  7. 2.–Pi  8. 2.
SF, O. Dohnányi
C. Chen, husle
Beethoven, �ajkovskij, Schumann

Ut  12. 2.
Malá sála SF, 19.00
PaCoRa Trio
J. Semerádová, � auta
B. Ossart, J. Cigana, C. Maudet, 
B. Egner, herci
G. Skamletz, choreogra� a
Palúch / Commendant / Semerádová: 
Don Quichotte

Št  14. 2.
SF, R. Štúr
SFZ, B. Juha�áková
Bratislavský chlap�enský zbor, 
M. Rov�áková
T. Juhás, tenor
Haydn, Berlioz

Ne  17. 2. 
Malá sála SF, 16.00
SKO B. Warchala, E. Danel
Sibelius, Grieg, Wirén,  Nielsen

Ut  19. 2.
Malá sála SF, 19.00
Musica aeterna, P. Zají�ek
G. Wimmer, � auta
M. Knoblochová, �embalo
Hommage à Va�hal

Št  21. 2. – Pi  22. 2.
SF, K. Kawamoto
K. Daniš, husle
Toyama, Barthold, Britten

Ne  24. 2.
Koncertná sie� SF, 16.00
E. Bublová, organ

Št  28. 2.
SF, R. Štúr
SFZ, J. Chabro�
A. Lechner, violon�elo
M. Masaryková, soprán
Godár, Korngold, Zemlinsky

Hudobné centrum

Nede	né matiné v Mirbachovom 
paláci, 10.30

Ne  10. 2.
A. Falcníková, husle
V. Verbovská, violon�elo
V. Bartošová, klavír
Schubert, Schumann, Messiaen, 
Fauré, Franck

Ne  17. 2.
I. Gabrišová-Encingerová, � auta
M. Klátik, klavír
Feld, Macudzi�ski, Proko� ev

Ne  24. 2.
Z. a S. Zamborskí,klavír
Brahms, Grieg, Dvo�ák, Lauko

Žilina

Štátny komorný 
orchester Žilina

Št  7. 2. – Pi  8. 2.
Abonentný fašiangový koncert 
ŠKO, L. Svárovský
R. FišarováI, spev
A. Yasinski, akordeón
Jazztrio V. Strnada 
šansóny E. Piaf, Ch. Aznavoura, hudba 
z francúzskych � lmov

Št  14. 2. – Pi  15. 2.
ŠKO, M. Katz

V. Papian, klavír
Suppé, Grieg, Schumann

Št  21. 2. 
ŠKO, S. Chalk
Händel, Roth, Warlock, Britten, 
Haydn

Banská Bystrica

Štátna opera

Ut  5. 2. Lehár: Cárovi�
Št  7. 2. Mozart: Cosí Fan Tutte
So  9. 2. Pauer: Ferdo mravec
Po  11. 2. Pauer: Ferdo mravec
Ut  12. 2. Puccini: Madama Butter� y
Št  14. 2. Lehár: Veselá vdova
Pi  15. 2. Ester
So  16. 2. Valentínsky koncert – O. Hro-
madová, K. Perencseiová, A. Trgová, 
D. Šimo, Š. Svitok, M. Svitková
Ut  19. 2. Bizet, Š�edrin, Dinková: 
Carmen
Ut  26. 2. Kálmán: Vojvodky�a 
z Chicaga
Št  28. 2. Slávnostný koncert pri 
príležitosti 15. výro�ia založenia AU v 
Banskej Bystrici 

Košice

Štátna � lharmónia Košice

Št  7. 2.
ŠfK, M. Ivanovi�
M. Švec, klarinet
Kodály, Copland, Bernstein

St  13. 2.
Koncerty pre mládež 
ŠfK, D. Hernando Rico
melódie z � lmov

Št  14. 2.
ŠfK, D. Hernando Rico
melódie z � lmov
  
Št  21. 2.
ŠfK, M. Leginus
P. Zwiebel, viola
Dvo�ák, Mozart, �ajkovskij 

Št  28. 2.
ŠfK, V. Schmidt-Gertenbach
J. Sedlá�ek, husle
Mozart, Bruch, Schubert 

Infoservis Oddelenia 
dokumentácie a informatiky

Zahrani@né festivaly

Musica Nova 2012/2013
Cyklus koncertov hudby 20. a 21. 
storo�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 súqaže

World Music Monaco 
Jún 2013, Monako
Kategória: husle (2013), klavír 
(2014), hlasy (2015)
Vekový limit: menej ako 40 rokov
Info: http://www.worldmonacomusic.
com/violin.

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 jazzová sú�až 
Bukureš� 2013
18. – 25. 5. 2013
Bukureš�, Rumunsko
Kategória: inštrumentalisti a vokalisti
Vekový limit: do 35 rokov (narodení 
po 1. 5. 1978)
Hlavná cena: 7.000 E
Uzávierka: 10. 2. 2013
Info: http://www.jmEvents.ro, luigi.
gageos@jmEvents.ro

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

Zahrani@né workshopy 

Majstrovské kurzy improvizácie pod 
vedením Moniky Melcovej
14.–17. 3. 2013
Krá�ovské Konzervatórium Viktórie 
Eugénie, Granada, Španielsko
Kategórie: klaviristi, �embalisti, organisti
Uzávierka: 1. 3. 2013
Info: mcruizbernal@gmail.com, 
o� cinaconservatorio@gmail.com
www.conservatoriosuperiorgranada.
com/_cursos.html

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, Musorg-
skij, Weber, Stravinskij, Berlioz, R. Strauss
Info: www.euyo.org.uk

Zahrani@né výstavy

MusicPRO trade fair 
20.–22. 9. 2013

So� a, Bulharsko
Hudobný ve�trh ako platforma pre 
hudobníkov, promotérov, vydavate�ov, 
hudobných publicistov...
Info: http://onfest.bg/en/music-pro 
http://www.facebook.com/music-
probg/photos_albums

Rádio Devín

Ne  10. 2.
Nede	né matiné, 10.30
Priamy prenos koncertu 16. ro�níka 
cyklu Organových koncertov pod 
pyramídou. 
D. Belancová – organ
J. S. Bach, Mendelssohn–Bartholdy, 
Gigout, Franck, Vierne, Widor

St  13. 2.
Hudobný ve�er, 19.00
Priamy prenos koncertu Symfonické-

ho orchestra Slovenského rozhlasu.
SOSR, M. Košik
D. Kožuchin, klavír
Holoubek, Rachmaninov, Sibelius

So 16. 2.
Operný ve�er, 19.00
Satelitný prenos z Metropolitnej 
opery v New Yorku.
Zbor a orchester MET, M. Mariotti.
Z. Lucic, D. Damrau, P. Beczala, 
Š. Kocán a 	.
Verdi: Rigoletto

St  20.2.
Hudobný ve�er, 19.00
Záznam koncertu zo 48. ro�níka 

Bratislavských hudobných slávností 
(5.10.2012). Orquesta Nacional de 
Espa�a, J. Pons
J. Perianes, klavír.
Falla, Ravel, Debussy

St  27. 2.
Hudobný ve�er, 19.00
Záznam koncertu zo 48. ro�níka 
Bratislavských hudobných slávností. 
Pocta jubilujúcim skladate�om 
(L. Burlas, Hrušovský, Zeljenka)
Spevácky zbor Technik Akademik, 
Moyzesovo kvarteto, Cappella 
Istropolitana, Spevácky zbor Lú�ni-
ca, R. Blank
M. Mikuš, bas

Generálny riadite� 
SND v Bratislave vypi-
suje konkurz na vo�né
miesta v opernom
zbore SND v hlasových 
skupinách:
soprán, alt, tenor, bas
Konkurz sa uskuto�ní 22. 2. 2013 
o 12:30 hod. v novej budove SND
(Pribinova 17, Bratislava)

Požadované vzdelanie: Konzer-
vatórium, VŠMU, príp. úplné
stredoškolské vzdelanie.
Uchádza�i si pripravia dve piesne
alebo árie klasického repertoáru.
Zborová prax je vítaná, nie je
podmienkou.

Info:0908/978255
Prihlášky: margot.kobzova@
snd.sk

Termíny na predklada-
nie žiadostí o poskyt-
nutie tvorivých pod-
pôr Hudobného fondu 
v 1. polroku 2013

Prémie za hudobné diela vysokej 
umeleckej hodnoty v oblasti 
vážnej hudby:
17. 04. 

Prémie v oblasti populárnej 
hudby, jazzu a ostatných žánrov 
populárnej hudby: 
27. 02., 03. 04., 30. 04., 29. 05.

Prémie za interpreta�né výkony 
vysokej umeleckej hodnoty v ob-
lasti vážnej hudby, realizované od 
17. 04. 2012 do 16. 04. 2013: 
17. 04.

Ceny Hudobného fondu na
sú�ažiach:
27. 02., 03. 04., 30. 04., 29. 05.

Študijné štipendiá v oblasti jazzo-
vej tvorby a interpretácie:
27. 02., 03. 04., 30. 04., 29. 05.

Štipendiá na tvorivé aktivity (žia-
dosti na kurzy v júli a auguste):
27. 02., 03. 04., 30. 04., 29. 05.

Granty na projekty, ktoré sa 
za�nú realizova� v období od:
01. 07. 2013 do 31. 12. 2013
17. 04.

Príspevky na výrobu pro� lového 
CD slovenských koncertných
umelcov v oblasti vážnej hudby:
17. 04.

Termíny na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie tvorivých podpôr 
Hudobného fondu v 1. polroku 
2013 a tla�ivá žiadostí sú zverej-
nené na www.hf.sk.

Katedra hudobnej vedy 
FiF UK plánuje usporiada� 
medzinárodnú konfe-
renciu Európske jazzové 
osobnosti zameranú na 
výskum jazzu v Európe 
v minulosti a v sú�asnosti.
Termín: 22–24. apríla
2013, Bratislava

Výzva na zasielanie príspevkov
je otvorená pre skúsených ale aj
mladých vedcov z rôznych ve-
deckých oblastí od muzikológie,
kulturológie, sociológie, histórie,
politológie...

Kontakt: kajanova@zrak.sk,
michell.ba@gmail.com 
Podrobnejšie info:
www.musicologica.eu
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spoluusporaidate¾: Cirkevný zbor ECAV
na Slovensku Bratislava Dcérocirkev Konventná

9. február 2013

V programe okrem kantát J. S. Bacha BWV 22, 158
zaznejú skladby skladate¾ov - jubilantov:
F. W. Zachow - 350 rokov od narodenia
(pôsobil v Halle, prvý uèite¾ G. F. Händela)
a H. Scheidemann - 350 rokov od úmrtia
���������	
��������	���	����������
predchodca pred Buxtehudem a J. S. Bachom).

31. marec 2013

BACH - M. REGER
Program zostavený z kantát BWV 31, 66
a príbuzných, Bachom inšpirovaných organových
�������	
�	���	��������
M. Regera - 140 rokov od narodenia.

www.solamentenaturali.sk




