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klasika  

džez  

lutna  
fl amenco

Festival sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika 

28. jún

Oman Kaminsky (MX) 
Finále Medzinárodnej gitarovej 
súťaže J. K. Mertza
29. jún

Antonio Rey (ES)
Marta Robles (PL) Flaco de Nerja 
Morenito de Triana (SK) 
Večer fl amenca 

24. jún

Ricardo Gallén (ES) 
Bach Projekt
25. jún

Duo Siqueira Lima (UR – BR)
26. jún

Bugala – Šmoldas – Balzar (SK, CZ) 
Džez
27. jún

Paul O´Dette (USA) 
Lutnová hudba Johna Dowlanda

viac informácií  
www.jkmertz.com

VSTUPENKY www.ticketportal.skSPOLOČNOSŤ J. K. MERTZA festival.jkmertz.info@gmail.com 

Medzinárodný 
gitarový festival 

39.

J. K. Mertza

Bratislava

Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca 

Koncertná sieň Klarisky

Hudobná a tanečná fakulta 
VŠMU v Bratislave

Ateliér Babylon

24. — 29. jún 2014
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Vážení �itatelia,

pri poh�ade na prebiehajúci Rok �eskej 
hudby si mnohí zaiste povzdychnú. 
Organiza�ne, dramaturgicky i mediálne 
výborne zvládnutému podujatiu naozaj 
sotva �o vytknú�: od ambasádorov sve-
tového mena (Rattle, Kožená, B�lohlá-
vek) po širokospektrálne koncipované 
koncertné i eduka�né projekty, o boha-
tej ponuke hudobnodramatických opu-
sov sú�asných skladate�ov (Bodorová, 
Srnka, Kotík, Smolka, Komorous, Teml, 
Franz, Medek) i „klasikov“ (ak už takto 
možno ozna�i� Martin�, Hábu, Fibicha �i 
Foerstera) nehovoriac. 
Napriek tomu, že v našich kon�inách 
býva zvykom oslavova� podobné jubileá 
„poskromnejšie“, nedá mi nespomenú� 
nieko�ko pozoruhodných úspechov 
slovenského interpreta�ného umenia, 
ktoré vytvárajú zaujímavé spektrum 
v rámci pomyselného Roku hudby slovenskej: prestížna Hu-
dobná cena Herberta von Karajana pre Editu Gruberovú ( jej 
laureátmi sú napríklad Cecilia Bartoli, Alfred Brendel �i Daniel 
Barenboim) a jej následná podpora slovenského barytonistu 
Richarda Švedu, sólistu Deutsche Oper am Rhein, „šéfovanie“ 
slovenských dirigentov v zahrani�ných orchestroch (Juraj 
Val�uha v talianskom Orchestra Sinfonica Nazionale della 
RAI, Michal Va�ou�ek a Miro Herák v holandskom The Hague 
Ethospheric Orchestra), dvojica ocenení pre Mucha Quartet na 
sú�aži Premio Paolo Borciani v Taliansku. Ale aj séria recitálov 
slovenských umelcov na pôde viedenského klubu Porgy & Bess 
v rámci cyklu New Sounds From Slovakia. 
Príkladov vzájomnej inšpirácie i spolupráce �eských a slovenských 
umelcov nachádzame okolo seba množstvo – na pôde komorných 
súborov Miloslav Ištvan Quartett, Pavel Haas Quartet, v jazzo-
vých kapelách Vertigo, Ond�ej Štverá�ek Quartet, CZ/SK Big 
Band Matúša Jakab�ica �i v myšlienke dobre fungujúceho �esko-
slovenského pavilónu v rámci hudobného ve�trhu MIDEM. Možno 
nám i séria tematických rozhovorov s nestorom hudobnej avant-
gardy, h�adajúcim producentom i cie�avedome sa formujúcim 
koncertným umelcom pootvorí dvere do „kuchyne“ Roku �eskej 
hudby a naláka na slávnosti, ktoré nás onedlho �akajú doma. 

Inšpiratívne �ítanie praje
Peter MOTY	KA
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Reagujete

AD: Horkay, T.: Výchovný otáznik 
a prokofi evovská bravúra
HŽ 5/2014

Mám nieko�ko výhrad k �lánku Tamása 
Horkaya. Sám autor v úvode nazna�uje, že 
spája� výchovný a abonentný koncert v jednej 
recenzii nie je bežné, a mal sa toho drža� (prí-
padne redaktori mali tieto dva �lánky oddeli�), 
pretože obe podujatia boli komentované sa-
mostatne, bez akejko�vek spolo�nej myšlienky, 
ktorú by na záver autor zdôraznil. Najvä�ší 
problém však vidím inde. Prvú �as�, venovanú 
výchovnému koncertu, písal Horkay s ab-
solútnym dešpektom vo�i tvorcom scenáru, 
umelcom, ktorí na koncerte vystupovali, vo�i 
renomovaným skladate�om sú�asnej hudby 
a vo�i publiku, ktoré tvorili mladí �udia a deti. 
Z jeho komentárov je zrejmé, že sú�asná 
hudba nie je dostato�ne hodnotná (je to bežný 
názor �udí, ktorí sú�asnej hudbe nerozumejú) 
a hodná spolo�ného uvedenia na jednom kon-
certe spolu so staršou klasickou hudbou („je 
scestné postavi� Rileyho, Burlasa, Cagea na 
jednu úrove� s Bachom a Bartókom“). Zaráža 
ma, že takýto názor je uverejnený v odbornom 
hudobnom �asopise v 21. storo�í bez akého-
ko�vek komentára. 
Pre m�a ako u�ite�ku hudobnej výchovy je 
neprijate�né, aby niekto ozna�oval tínedže-
rov a deti za tých, ktorých „nenáro�nému 
nevkusu“ (citujem Horkaya) treba „nadbie-
ha�“. Tínedžeri a deti považujem za náro�né 
publikum s otvorenými ušami a o�ami. O ich 
pozornos� je potrebné sa uchádza� prostred-
níctvom kvalitnej hudby v kvalitnom preve-
dení. Že to �asto (nie výlu�ne) býva sú�asná 
hudba, mnohých pracovníkov v oblasti kultú-
ry a hudobných pedagógov úprimne zaráža. 

Nakoniec, aj ja mám zo svojej pedagogickej 
praxe podobnú skúsenos�. Horkay vo svojom 
komentári k výchovnému koncertu ignoruje 
základné pedagogické zásady (napr. postup-
nosti a primeranosti), upiera sú�asnej hudbe 
možnos� „prinies� skuto�né zuš�achtenie, 
�i potešenie“. Stravinskij už pred sto rokmi 
navrhol, aby sa hudobné vzdelávanie za�alo 
sú�asnou hudbou.
Som ochotná rešpektova�, že niekto má iný 
názor ako zastávam ja, ale o�akávam, že bude 
vyjadrený odborne, vyvážene a nie ironizujúco 
a ponižujúco, ako ho vo svojom �lánku pre-
zentoval Tamás Horkay.

Lenka ŠILLEROVÁ

Otázniky nad Výchovným otáznikom 
Tamása Horkaya

Tamás Horkay v úvode k recenzii na výchovný 
koncert „Tancujte s � lharmóniou“ avizuje, 
že jedným z dvoch dôvodov k jej napísaniu 
bola potreba „širších úvah“. Aké to teda 
boli úvahy? No predsa (legitímne...) úvahy 
o hodnotách a o tom, �i nápl� košického vý-
chovného koncertu, kde sa ved�a seba stretli 
tri európske „bé�ka“, Bach, Bartók a – Bože 
(�alšie „bé�ko“) odpus�! – Burlas s americký-
mi „ikonoklastmi“ Cageom, Reichom, Rileym 
a Youngom, je vhodným materiálom na „jasnú 
kultúrnu opozíciu vo�i tomu, s �ím sú (naši žiaci 
a adolescenti – pozn. autora) v každodennej, 
tvrdej komer�nej realite konfrontovaní“. Ke�že 
Horkay nespochyb�uje hodnotovú os „Bach 
– Bartók“, má na mysli hudbu �alších piatich 
v programe zastúpených autorov a evidentne 
ho irituje i samotná skuto�nos�, že sa tvor-
covia programu opovážili „postavi� (ich) na 
jednu úrove� s Bachom a Bartókom“. 
�o sa „tvrdej komer�nej reality“ týka, natíska 

sa prirodzená otázka, �i Tamás Horkay domys-
lel svoju úvahu, pretože by z nej mohlo vlastne 
logicky vyplynú�, že autor recenzie považuje 
päticu spochybnených skladate�ov za sú�as� 
tejto „tvrdej komer�nej reality“. Nuž, ak by to 
tak bolo, žiadalo by sa mi (s Händlom) zvola�: 
„Hallelujah!“; v�aka Bohu za takú „realitu“! 
To by bola kultúrna úrove� (nielen našich žia-
kov a adolescentov)! Smutné na tom však je, 
že v skuto�nosti sa touto úvahou mimo (i ke� 
azda nie až takej tvrdej) reality ocitá jej autor...
A pokia� ide o druhú (v recenzii v skuto�nosti 
prvú) axiologickú úvahu, teda �i nie je opo-
vážlivé päticu kritizovaných autorov „posta-
vi� na jednu úrove� s Bachom a Bartókom“, 
žiada sa mi zase zvola�: „Bože, odpus� mu, 
lebo nevie, �o �iní!...“
A �o vlastne �iní náš autor (a ani o tom – možno 
– nevie)? Nuž, žia�, trochu prineskoro si (v na-
šom provin�nom „malom slovenskom“ kontex-
te) kladie (provin�né „malé slovenské“) otázky, 
ktoré už boli v civilizovanom („ve�kom západ-
nom“) svete dávno zodpovedané. Pretože John 
Cage z h�adiska relevantných svetových odbor-
ných kruhov predstavuje v 20. storo�í podobnú 
ikonu ako Bach v tom svojom a o americkom 
minimalizme a jeho predstavite�och Reichovi, 
Rileym a Youngovi za posledné desa�ro�ia 
vzniklo množstvo odbornej literatúry v porov-
nate�nom rozsahu a kvalite ako tej napísanej 
o Bartókovi a jeho sú�asníkoch (argumentujem 
literatúrou hlavne preto, lebo autor recenzie 
je „�lovekom slova“, muzikológom) a hudba 
týchto autorov je dnes pevnou sú�as�ou sveto-
vého repertoáru. A napokon to, že náš Martin 
Burlas v tomto zmysle „�ahá za kratší koniec“, 
nie je chybou Martina Burlasa, ale slovenskej 
muzikologickej obce a skuto�nosti, že – ako to 
pred rokmi povedal nebohý Juraj Beneš – „na 
Slovensku chýba slovo o hudbe“...

Daniel MATEJ

Žalospev mieru 
Oratórium Vladi-
míra Godára Que-
rela pacis (Žalospev 
mieru) malo v rámci 

série mimoriadnych koncertov Slovenskej 
� lharmónie 30. 4. svoju opakovanú premiéru 
(prvá bola v roku 2010 na festivale Pohoda 
za pomerne nepriaznivých akustických pod-
mienok). Aktérmi boli opä� súbor Solamente
naturali pod taktovkou Andrewa Parrotta, 
Vocale Solamente naturali (zbormajster 
Dušan Bill) a sólisti Hilda Gulyásová (zastú-
pila indisponovanú Emily Van Evera), Petra 
Noskaiová a Tomáš Šelc.
Humanistické posolstvo o prí�inách vojny, 
jej ukon�ení a uzavretí mieru viedlo po�as 
celého ve�era pomocou jednotlivých �astí 
k zamysleniu a meditácii. Ideou diela sú 
myšlienky holandského humanistu Erazma 
Rotterdamského, ktorý v spise Querela 

pacis jednozna�ne odmietol mocenskú ne-
násytnos�. Pri zhudobnení úvodného výroku 
„Quid humana vita fragilius, quid brevius?“ 
(�o je krehkejšie, �o je kratšie ako �udský 
život?) Godár vyjadril priliehavú náladu 
gradujúcim inštrumenta�ným obsadením 
slá�ikovej sekcie – od kontrabasu až po pl-
nos� celého komorného zoskupenia, pri�om 
rovnaký výrok nadobudol v Postludio – Man-
tra výraznejší disonantný charakter. Filozo-
� cko-duchovný rozmer skladby zvýraznilo 
v �asti Miles (Vojak) zhudobnenie encyklo-
pedického hesla Jana Amosa Komenského. 
Prejav Tomáša Šelca s rytmicky vypointova-
nými orchestrálnymi úsekmi tu vyvolal pozi-
tívnu reakciu. Intona�né problémy historic-
kých nástrojov sa však prejavili najmä v The 
Lament (oboe da caccia) a pri Lacrimose 
vo vyšších polohách slá�ikov. Kontrastnos� 
dvoch po sebe idúcich modlitieb (A Prayer. 

Allah a Žalm. Domine exaudi) pod�iarkla 
nielen tempová odlišnos�, ale aj interpretácia 
sólistiek; predovšetkým kontemplatívnos� 
Hildy Gulyásovej v speve dvoch biblických 
žalmov. Oratórium kon�í duetom sólistiek so 
zborom a „novým svitaním“ v zhudobnení 
Tennysonovej básne (Cradle Song. What 
does little birdie say?).
Pokra�ovanie dlhotrvajúcej spolupráce Vladi-
míra Godára so Solamente naturali, Milošom
Valentom a Andrewom Parrottom si zaslúže-
ne získalo mimoriadny ohlas publika. Querela 
pacis obsahovo završuje trilógiu Godárových 
skladieb oratoriálneho charakteru (spolu 
s Orbis Sensualium Pictus a Mater) s tema-
tickou líniou die�a – žena – muž a predkladá 
skladate�ov postoj k existenciálnym témam 
v duchu stále aktuálnej myšlienky gruzínske-
ho spisovate�a Otara �iladzeho, že �udstvo 
neprežije, ak sa nebude riadi� jasnou mys�ou 
a �istým srdcom.

Lucia JAKUBISOVÁ
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Mozartovo Rekviem 
ako nad�asová dráma
Neverím na náhody. Opä� som sa v tom utvr-
dil 7. 5. na koncerte Cyklu D/E v Slovenskej 
� lharmónii pod taktovkou šéfdirigenta Em-
manuela Villauma. Ráno som ešte netušil, 
že v predve�er výro�ia najtragickejšej udalosti 
�udských dejín, konca 2. svetovej vojny, bu-
dem svedkom dramaturgie, dotýkajúcej sa 
najtajomnejšej otázky �udského bytia, smrti. 
Beethovenov Koncert pre klavír a orchester �. 3 
c mol op. 37 vznikol v období Heiligenstadt-
ského testamentu a predstavuje východisko 
z osudového okruhu sebazni�ujúcich myšlie-
nok majstra. Príbeh Mozartovho Rekviem KV 
626  je ešte tragickejší, skladba bola � nalizo-
vaná na rozhraní skladate�ovho života a smrti. 
V 1. �asti Beethovenovho koncertu (Allegro 
con brio) Henri Sigfridsson zvýraznil drama-
tický kontrast úvodnej symfonickej témy a ly-
rickej ved�ajšej myšlienky. Sólista disponoval 
efektnou úhozovou a farebnou škálou a jasnou 
predstavou o diele, ktoré po�al pomerne 
romantizujúco. S �ím som sa však nemohol 
stotožni�, bola prílišná pedalizácia v rýchlych 
pasážach. Bez nej by bola jeho hra ur�ite �ita-
te�nejšia. Najvä�šie výhrady som však mal k re-
alizácii nátrilov a mordentov. U Beethovena sú 
� oritúry vždy sú�as�ou melodického diania, nie 
samoú�elným zdobením. U sólistu bolo, žia�, 
zdobenie, s výnimkou trilkov, nezrozumite�né. 

Largo predstavuje sú�asne spove� i modlitbu 
a Sigfridsson v �om siahol po stíšenom výra-
ze 	 ve�ké tajomstvá boli vyslovené šeptom. Or-
chester empaticky nadviazal na jeho ponorenie 
sa do duchovného sveta. Rozhodnutie ži� prišlo 
v 3. �asti (Allegro). Škoda, že rozbeh � nále 

bol zo strany sólistu zámerne pribrz�ovaný. 
Dal by som ur�ite prednos� prirodzenejšiemu 
spádu, vychádzajúcemu z charakteru rondo-
vej myšlienky. Pripúš�am však i to, že sólista 
s dirigentom chceli azda vykresli� výraznejší 
kontrast gradácie tempa. V zásade však možno 
poveda�, že Beethovenov 3. klavírny koncert 
bol pekným zážitkom. Emmanuel Villaume 
pozorne sledoval rubátové tempové a náladové 

premeny v hre sólistu, ktoré mali v sebe bohatú 
myšlienkovú rôznorodos�.
V predve�er 69. výro�ia skon�enia 2. svetovej 
vojny som výrazne poci�oval aktuálnu, priam 
profetickú víziu Mozartovej hudby. Ako die�a 
som prežil ví�azstvo nad zlom v podobe fašizmu, 
nemohol som preto nepocíti�, že sa táto zádušná 
omša nevz�ahuje len na Mozartov osud, ale i na 
osud každého z nás. Neobsahuje len pla� a nárek, 
ale i nádej a vieru. Šéfdirigent Slovenskej � lhar-
mónie pochopil Rekviem ako nad�asovú hudobnú 

drámu. Uvedomil si, že v poslednom 
tvorivom období skladate�a padli 
hranice štýlovosti viazanej na kla-
sicizmus. Mozart prekonal v tomto 
diele každú bariéru, každú prekážku 
a vykro�il ako vizionár smerom do 
budúcnosti. Villaume predstavil 
v tejto zádušnej omši široký výra-
zový a dynamický diapazón: Kyrie 
bolo ve�kým výkrikom k Stvorite�ovi, 
Sanctus úprimnou modlitbou, 
Agnus Dei duchovným rozjímaním. 
Slovenský � lharmonický zbor 
(zbormajster Jozef Chabro�) bol na 

svoju úlohu profesionálne pripravený. Sólistické 
kvarteto (Adriana Kohútková – soprán, Terézia 
Kružliaková – alt, Tomáš �erný – tenor, Jozef 
Benci – bas) bolo kompaktné a zvukovo vyvážené, 
obzvláš� by som vyzdvihol výkony sopranistky 
a basistu. Mozart a Beethoven sa na tomto kon-
certe stali opä� našimi sú�asníkmi v tom najdu-
chovnejšom zmysle slova.

Igor BERGER

Shakespearovské inšpirácie 
v Redute
Veterné a upršané po�asie pozna�ilo návštev-
nos� piatkového koncertu (16. 5.) s francúzskym 
a ruským programom, no nadšených milovníkov 
romantiky to ur�ite neodradilo. K slovu sa dosta-
la hudba Hectora Berlioza (Scéna lásky z Rómea 
a Júlie op. 17), Camilla Saint-Saënsa (Koncert 
pre violon�elo a orchester �. 1 a mol op. 33) 
a Piotra �ajkovského (Hamlet op. 67 a Romeo 
a Júlia), orchester Slovenskej � lharmónie 
viedol šéfdirigent Emmanuel Villaume.
Berliozova Scéna lásky sa viaže bezprostredne 
na stretnutie s anglickou divadelnou spolo�nos-
�ou v Paríži, kde sa uvádzal nielen Hamlet, ale 
i Rómeo a Júlia s here�kou Harriet Smithsono-
vou, budúcou manželkou skladate�a. Spája sa 
v nej nielen nekone�ný obdiv k Shakespearovi, 
ale i k žene, ktorá v živote a tvorbe Berlioza 
zohrala tak významnú úlohu. V hudbe (�o vý-
razne pod�iarkla aj interpretácia) znel nepretr-
žite apolónsky a zárove� dionýzovský fenomén 
a Villaume sa v Berliozovi cítil jednozna�ne na 
domácej pôde. Do svojho sveta „vtiahol“ i or-
chester, ktorý spolu s ním muzicíroval a vyroz-
prával príbeh o nekone�nej láske. Z interpretá-
cie vyžarovala pokorná odovzdanos�; Villaume 
tvorivo modeloval melancholickú kantilénu, 

ktorá sa tiahla po�as celej tejto dojímavej i vzru-
šujúcej skladate�skej výpovede. Scéna lásky 
mala svoju �arovnú vznetlivú atmosféru.
Po dlhom �ase na � lharmonickom pódiu zaznel 
Saint-Saënsov violon�elový koncert a Peter 
Baran ma v tomto náro�nom diele presved�il 
bezozvyšku. Technické úskalia sólového partu 
zvládol brilantne. Bol maximálne sústredený, 
komunikoval s orchestrom i s dirigentom, hoci 
ur�itú interpreta�nú rezervu som poci�oval 
vo výrazovej škále. Villaume pochopil Saint-
Saënsa ako koncertantno-symfonickú výpove�. 
Menuet bol prekrásny a mal v sebe charakter 
tanca i miniatúrnej kreácie.

V druhej �asti koncertu znela už len �ajkov-
ského hudba. �o poveda� o fantázii-predohre 
Hamlet? Existujú drobnosti ve�kých maj-
strov, s úsmevom sme sa �asto vyjadrovali 
i k „ve�kým“ dielam takzvaných majstrov; 
no v tomto prípade, pri všetkej úcte a láske 
k �ajkovského tvorbe, ide o menej vydarenú 
skladbu. Pri po�úvaní takejto hudby, napriek 
ve�kému interpreta�nému úsiliu, zavládne 
u posluchá�a stav „uš�achtilej nudy“. �ajkov-
skij v Hamletovi povedal ve�mi málo o sebe 
a ešte menej o hlavnom hrdinovi. Naš�astie, 
v závere�nej predohre Rómeo a Júlia zažiarila 
Božia iskra. Strhujúca, dramatická a vášnivo 
vzrušená hudba, súhra �arovných myšlie-
nok, široké dramatické spektrum, smúto�ná 
hudba ako � nále... Prosto shakespearovská 
dráma pretlmo�ená do tónov. Nemôžem však 
nespomenú� isté interpreta�né výhrady na 
margo dirigentskej koncepcie. Villaume je typ 
temperamentného a �asto hektického dirigen-
ta. Akceptujem jeho nesporné kvality, no vo 
svojej výbušnosti �asto „zabudne“ na intro-
vertné zákutia duše. Dramatickú stavbu diela 
by som na jeho mieste budoval trpezlivejšie. 
Obchádzal by som istú grada�nú nedo�kavos�. 
No napriek tejto výhrade treba poveda�, že od 
�ias Libora Peška nebol orchester SF na takej 
vysokej úrovni ako dnes, �o ma nap
�a ve�kým 
potešením.

Igor BERGER

H. Sigfridsson 
foto: archív�

P. Baran 
foto: P. Brenkus�
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Košická hudobná jar
Najprestížnejšie festivalové podujatie na východnom Slovensku vstúpilo už do 
svojho 59. ro�níka. Košická hudobná verejnos& si mohla v roku 2014 vybra& z ôsmich 
hudobných predstavení. Z nich som navštívil šes& a pokúsim sa posklada& viac-menej 
komplexný obraz o jarnom festivalovom dianí vo východoslovenskej metropole.

Otvárací koncert (24. 4.) bol v znamení (aj) 
slovenskej tvorby, trojice dobre známych 
sólistov Konvergencií a bývalého šéfdirigen-
ta Štátnej � lharmónie Košice Johannesa 
Wildnera. Ako prvá zaznela skladba Vladi-
míra Godára s názvom Via Lucis z roku 1992. 

Autorova re� exia kres�anskej mystiky a te-
matizácia vnútorného osvietenia sa zhmotnili 
vo ve�kolepej rondovej forme ABABA. Diel A 
exponoval harmonické ostinato štyroch akor-
dov (vrátane osved�enej spodnej medianty), 
kým diel B mi svojou sekundovou kánonickou 
heterofóniou silne pripomínal 1. �as� Górecké-
ho Tretej symfónie. Skladba priniesla nieko�ko 
intenzívne pulzujúcich vrcholov, ako celok 
však pôsobila pomerne staticky; v každom 
prípade, Wildner s košickými � lharmonikmi 
preukázali pri jej interpretácii vysokú mieru 
muzikálnej empatie. Druhú �as� vety možno 
aplikova� aj na predvedenie Kol nidrei op. 47 
pre violon�elo a orchester od Maxa Brucha. 
Jozef Lupták si v nej výborne porozumel 
s dirigentom a spolo�ne ponúkli citlivé a 
h
bavé pretlmo�enie tohto meditatívneho 
diela s excelentným frázovaním. Vrcholom 
ve�era sa mal sta� Trojkoncert pre klavír, husle 
a violon�elo op. 56 Ludwiga van Beethovena. 
Popri Luptákovi sa na pódiu objavili �alší sta-
bilní protagonisti Konvergencií Nora Skuta 
(klavír) a Igor Karško (husle). Žia�, o�akáva-
nia sa naplnili menej a, s výnimkou Karška, 
sa ani jeden z aktérov tohto náro�ného diela 
nechopil spôsobom zodpovedajúcim nárokom 

na otvárací koncert renomovaného festivalu. 
Vo violon�elovom parte bolo bada� problémy 
so zrete�nos�ou a intonáciou vo vysokých 
polohách, v klavírnom parte mi chýbalo 
viac energickosti a výbušnosti. Dirigent stál 
k sólistom chrbtom a koncepcia diela sa neprí-

jemne atomizovala a „lyrizovala“. Sólisti však 
presved�ili o svojej bravúrnej profesionalite v 
prídavku (Rondo all’ungarese Josepha Hayd-
na). Wildnerovo hos�ovanie po 22 rokoch tak 
nebolo jednozna�ným triumfom...
Ke�že hos�ujúce symfonické orchestre sa na 
Košickej hudobnej jari neobjavujú, domáci 
fajnšmekri sa musia uspokoji� s komornými 
telesami. Vystúpenie Štátneho komorného 
orchestra Žilina (27. 4.) však patrilo k vrcho-

lom tohtoro�ného festivalu, a to nielen pre 
hos�ovanie fenomenálneho �eského huslistu 
Václava Hude�ka. V prvej polovici koncertu 
zazneli slovenské diela: Malá suita s passacag-
liou op. 3 Eugena Sucho�a v úprave Bohumila 
Urbana pre komorný orchester a 2. komorná 
symfónia v Prahe žijúceho košického rodáka 
Juraja Filasa. V Sucho�ovi Žilin�ania pod pre-
cíznou taktovkou šéfdirigenta Olivera Dohná-
nyiho nadchli emocionálne vzletným, vášnivo 
dynamickým hudobným prejavom; o svojej 
perfektnej súhre a profesionálnej vycibrenosti 
jednotlivých nástrojových skupín presved�ili 
aj vo Filasovej dvoj�as�ovej komornej symfónii 
z roku 1984. Prevažujú v nej jasné neokla-

sicistické štruktúry s inven�nou 
a údernou melodikou a dômyselnou 
motivickou prácou. Po pauze prišiel 
na rad vzácny „�ahák“ v podobe 
cyklu hus�ových koncertov Antonia 
Vivaldiho Štyri ro�né obdobia op. 8. 
Hude�ek a ŠKO v nich zaujali fan-
tastickým temperamentom (huslista 
doslova tancoval na pódiu...), ideálne 
dôslednou artikuláciou, optimálnymi 
a sviežimi tempami a luxusne plným 
zvukom – nehovoriac o optimálnej 
vzájomnej komunikácii umelcov. 
Sonety, slúžiace ako programový 
podklad, s patri�ným precítením 
recitoval Štefan Bu�ko. ŠKO sa 
predviedol ako vyspelé teleso plné 
inteligentných hrá�ov pod vedením 
nanajvýš kompetentného dirigenta 
a spolu s charizmatickým virtuózom 
Hude�kom pripravili Koši�anom 
nezabudnute�ný zážitok.
Trocha zvláštnym spôsobom dostal 
tretí koncert (30. 4.) ozna�enie 

„K 100. výro�iu 
1. svetovej vojny“ – 
akoby takéto výro�ie 
bolo dôvodom na 
oslavu �ohoko�vek... 
Citlivejšie by vyznela 
formulácia „na pa-
miatku obetí“. Dra-
maturgia koncertu 
nemohla by� kon-
trastnejšia: Mozar-
tov klavírny koncert 
a Góreckého Tretia 
symfónia reprezentu-
jú zdanlivo nezmieri-
te�né hudobné svety. 
V Mozartovom Kon-
certe A dur KV 414 

sa predstavil popredný slovenský klavirista 
Ivan Gajan, za dirigentským pultom mladá 
Po�ka Marzena Diakun (dirigentky veru pre-
stávajú by� raritou!). Prvá �as� vyznela v Ga-
janovom po�atí decentnejšie, v 2. �asti zaujal 
lyrickou h
bkou a v rezkej 3. �asti odchovanec 
moskovského konzervatória elektrizoval pub-
likum sviežou, iskrivou bravúrou a jasavými 
klavírnymi farbami. Línie kompozície držala 
pevne v rukách aj dirigentka a jej spolupráca 

I. Karško, N. Skuta, J. Lupták a ŠfK

V. Hude�ek, O. Dohnányi a ŠKO Žilina
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s Gajanom nemala chybu; treba však doda�, 
že krištá�ovo �istá mozartovská faktúra �ahko 
odkryje hoc aj menej závažné intona�né ne-
dostatky telesa �i drobné nepresnosti v súhre. 
Ako to už v našej symfonickej prevádzke býva, 
priestoru na minuciózne vypracovanie artiku-
lácie a frázovanie nazvyš nebolo. V Symfónii 
�. 3 pre soprán a orchester Henryka Miko�aja 
Góreckého podobné problémy nebolo treba 
rieši�... Jej interpreta�nou výzvou je docieli� 
jednotnos� �ahu a neutíchajúceho napätia mo-
hutného tragického celku, �o sa interpretom 
znamenite podarilo. Hlas po�skej sopranistky 
Joanny Zawartko sa pôsobivo a expresívne 
vznášal nad hustou orchestrálnou faktúrou 
a prispel ku katarznému vyzneniu Symfónie 

žalospevov. Trocha rušivo však pôsobilo, ke� 
dirigentka hne� po doznení posledného akor-
du za�ala pochvalne stava� hrá�ov a jednotlivé 
nástrojové skupiny – pieta pred dielom si žia-
dala najprv hlboké vydýchnutie a upozornenie 
na kvality hudobníkov by malo prís� na rad až 
po prvej poklone.
Klavírnych recitálov je v Košiciach ve�ký nedos-
tatok: pre ve�ký záujem o sólový koncert �eské-
ho klaviristu Iva Kahánka sa jeho vystúpenie 
do�kalo aj reprízy (4. a 5. 5.). Bol som prítomný 
na druhom recitáli, kde som mohol obdivova� 
jeho pianistickú všestrannos�. Vo vypredanej 
Východoslovenskej galérii predniesol diela 
Johanna Sebastiana Bacha (Partita �. 1 B dur), 
Roberta Schumanna (Symfonické etudy op. 13), 
Leoša Janá�ka (Sonáta 1. X. 1905 „Z ulice“) 
a Fryderyka Chopina (Scherzá �. 1 h mol a �. 2 
b mol). Kahánkovou najsilnejšou devízou je 
perfektne premyslená architektúra skladieb, 
sprostredkovanie ve�kých plôch a svojské 
experimentovanie so zvukovos�ou. To zah�a aj 
ve�mi �asté používanie �avého pedálu, �o sa však 
môže �ahko ukáza� ako dvojse�ná zbra�: na jed-
nej strane pomáha diferencova� a tvori� odtiene, 
na strane druhej však pripravuje klavírny zvuk 
o prirodzený, zdravý, mnohofarebný charakter. 
Kahánek je technicky vynikajúco vyzbrojeným 
klaviristom so suverénne vyhranenou výrazo-
vou koncepciou, ale jeho hra nadobúda chví�ami 
umelý a troška sterilný charakter. Emocionálny 
odstup a nadh�ad sú jej kladmi, menej senzitív-
na mikroagogika zasa drobným nedostatkom, 
ktorý však nijako nezatienil strhujúcu bravúru 
a koncíznu hudobnú dramaturgiu.

Druhým hos�ujúcim telesom na KHJ mal 
by� 13. 5. srbský komorný orchester Saint 
George Strings z Belehradu; z neznámych 
dôvodov však do Košíc nepricestovali a ich 
miesto zaujal Slovenský komorný orchester 
Bohdana Warchala pod umeleckým vede-
ním Ewalda Danela. V Historickej budove 
Východoslovenského múzea sa predstavili 
so zaujímavým programom zostaveným 
prevažne z kompozícií 20. storo�ia: so Suitou 
pre slá�ikový orchester od Leoša Janá�ka, 
s Komornou symfóniou �. 5 c mol Dmitrija 
Šostakovi�a a so Simple Symphony op. 4 
Benjamina Brittena. Posluchá� sa v bulletine 
nedozvedel o skladbách okrem ich názvu ani 
slovo. SKO B. Warchala zanechal výborný 

dojem; jeho �lenovia 
muzicírovali intenzív-
ne, frázovali výrazne 
a hrali zvukovo ho-
mogénne (okrem ob-
�asných intona�ných 
problémov vo vyšších 
registroch). V ich 
podaní sa adekvátne 
uplatnili Janá�kove 
postromantické línie, 
Šostakovi�ove trýznivé 
plochy i Brittenova 
naivná hravos�.
V súlade s tradíciou sa 
v závere festivalu ob-

javilo aj ve�ké vokálno-inštrumentálne dielo, 
ktoré s košickými � lharmonikmi naštudoval 
ich šéfdirigent Zbyn�k Müller. Dom umenia 
patril na závere�nom koncerte (15. 5.) Sta-
bat Mater op. 58 Antonína Dvo�áka. Priebeh 
koncertu bol pozoruhodný: po�as vä�šiny 
vyše hodinového diela mi chýbalo viac dy-
namickosti, kontrastu i agogického ozvlášt-
nenia, ob�as bol posluchá� konfrontovaný 
s �ažkopádnym frázovaním a s nedostatkom 
prirodzene dýchajúcej spontaneity. Müller 

sa sústredil na trúchlivý charakter hudby,  
expresívne napätie a vážnu preduchovnelos�. 
Zato v závere kompozície (Quando corpus 
morietur) došlo priam k zázra�nému „vyslo-
bodeniu leva z klietky“, k extaticky radostné-
mu vyvrcholeniu. Interpreti maximálne au-
tenticky vystihli obraz nádeje a spásy („Daj, 
nech duša moja spozná blaho žitia ve�né-
ho“). Už dávno sa mi nedostalo podobného 
spirituálneho zážitku, a toto prevážilo aj 
nad niektorými nepresved�ivými momentmi 
ve�era. Mám na mysli napríklad ú�inkovanie 
Zboru kardinála Mindszentyho z Miškov-
ca; teleso bolo intona�ne výborné, no pri 
polyfonicky exponovaných miestach sa uká-
zali typické nedostatky amatérskych zborov: 
chýbajúca zvuková homogenita, neistota pri 
vyšších registroch a pod. Ozaj nie sú � nan-
cie na ú�inkovanie profesionálneho zboru 
v Košiciach aspo� dvakrát ro�ne? Štvorica 
vokálnych sólistov sa predviedla v optimál-
nom svetle, najviac svojou vzácnou vyrov-
nanos�ou polôh a hlasovou kultivovanos�ou 
presved�ila americká sopranistka ukrajin-
ského pôvodu Antonina Chekhovskaya. 
K vysokej úrovni predvedenia však výdatne 
prispela aj kanadská mezzosopranistka 
Emma Parkinson a dvaja mužskí sólisti pô-
vodom z Košíc – tenorista Michal Lehotský 
a basista Martin Gurba�.
Na záver mi nedá nespomenú� priepastný 
kvantitatívny a kvalitatívny rozdiel v obsa-

dení Bratislavských hudobných slávností 
a Košickej hudobnej jari. Ide predsa o dva 
najprestížnejšie hudobné festivaly dvoch 
najvä�ších miest na Slovensku: ich diskre-
pancia smutne zapadá do kontextu pre-
trvávajúceho bratislavského centralizmu 
(nielen) v hudobnej kultúre. Je najvyšší �as 
tento neblahý stav zmeni�.

Tamás HORKAY
fotografi e: Jaroslav �AŠ

A. Chekhovskaya, E. Parkinson, M. Lehotský a M. Gurba�

SKO B. Warchala
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Ars Organi Nitra
Medzinárodný organový festival Ars Organi Nitra si tradi�ne udržiava vysoký štan-
dard. Avšak aktuálny 7. ro�ník túto métu posunul o �osi +alej, a tak poskytol paletu 
výnimo�ných koncertov v podaní vynikajúcich interpretov.

Otvárací koncert v Kostole sv. Ladislava 
(27. 4.) patril svetovo uznávanému švédskemu 
organistovi a profesorovi Hansovi Fagiusovi, 
ktorý podujatie odštartoval Fantáziou a fúgou 
c mol od Carla Philippa Emanuela Bacha, kto-
rého 300. výro�ie narodenia si pripomíname. 
Pozornos� si získal nielen jasným interpreta�-
ným zámerom, ktorý bol zrejmý z celého kon-
certu, ale aj brilantnými behmi �i výrazným 
dynamickým kontrastom. Rovnaké výro�ie 
si pripomíname aj pri Gottfriedovi Augustovi 
Homiliusovi, ktorého si interpret uctil Tromi 
chorálmi pre organ. Nasledujúca Fantázia 
F dur Johanna Gottfrieda Müthela bola dô-
kazom skladate�ovho excentrického štýlu. 
Potešujúcim po�inom bola farebná i dramatic-
ká Sonáta pre organ �. 8 e mol op. 132, ktorej 
autorom je Josef Rheinberger. Záver patril 
chorálovému prelúdiu na nemeckú piese� zo 
zbierky 18 lipských chorálov Schmücke dich, 
o liebe Seele BWV 654 a Tokáte a fúge F dur 
BWV 540 Johanna Sebastiana Bacha, ktorého 
Fagius dôverne pozná, ke�že nahral celé jeho 
organové dielo až trikrát. Technicky bezchyb-
ná bodka na úvod festivalu...
Nasledujúci recitál (4. 5.) sa odohral v Evanje-
lickom kostole Svätého Ducha v Nitre, kde sa 

predstavil �alší výborný organista a �embalis-
ta, profesor na Royal College of Music v Lon-
dýne, Terence Charlston. Inšpirovaný starými 
klávesovými nástrojmi, vykúzlil na tomto 
delikátnom mechanickom organe nevídané 
farebné dimenzie zvuku. Vyvážená a premys-
lená dramaturgia urobila z tohto koncertu 
umelecký sviatok. Za�iatok patril Fantázii 
(1636) Charlesa Racqueta a citlivému preja-
vu v jednoduchých registra�ných zmenách. 

U�ebnicový príklad brilantne a �isto predvede-
ných trilkov a nepreexponované tempá sme si 
mohli vypo�u� vo Vivaldiho Concerte in A �. 5 
op. 3. Mäkkos� zvuku sa niesla aj v Pavan (MB 
16), pomalom dvojdobom tanci anglického 
skladate�a Orlanda Gibbonsa �i pri Voluntary 
Samuela Wesleyho. Gregoriánsky chorál 
s dotykom moderny bol demonštrovaný v diele 
Adventus Sancti Spiritus, skladbou sú�asného 
anglického skladate�a Johna Caldwella. Prelú-

dium a fúga Es dur BWV 552 J. S. Bacha bez 
výhrad uzavreli výnimo�ný koncert príkladnej 
hry starej hudby na organe. 
V poradí tretí koncert (11. 5.) odohral profe-
sor z Hudobnej akadémie v Osle Terje Winge. 
Allegro zo Symfónie �. 6 op. 42 Charlesa-Marie 

Widora, koncipovanú v klasickej sonátovej 
forme, Winge zvládol technicky na jednot-
ku. Pokra�ujúc s Pièces de Fantaisies Louisa 
Vierna, konkrétne Andantino op. 51/2, uvie-
dol posluchá�ov do meditatívnej atmosféry 
prinášajúcej subtílnos� s typickými viernov-
skými harmonickými postupmi a prvkami 
impresionizmu. Nevtieravý, no virtuózny 
prejav sa výborne zra�il aj pri Fantázii Es dur 
Camilla Saint-Saënsa. Organista, ako býva na 
Ars Organi Nitra zvykom, predstavil aj diela 
svojich krajanov, Kjella Flema a jeho Ecclesia 
in mundo, významné dielo modernej nórskej 
organovej literatúry, a taktiež Kjella Mörka 
Karlsena s �as�ou zo sonáty De profundis – 
rozsiahlou Tokátou na tému chorálu „Aus 
tiefer Not“. Spomínajúc na štúdiá v Prahe si 
vybral skladbu Petra Ebena Faust, kde bola 
trefne vystihnutá trpká grotesknos� i goethe-
ovská dramati�nos�. Záver patril tradi�ne 
Prelúdiu a fúge e mol BWV 548 J. S. Bacha. 
Tu nastal zlom, ktorý bol negatívnym prekva-
pením. Ne�istoty, strata jednoty a „zošmíro-
vané“ � gurálne pasáže v stálej protitéme boli 
šokom. Napriek do�asnej indispozícii musím 
považova� jeho výkony za výborné.
Posledné dva koncerty patrili mladým or-
ganistkám. Ako prvá sa predstavila (18. 5.) 
Rakúšanka Marina Ragger. Táto útla umel-
ky�a, ktorá okrem organa a klavíra študovala 
aj bicie, za�ala Bachovým Prelúdiom a fúgou 
a mol BWV 543. Vydarená úvodná chromatic-

H. Fagius 
foto: �. Synaková�

T. Charlston 
foto: J. Magyar�
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ky klesajúca sekvencia aj zvládnuté virtuózne 
pedálové sólo v rozsiahlej fúge nazna�ovali 
pokojný a úspešný priebeh. Harmonische 
Seelenlust Georga Friedricha Kauffmanna je 
ve�mi zvláštna, no v súlade s požiadavkami 
samotného skladate�a registrovaná kompo-
zícia. Interpretka vystihla charakter krátkych 
skladieb, no v rýchlych pasážach miestami 
zaváhala, najmä pri �asti Valet will ich dir 
geben (Allegro und alio modo). Opä� precízny 
J. S. Bach a jeho cirkevná piese� Allein Gott 
in der Hoh’ sei Ehr BWV 676, ale tiež aj BWV 
663. Úspešne predstavila aj prvú Invenciu 
sú�asného belgického skladate�a Benoîta 
Merniera, zo Cinq inventions pour orgue. 
Toto nápadité dielo je inšpirované dejinami 
hudby a vedie akýsi dialóg so skladate�mi ako 
Josquin, Brahms, Charpentier, Messiaen �i 
Bach. Rondo a mol W. A. Mozarta bolo svieže 
a hravé. Záver patril Johannesovi Brahmsovi. 

Prelúdium a fúga a mol, ktoré boli po technic-
kej stránke dobre zvládnuté, hoci by možno 
lepšie vyzneli na organe u piaristov.
Záver festivalu bravúrne odohrala zaklada-
te�ka i organizátorka celého festivalu Mária 
Plšeková. Treba vyzdvihnú� odvážnu drama-
turgiu, ktorou bola jednotiaca tónina d mol 
a princíp kontrastu. Ten dynamický na�rtla 
pri Toccate a fuge d mol BWV 538 „Dórskej“ 
J. S. Bacha a vo fúge precízne viedla hlasy. 
Najzaujímavejším po�inom boli Tri skladby 
pre organ od sú�asného slovenského sklada-
te�a Petra Kolmana. Tieto skladby sa môžu 
hra� ako suita, ale i samostatne, �o napokon 
organistka volila správne a rozdelenie jed-
notlivých skladieb do programu bolo trefné 
a pútavé. Prvá skladba, Laudatio, je recitatív 
so sekvenciami pä�- až šes�zvukov, ktoré 
chromaticky postupne stúpajú. Registrácia 
navrhnutá autorom bola dodržaná a výborne 

koncipovaná. Po Voluntary �. 8 op. 5 Johna 
Stanleyho nasledoval opä� P. Kolman a druhá 
skladba, Interludium, ktoré je akousi malou 
hudobnou drámou, kde sa rýchle tokátové 
pasáže striedajú s mohutnými akordmi. Citli-
vo vystihnutým zápasom dvoch kontrastných 
rovín sa Plšeková ukazuje ako výnimo�ná 
a vyh�adávaná interpretka sú�asnej hud-
by. Do tretice zaznelo aj Jeu de touches so 
širokou farebnou i dynamickou škálou na 
krátkych úsekoch, �o publikum prijímalo 
s nadšením.
Zaplnené kostoly, nadšenie a záujem publika, 
spokojní interpreti a nesmierny prínos do kul-
túrneho života Nitry dokazujú nezamenite�né 
postavenie tohto festivalu. Ostáva dúfa�, že si 
podujatie na�alej udrží svoju kvalitu a prinesie 
�alšie pozitívne prekvapenia.

Magdaléna STÝBLOVÁ

Miloslav Išvan Quartett v Nitre
Koncert cyklu Galérie hudby v Nitre patril 23. 
4. prominentnému �eskému slá�ikovému kvarte-
tu Miloslav Ištvan Quartett a programu zamera-
nému na �eskú i svetovú kvartetovú tvorbu 2. po-
lovice 20. storo�ia a sú�asnosti. Kvarteto podalo 
emocionálne silný a presved�ivý interpreta�ný 
výkon, z ktorého bolo zrejmé, že skladby podob-
ného štýlového zamerania sú doménou zoskupe-
nia. Úskalia predvedených diel spo�ívali najmä 
v špeci� ckosti parametru tónovej výšky; ostré 

bitonálne strety v Ištvanovej skladbe Zatemn�ná 
krajina – památce ob�tí 1939–1945, charakte-
ristické v partoch 1. a 2. huslí (Milan Pa�a a Jan 
B�lohlávek), boli intona�ne do krajnosti napäté 
a vyhrotené, ale neprekro�ili medze únosnosti. 
Na pozadí zvukovo a rytmicky drsných lamentóz-
nych výkrikov vyznelo najmä výrazné „bartókov-
ské“ violové sólo Stanislava Vacka v závere ako 

umiernená expresívna katarzia. V jedno�as�ovom 
3. slá�ikovom kvartete Aloisa Pi�osa boli inter-
preti konfrontovaní so špeci� ckým problémom 
výškového �inite�a – mikrointervalovými štruktú-
rami inšpirovanými štvr�tónovou hudbou Aloisa 
Hábu. Polarita medzi štvr�tónmi a tradi�ným 
systémom tónových výšok bola v interpreta�nom 
prístupe, v úvodnom stúpajúcom choráli a dvoj-
hlase skôr vyrovnaná; v neskoršom „rozvedení“ 
chorálu sa akcent posúval k mikrotónovému 

spektru. Všetky výškové mikrodetaily v rámci 
zvukových kumulácií trilkov, pomalých tremol, 
vibrát a glissánd, ako aj perkusívnych efektov boli 
intona�ne a metrorytmicky výrazné a vä�šinou 
sluchovo „�itate�né“. V jedno�as�ovej kompozícii 
Vitráže Vlastmila Peška ma zaujalo, ako �lenovia 
kvarteta dokázali oživi� a dynamicky vystup�ova� 
rustikálne, tane�no-motorické a ostinátne pásma 

so zvukovo vyrovnanými vzájomnými odpove�a-
mi huslí a violy. Ariózno-recitatívne sólové vstupy 
violy a violon�ela (Št�pán Filípek) s typickými 
janá�kovskými „koncovkami“ jemného sprievo-
du sordinovaných huslí som vnímal ako pozoru-
hodnú výrazovú protiváhu vo�i „koncertantným“ 
pulza�ným pásmam.
Druhá polovica koncertu patrila skladbám, 
ktorých spolo�ným menovate�om bola in-
špirácia židovskými kultúrno-civiliza�nými 
fenoménmi. Koncepcia slá�ikového kvarteta 
izraelského skladate�a Maxa Sterna In Grief 
and Rage (V žiali a hneve) spo�ívala v kontraste 

úvodných zvukovo mimoriadne 
subtílnych zádržových kontinuí 
s fragmentmi židovskej folklór-
nej melódie a rapsodicky vypä-
tých úsekov, v ktorých mohol 
posluchá� identi� kova� takmer 
sadzbu a nasadenie typické pre 
komorný orchester. Charak-
teristické lamentózne terciové 
paralelizmy, ich kánonické 
imitácie, kumulácie a strety boli 
nepochybne „skúšobným kame-
�om“ intona�nej kultúry telesa. 
�lenovia kvarteta v konfrontácii 
so Sternovou hudbou potvrdili 
svoj mimoriadny zmysel pre ex-
presionistickú hudobnú poetiku. 
Závere�ná Kol Nidre Johna Zor-
na poskytla hrá�om možnos� do 
krajnosti vystup�ova� a umocni� 
silno emocionálny a patetický 
obsah pôvodného židovského 
liturgického nápevu. Urobili tak 
�istou, presnou intonáciou Zor-
novej minimalistickej štylizácie 

Kol Nidre, dvojhlasu huslí a violy v decimách 
so zádržou violon�ela a 2. huslí v krajných 
registroch. Ich unisono v opakovaných náhlych 
crescendách nepôsobilo ako oby�ajný sprievod 
melódie, ale ako rovnocenný element k nápevu 
Kol Nidre.

Vladimír FULKA

M. Ištvan Quartett 
foto: archív�
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Nová tvorba z mesta pod Urpínom 
Slávnostný koncert Fakulty múzických umení 
AU, ktorý zaznel v priestoroch banskobystrickej 
Štátnej opery v posledný aprílový ve�er, bol 
v krátkom �ase druhým verejným koncertom 
školy. Oproti absolventským výkonom v prvej 
�asti (spev, saxofón) bola rozhodne zaujímavej-
šia druhá polovica s trojgenera�nou ponukou 
prác niektorých �lenov katedry kompozície. 
Škoda, že v dramaturgii koncertu neostal pries-
tor aj pre �alších pedagógov skladby (Egon 
Krák, Ladislav Burlas, Juraj Filas), �ím by bol 
konfronta�ný poh�ad diferencovanejší a kom-
plexnejší. Skladate�ské de� lé otvorila závere�ná 
práca tohtoro�nej absolventky Anny Didiovej, 
ktorá sa doteraz prezentovala najmä menšími 
komornými dielami. Symfonické Dimenzie pre 
akordeón a orchester (pedagogické vedenie 
Ladislav Burlas) boli jej prvou „ve�kou“ príleži-
tos�ou. Šok z prehnanej túžby zauja� mladíckou 
netradi�nos�ou sa nekonal. Skladba, ktorá mala 
pod�a autorkiných slov vyjadri� „rôznorodos� 
osobnosti a �loveka ako takého“, poskytla jasné 
a pevné kontúry troch hudobných línií. Z nich 
dominovala najmä tá sólová, aj s využitím 
netradi�ného spôsobu hry na akordeóne. V ob-
divuhodnej interpreta�nej kvalite ju suverénne 
zvládol Michal �ervienka. �alšie línie rozdelila 
autorka medzi zvukovo antagonistické orches-
trálne plochy (jedna robustná, gradujúca; druhá 
defenzívna, krehká), ktorých vzájomné prieniky 
a tonálne konfrontácie využívali naj�astejšie 
princíp opakujúcich sa trojtónových motívov, 
s kulmináciou vždy v rozširujúcej alebo zužujú-
cej sa dynamickej škále tej-ktorej línie. 
Peter Špilák patrí k prvým absolventom kom-

pozície (pedagógovia Ladislav Burlas, Vojtech 
Didi) a na svojom konte má nieko�ko menších 
komorných diel aj úprav pre zborové telesá. 
Jeho staršie Concertino pre klavír a slá�ikový 
orchester má za sebou zahrani�nú premiéru 
v po�skom Sanoku. Špilákova vnímavos� 

k tradíciám európskej hudby našla v Con-
certine aktualizovaný odkaz najmä na mini-
malisticko-romantický spôsob kompozi�nej 
práce v kombinácii s rytmicky „barbarským“ 
retroštýlom. Eklekticky pôsobiace dielko 
s príchu�ou akceptovate�nej komer�nosti 
zaujalo efektne napísaným klavírnym partom, 
v ktorom Eva Cáhová agresivitou hry akcento-

vala najmä relatívnu jednoduchos� rytmicky aj 
zvukovo razantnej akordickej sadzby.
Závere�né Zrodenie, ktoré Vojtech Didi 
skomponoval na podnet sopranistky (a záro-
ve� interpretky) Márie Tomanovej, odznelo 
vo svetovej premiére. Výrazne prekompono-
vaný a inštrumentálne bohatý opus s vo�nou, 
miestami až efemérnou formou, zaujal najmä 
širokým spektrom farieb v partitúre. Ozvlášt-

�ovali ho vstupy náro�ného 
sólového partu, ktorý sa 
niekde vynímal nadpo�etne, 
inokedy zaznieval „tvrdo“ 
inštrumentálne, pri�om text 
�asto ostával nezrozumite�ný. 
Nové diela bývajú spravidla aj 
výsledkom vzájomného dialó-
gu, tu dokonca celkom legi-
tímneho, pretože interpretka 
dôverne pozná Didiho tvorbu 
a s úspechom ju uviedla aj 
v zahrani�í. V tomto prípade 
k užšej komunikácii pravde-
podobne nedošlo. Sta�ilo totiž 
nieko�ko retuší a expresívny 
„Sprechgesang“ by bol získal 
komfortnejšiu polohu, a tým 
aj zrozumite�nejší a oslobo-
dzujúcejší prejav.
Aj napriek istým obavám bol 

Orchester Štátneho divadla pod taktovkou 
Mariána Vacha mimoriadne korektným, spo-
�ahlivým a interpreta�ne pozorným partnerom. 
Škoda, že výnimo�nú atmosféru aj dojem zo 
slávnostného ve�era pokazil programový bulle-
tin, ktorý ponúkol informácie v podpriemernej 
obsahovej aj gra� ckej kvalite.

Mária GLOCKOVÁ

M. �ervienka 
foto: archív�
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Iuventus Canti vychádza z tie%a
Po dvojnásobnom výpadku „zabehnutej“ 
Medzinárodnej speváckej sú�aže Mikuláša 
Schneidra-Trnavského (naposledy 2010) 
ostáva na Slovensku jediná tribúna, ur�ená 
pre zápolenie domácich a zahrani�ných ta-
lentov s možnos�ou konfrontácie vokálnych 
škôl. Medzinárodná spevácka sú�až Imri-
cha Godina Iuventus Canti vo Vráb�och sa 
uskuto�nila po šestnásty raz (12.–16. 5.), 
s pripomienkou 35. výro�ia úmrtia význam-
ného tenoristu a miestneho rodáka, ktorý stál 
v 30. rokoch minulého storo�ia na popredných 
operných scénach Európy a v závere�nej 
etape vychovával spevácku mla� na VŠMU. 
Sú�až, vyhlasovaná Ministerstvom školstva 
SR, má domácich organizátorov (ZUŠ I. Go-
dina a mesto Vráble) a úzkemu tímu okolo jej 
zakladate�a a riadite�a Jozefa Vrábela sa darí 
rozvíja� podujatie aj v �ase menej prajnom váž-
nemu umeniu. Netypický je už samotný štatút, 
podchytávajúci spevákov od detských liet 
až do 35 rokov a ich rozdelenie do siedmich 
kategórií (prvé tri limituje dosiahnutie prahu 
dospelosti, vyššie sú diferencované pod�a 
pohlaví s vekovými stropmi 24 a 35 rokov). 
O laureátske tituly sa tento rok uchádzalo 
123 záujemcov zo sedemnástich krajín, naj-
po�etnejšie zastúpenie v skupinách dospelých 
malo Po�sko, nasledovali Slovensko a �esko.
Vzh�adom na to, že som bol prítomný len na 
koncerte ví�azov najstarších kategórií, na 
ktorom navyše vystúpili len dvaja najvyššie 
ocenení (škoda, že priestor nedostali aj druhé 
a tretie miesta), nedokážem posúdi� celkovú 

úrove� sú�aže. Slovenská ví�azka Eva Bodo-
rová, mladodramatický soprán tmavšieho 
timbru, sa vyrovnávala s Rachmaninovovou 
pies�ou a Mozartovou Fiordiligi technicky 
zdatne, hoci zatia� s istými rezervami v tie�o-
vaní dynamiky a výrazu. Za �ou sa umiestnili 
Estónka Katrin Targo a Po�ka Zo� a Gar-
ganisz. Mužský ví�az, po�ský barytonista 
Damian Wilma, s výrazovým zanietením 
formoval piese� sú�asného autora Zbygniewa 
Bujarského a možnosti pevného materiálu 
preukázal v kratu�kom arióze Eugena One-
gina. Za ním skon�ili slovenský barytonista 
Marek Pobuda a Rus Jevgenij Golub�ikov. 
Spevácke vystúpenia prede�ovala talentovaná 
mladu�ká klaviristka Zuzana Šabíková.
Medzinárodná spevácka sú�až Imricha Go-
dina vyšla stratou konkurenta z tie�a a stala 
sa slovenskou jednotkou. Nová situácia za-
väzuje i motivuje. Možno k istým úpravám 
v kategóriách (pri najvyšších považujem za 
zbyto�né dvojaké vekové hranice), pre objek-
tivizáciu výsledkov azda aj v rozšírení poroty 
(pä��lennú medzinárodnú porotu viedla tento 
rok Mária Tomanová, profesorka banskobys-
trickej Akadémie umení). Organizátorom 
nadšenie evidentne nechýba. Lenže repre-
zentatívne nadnárodné projekty �ažko udrža� 
v „nízkonákladovom“ režime. Ostáva veri�, že 
novú situáciu, v akej sa vrábe�ská sú�až ocitla, 
pochopia nielen rezorty školstva a kultúry, ale 
aj iné stupne samosprávy a sponzori. 

Pavel UNGER

Prezident Ivan Gašparovi� vymenoval 
50 nových vysokoškolských profeso-
rov, v odbore hudobné umenie dvojicu 
pedagógov Hudobnej a tane�nej fakulty 
VŠMU: doc. PhDr. Evu Ferkovú, PhD., 
ktorá sa špecializuje na informatizáciu 
hudobného vzdelávania a progresívne 
metódy v hudobnej analýze a akorde-
onistu doc. Mgr. art. Borisa Lenka, 
ArtD., sólistu a �lena viacerých komor-
ných súborov (ALEA, Triango, Chassidic 
Songs).

SNM – Hudobné múzeum pripravilo 
pri príležitosti zápisu gájd do Repre-
zentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedi�stva Slovenska výsta-
vu venovanú tomuto nástroju. Spolu 
s expozíciou (kurátor Peter Jantoš�iak) 
bola v rámci emisie EURÓPA 2014 – 
Národné hudobné nástroje uvedená aj 
poštová známka Trojhlasné gajdy. Výsta-
va Desatoro o gajdách v Kaštieli v Dol-
nej Krupej potrvá do apríla 2015.

Minister kultúry Marek Ma�ari� udelil 
Ceny ministra kultúry Slovenskej re-
publiky v oblastiach profesionálneho 
umenia za rok 2013. Cenu za celoživotný 
prínos si odniesol herec Ladislav Chudík. 
Za postavu Heinricha v opere Lohen-
grin Richarda Wagnera na scéne SND 
s prihliadnutím na doterajšie výnimo�né 
umelecké výsledky v oblasti slovenského 
operného a koncertného umenia doma 
i v zahrani�í získal ocenenie operný spevák 
Peter Mikuláš. Za realizáciu kompletu 
nahrávok slovenskej hus�ovej tvorby a za 
vynikajúce umelecké interpreta�né výkony 
a dramaturgicky objavnú koncertnú �in-
nos� si cenu odniesol huslista Milan Pa�a. 
Cenu za šírenie dobrého mena slovenské-
ho umenia v zahrani�í získal Bratislavský 
chlap�enský zbor. Minister ocenil dlho-
ro�nú umeleckú �innos� speváckeho zboru 
a úspešnú reprezentáciu slovenskej kultúry 
v zahrani�í pod vedením jeho zakladate�ky 
a zbormajsterky Magdalény Rov�ákovej.

(red)

V Ružomberku sú&ažili mladí pedagógovia 
V priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku sa 8.–9. 4. stretli 
študenti katedier hudby z pedagogických 
fakúlt zo Slovenska i okolitých krajín (�eská 
republika, Po�sko, Nemecko) na 11. ro�níku 
celoslovenskej interpreta�nej sú�aže v rámci 
Študentskej umeleckej �innosti. O tom, že 
budúci u�itelia hudby sú okrem získavania 
teoreticko-didaktických vedomostí vyzbrojení 
aj kultivovanou muzikalitou, sved�ili ich výko-
ny, ktoré boli v mnohých parametroch porov-
nate�né s úrov�ou študentov umeleckých škôl. 
Sú�ažilo sa v dvoch kategóriách – posluchá�i 
predmetu hudobná výchova (resp. hudobné 
umenie) a ostatní, ktorých štúdium sa viaže aj 
na umelecký odbor (na ružomberskej katedre 
majú takéto akreditácie hudobná výchova 
v kombinácii s hrou na klavíri, organe alebo so 
spevom). V takomto rozvrstvení prebiehala aj 
sú�až (sólové vystúpenia i dvojice v štvorru�nej 
hre a komornom speve). Každý zo sú�ažiacich 
mal predpísané povinné skladby, resp. slohové 
obdobia a sympatické bolo, že v dôstojnom 
prostredí Kostola Povýšenia sv. Kríža v areáli 
fakulty sme mohli porovnáva� interpretácie 

skladieb Samuela Marckfelnera i diela skla-
date�ov 20. storo�ia (speváci museli zvládnu� 
vybrané duchovné kompozície Ví�azoslava 
Kubi�ku). Nechýbala tréma, ani schopnos� 
plnej koncentrácie na kvalitný výkon a medzi-
národná porota ocenila v útulnej Organovej 
sieni bývalej budovy Rektorátu tých najlepších. 
Nekonven�nou sú�as�ou prehliadky bol ve�er-
ný koncert porotcov. 
Podujatie ukázalo, že študentská umelecká 
�innos� má v príprave budúcich hudobných 
pedagógov dôležité miesto a medzinárodná 
konfrontácia, na ktorú myslí ružomberská 
škola, prispieva k ich práci na sebe, k získaniu 
sebavedomia a nadväzovaniu priate�ských 
kontaktov medzi študentmi i pedagógmi 
jednotlivých škôl. Popri zástupcoch domácej 
inštitúcie najviac sú�ažiacich vyslali po�ské 
univerzity (Cieszyn, Krakov, Lublin, �ens-
tochová, Varšava, Opole). Prekvapením pre 
pozorovate�a bolo skromné zastúpenie slo-
venských katedier (po jednom ú�astníkovi zo 
žilinskej �i nitrianskej univerzity). 

�ubomír CHALUPKA

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY
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Slováci vo Viedni
Nedávne 10. výro�ie vstupu Slovenska do EÚ 
dáva podnet k zamysleniu nad tým, do akej 
miery sa našej krajine podarilo do Európy in-
tegrova� aj vo sfére hudobnej kultúry. V týchto 
súvislostiach sa zrodila myšlienka „maratónu“ 
koncertov v priestoroch renomovaného vie-
denského jazzového klubu Porgy & Bess, na 
ktorých sa v priebehu júna predstavujú sloven-
skí umelci a súbory z oblasti klasickej, jazzovej, 
experimentálnej i vo�ne improvizovanej hudby. 
Cie�om série New Sounds From Slovakia je 
zárove� prezentova� rakúskemu publiku najmä 
pôvodnú slovenskú tvorbu a zintenzívnenie 
kultúrneho dialógu medzi dvoma geogra� cky 
najbližšími európskymi hlavnými mestami. 
Podujatie zastrešené projektom MINSTREL 
a pripravené Hudobným centrom v spolupráci 
s Music Austria (MICA), partnerskou organi-
záciou v Rakúsku, odštartovalo diskusiou s or-
ganizátormi kultúrnych podujatí v oboch kraji-
nách (HC, MICA, Slovenský inštitút vo Viedni, 
Wiener Festwochen, Konzerthaus Wien) 
s názvom „Tun Sie etwas!“ (Urobte nie�o!). 
Pokra�ovaním boli dvojica sólových recitálov 
Milana Pa�u, komorný koncert Dalibora Kar-
vaya a Daniela Buranovského �i vystúpenie 
Quasars Ensemble so sopranistkou Evou Šuš-

kovou. Umelecký vedúci súboru a jeho dirigent 
Ivan Buffa bol zárove� autorom inštrumentácií 
skladieb Alexandra Albrechta i aranžérom ra-
ného Divertimenta op. 11 Alexandra Moyzesa, 
zazneli aj Zeljenkove Galgenlieder spolu s Buf-
fovým Slá�ikovým kvartetom. Dramaturgickým 
oživením koncertnej série bolo performance In-
tergalactic Joystick Evergreen Orchestra pod 

vedením Róberta Rudolfa. Z nadchádzajúcich 
koncertov možno ešte stihnú� sólové recitály 
Borisa Lenka a Mikiho Skutu (16. a 17. 6.), 
ú�inkovanie Melos Ethos Ensemble pod ve-
dením kórejského dirigenta Chungkiho Mina 
(23. 6.), jazzovú session Radovana Tarišku, 
	uboša Šrámka a Dávida Hodeka (26. 6.) 
alebo ukážku improviza�ného umenia Marka 
Pia�eka a Mikiho Skutu na pôde projektu 
Darmstadt Acoustic Breakcore (30. 6.). 

(red)

Stradivari v Bratislave
V rámci festivalu talianskej kultúry Dolce vitaj 
pripravuje Talianský inštitút v Bratislave v spo-
lupráci s Komorným orchestrom Sinfonietta 
Bratislava mimoriadny projekt – koncertné 
predvedenie vzácnych originálnych hudobných 
nástrojov zo 17. a 18. storo�ia. Legendárne slá�i-
kové nástroje z dielní Antonia Stradivariho, An-
tonia a Hieronyma Amatiho a Luigiho Amiciho, 
ktoré sa svojou dokonalos�ou stali vzorom pre 
nasledujúce generácie husliarov, budú pri tejto 

príležitostí zapoži�ané z viace-
rých múzeálnych a súkromných 
zbierok zo zahrani�ia. V dielach 
Zeljenku, Albinoniho, Bacha, 
Vivaldiho, Paganiniho, Bendu 
�i Bartóka sa rozozvu�ia i „stra-
divárky“ Leopolda Auera, mentora hus�ových 
virtuózov Jaschu Heifetza, Mischu Elmana, Nat-
hana Milsteina a mnohých �alších. Okrem hus-
listov Dalibora Karvaya a Pavla Bogacza ml. 

a violon�elistu Petra 
Barana sa na ví�az-
nom nástroji zo sú�aže 
Violino Arvenzis 2011 
predstaví mimoriadne 
talentovaný 13-ro�ný 
huslista Ferdinand 
Slezák. Sólistov bude 
sprevádza� Komorný 

orchester Sinfonietta Bratislava pod vedením 
Pavla Bogacza ml., vstup na koncert (17. 6.) 
v Dóme sv. Martina v Bratislave je vo�ný.

(red)

Šeban za organom
Letné mesiace ponúkajú každoro�ne sé-
riu organových festivalov i samostatných 
koncertov. Ambíciou Bratislavského 
organového festivalu je každoro�ne priná-
ša� – v duchu aktuálnych medzinárodných 
trendov – jeden medzižánrový projekt, ktorý 
predstaví krá�ovský nástroj v netradi�ných 
kombináciách i žánrových polohách. Po-
kra�ovaním cyklu CROSS OVER ORGAN, 
ktorý za�al minulý rok úspešným koncertom 
ma�arského etnojazzového dua László 
Fassang – Balázs Dongó Szokolay (organ 
v kombinácii s �udovými dychovými nás-
trojmi), bude aktuálne vystúpenie organistu 
Mareka Štrbáka s gitaristom Andrejom 
Šebanom. Gitarista bude v rámci vo�ných 
improvizovaných blokov reflektova� spolu 

s bubeníkom Michalom Fedorom (neskôr 
i samotným Marekom Štrbákom) chorálovú 
fantáziu Johanna Sebastiana Bacha, ktorá 
zaznie v úvode koncertu. Vo festivalovej 
objednávke kompozície pre organ, elektric-
kú gitaru a bicie nástroje od Lukáša Borzíka 
sa k hudobníkom pripojí hrá�ka na bicích 
nástrojoch Lenka Novosedlíková. Za or-
ganom budeme po�u� v rámci improvizova-
ných blokov i Andreja Šebana a okrem ma-
jestátneho nástroja vo Ve�kom koncertnom 
štúdiu Slovenského rozhlasu predstaví i svoj 
bizarný domáci organ východonemeckej 
výroby. Jedine�ný koncert CROSS OVER 
ORGAN with ANDREJ ŠEBAN (20. 7.) 
s premiérou Borzíkovej skladby bude zazna-
menáva� Slovensky rozhlas, mediálny par-
tner Bratislavského organového festivalu.

(red)

Porgy & Bess 
foto: archív�

Big Guarnerius 

foto: archív�

A. Šeban 
foto: M. Hlinca�
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24. 7. RICK WAKEMAN – KLAVÍR (GB)

20.00 KOSTOL SV. KATARÍNY

25. 7. VEČER S VLADIMÍROM GODÁROM

17.00 STARÝ ZÁMOK, RYTIERSKA SÁLA

Vernisáž výstavy: JANA BRISUDOVÁ A STANISLAV KIČA

20.00 KOSTOL SV. KATARÍNY

Cappella Istropolitana, Stanislav Palúch – husle

Eugen Prochác – violončelo, Katarína Turnerová – harfa 

26. 7. Španielske romance / Trio GALUP (F, SK)

11.00 BAROKOVÝ KAŠTIEĽ VO SV. ANTONE

Eva Hornyaková - soprán, Miriam Rodriguez Brűllová – gitara

20.00 KOSTOL SV. KATARÍNY

Olivier Lusinchi – fl auta (F), Pascal Gallet – klavír (F)

Eugen Prochác – violončelo (SK)

27. 7. Michal Motýľ TENTET

11.00 SKLENÉ TEPLICE, HUDOBNÝ ALTÁNOK
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Speerova duchovná hudba 
v novodobej premiére
V sobotu 3. 5. predstavila Musica aeterna 
(um. vedúci Peter Zají�ek) v rámci cyklu 
Musica Cameralis 14 � Concert Spiritu-
el II program Res Plena Dei versus Asne 
de Riple, poctu sliezskemu skladate�ovi 
Danielovi Speerovi. Dramaturgia bola 
postavená na konfrontácii jeho známejšej 
inštrumentálnej hudby a neznámej sakrálnej 
tvorby. Inštrumentálnu �as� reprezentovali 
ukážky sonát a tancov zo zbierok Hudobný 
turecký Eulenspiegel (1688) a Recens Fab-
ricatus Labor (1685). Speerovo sakrálne 
dielo Aeterna predstavila prostredníctvom 
zbierky duchovných koncertov s poetickým 
názvom Philomela Angelica Cantionum 
Sacrarum (1688). O nové poznatky, získa-
né výskumom Speerovej sakrálnej tvorby 
a hlavne tejto pamiatky, sa podelila hudobná 
histori�ka Jana Bartová. Uvádzanie kon-
certov sprievodným slovom, ktoré sa stalo 
sú�as�ou podujatí Musica aeterna, približuje 
posluchá�om pútavým spôsobom historický 
kontext diel i najnovši e muzikologické po-
znatky.
Koncert sa za�al závere�nou inštrumentál-
nou suitou z Hudobného tureckého Eulen-
spiegela. Sonáta, Courante a Gigue zazneli 
v prepracovanej interpretácii a s vyváženým 
zvukom medzi melodickými nástrojmi a con-
tinuom (fagot, violon�elo, violone, chitarrone 
a organ). Výsledkom bol pevný harmonický 
fundament, ktorý je v Speerovej hudbe mi-
moriadne dôležitý. Interpreti dbali aj na ryt-
mickú precíznos�, výrazovú jednotu, vhodnú 

vo�bu temp a ornamentáciu. V Sarabande 
a Gigue súbor zužitkoval bohaté skúsenosti 
s francúzskym tane�ným repertoárom. Bolo 
zaujímavé sledova� hru v staccate, v ktorej 
súbor demonštroval súhru a jednotné nástu-
py i v rýchlom tempe. Najvä�ším dramatur-
gickým lákadlom koncertu bolo predstavenie 
štyroch koncertantných motet zo zbierky 
Philomela Angelica Cantionum Sacrarum, 
pri�om tri z nich odzneli v premiére po 
vyše troch storo�iach. Hlbšie štúdium tejto 
zbierky nedávno prinieslo prekvapujúci vý-
sledok. Speer si pri jej tvorbe zobral ako vzor 
skladate�ku Chiaru Margaritu Cozzolaniovú, 

�lenku benediktínskeho rádu v Miláne. Od-
kaz na tento inšpira�ný zdroj „zašifroval“ do 
frontispice v parte bassa continua, na ktorom 
je zobrazená mníška, spievajúca a hrajúca 
na organe. Zatia� nie je známe, odkia� Speer 
poznal jej tvorbu, no milánsky ženský bene-

diktínsky rád bol v prvej polovici 17. storo�ia 
v�aka hudobnej produkcii a vynikajúcim 
interpretkám vychýrenou dobovou atrakciou. 
Prvých šes� motet zbierky predstavujú aranž-
mány pôvodných Cozzolaniovej skladieb, 
ku ktorým Speer pridal štvorhlasný inštru-
mentálny sprievod. �alšie sólové motetá 
sú už pravdepodobne Speerove originály, 
vytvorené pod�a jej vzoru a v štýle lombard-
ského typu moteta, ktorý sa vyzna�uje predo-
všetkým kontrastnými pasážami s bohatými 
premenami výrazu, inšpirovanými emotív-
nym a subjektívnym textom. Zaujímavá dra-
maturgia koncertu umožnila posluchá�om 
porovnáva� v dvojiciach Speerove aranžmány 
Cozzolaniovej skladieb s jeho vlastnými mo-
tetami. Sopranistka Helga Varga Bach, kto-
rá spievala Cozzolaniovej pôvodiny (O Jesu 
meus amor a Venite gentes), i altistka Petra 
Noskaiová (Speerove originály Jesu spes mea 
a Salve millies Jesu mi) si výborne poradili 
s interpretáciou technicky náro�ných partov. 
Tie sú nielen bohaté na koloratúry a výrazové 
zmeny, ale na niektorých miestach sú navyše 
položené mimoriadne nízko. Spevá�ky však 
i v týchto pasážach ukázali príjemnú farbu 
hlasu. Motetá boli zárove� prednesené s pre-
cíteným výrazom, �o spolu s hutnými inštru-
mentálnymi medzihrami vhodne pod�iarklo 
vnútorné kontrasty, harmonické nuansy 
a dramatický charakter diel. Ako inštrumen-
tálny predel zaznela medzi motetami Suita 
A dur zo zbierky Recens Fabricatus Labor, 
v ktorej sa hudobníci opä� prezentovali ryt-
mickou precíznos�ou, inven�nou prácou so 
zdobením, prízvukmi a dynamikou, na ktorú 
reagoval celý súbor obdivuhodne jednotne.
 

Patrik SABO

Laudate Dominum – Monteverdi 
na Trnavskej hudobnej jari
Posledný koncert festivalu klasickej hudby 
Trnavská hudobná jar 2014 bol zasvätený 
duchovnej hudbe jedného z najvä�ších 
majstrov obdobia raného baroka Claudia 
Monteverdiho. V Bazilike sv. Mikuláša sa 
10. 5. predstavil vokálno-inštrumentálny 
súbor Lorem Ipsum na �ele s dirigentom 
Róbertom Mésárošom. Vo�ne koncipovaná 
dramaturgia koncertu obsahovala sakrálne 
madrigaly a motetá v rôznych obsadeniach 
pre zbor, dva soprány alebo sólový sopránový 
hlas. Uvedené diela pochádzali z antológií 
Giulia Cesara Bianchiho, z Monteverdiho ti-
tulov ako Salve Morale e Spirituale (Benátky 
1640) a známych Vespro della Beata Vergine 
(Benátky 1610). Je škoda, že sprievodný 
bulletin obsahoval len skrátené názvy diel bez 
konkretizácie a ozrejmenia ich proveniencie. 
Vzh�adom na povahu tvorby to spôsobilo, že 
posluchá� mohol len predpoklada�, aké kon-
krétne diela vlastne odznejú. Podobne rušivo 

pôsobili aj chýbajúce elementárne informácie 
o súbore, �i sólistkách Hilde Gulyásovej 
(soprán) a Zuzane Marczelovej (soprán).
Napriek týmto nedostatkom bol koncert po 
interpreta�nej stránke ve�mi dobre zvládnutý. 
Zbor zaujal pozornou prácou s dynamikou, 
výrazom a súbor ako celok tiež vhodnou 
poetikou prednesu Monteverdiho diel v in-
tenciách historicky pou�enej interpretácie. 
Precízne a �itate�né gesto dirigenta Róberta 
Mésároša úspešne zjednotilo nástupy a dy-
namiku zboru vo vhodne zvolenom tempe. 
Miestami bola azda na škodu až prílišná 
ra� novanos� v kadenciách a miestach, kde 
atmosféra skladby najviac gradovala. To však 
plne vykompenzovali výrazné a precítené 
tutti pasáže, predovšetkým v dielach Exultent 
caeli, Laetaniae della Beata Vergine a sei voci 
a predovšetkým vo � nálnom Dixit dominus 
z Mariánskych nešporov. Treba doda�, že 
Lorem Ipsum síce nie je profesionálny súbor, 

avšak jeho interpreta�ný výkon mal rozhodne 
profesionálny charakter.
Okrem zborových boli na koncerte uvedené 
aj monodické skladby, ako napríklad Salve 
regina, Jubilet �i Venite, v ktorých sólistky 
dbali aj na vhodnú výrazovos� a ornamen-
táciu. Hrdelný trilok (tzv. gorgia) použí-
vali spevá�ky len zmierlivo, �o bolo ve�mi 
vhodné. Je totiž známe, že sám Monteverdi 
nemal rád, ke� speváci jeho diela prehnane 
ozdobovali. Inštrumentálny sprievod bolo 
prekvapivo dobre po�u�, pri�om si zachoval 
subtílny a nerušivý charakter. Interpretácia 
tak bola zvukovo vyvážená, azda s výnimkou 
mierne predimenzovaného nástupu v skladbe 
Jubilet. Treba pochváli� výbornú hru bassa 
continua (spinet a pri zborových skladbách 
organ), ktoré nebolo zahrané len ako pasívny 
harmonický sprievod, ale aktívne reagovalo 
na výrazovos� skladieb. Celkový dobrý dojem 
z koncertu umocil entuziazmus interpretov, 
prekrývajúci akéko�vek intona�né �i iné 
zaváhania, ktoré sa pri interpretácii týchto 
náro�ných diel príležitostne vyskytli.

Patrik SABO

M. Masaryková 
foto: archív�



MULTIPLACE // MULTIPLES
a4 Bratislava, 24. 5.

V druhej polovici 
mája (16. – 28.) sa 
uskuto�nil 13. ro�ník 
decentralizovaného 
intermediálneho 
festivalu Multiplace, 
ktorý je každoro�ným 

vyvrcholením aktivít siete nadšencov a organi-
zácií, venujúcich sa „interakcii médií a technoló-
gií s umením, kultúrou a spolo�nos�ou“. Okrem 
Slovenska sa podujatia v rámci festivalu konali 
aj v �alších európskych krajinách (Belgicko, 
�eská republika, Po�sko). Multiplace u nás pri-
chýlili miesta alternatívnej kultúry v Bratislave 
(a4, Foajé), Topo��anoch (Nástupište 1-12), 
Tren�íne (Coffee Sheep), Žiline (Plusmínusnu-
la, Stanica Žilina-Zárie�ie), Košiciach (Taba�ka 
Kulturfabrik). Jednou z nosných tém bolo 
vzdelávanie v oblasti mediálneho umenia a do 
programu bolo zaradené aj stretnutie u�ite�ov 
a priate�ov nových médií Multiplace Fx na Stani-
ci Žilina-Zárie�ie. Tradi�nou sú�as�ou festivalu 
boli koncerty, jeden z nich s prízna�ným názvom 
MULTIPLES sa uskuto�nil v priestoroch a4 
v Bratislave a line-up bol naozaj pestrý. Podtitul 
„zádušná omša za digitálnu revolúciu“ (alebo 
„festival for digital survivors“) a zoznam ú�in-

kujúcich zaru�ovali rôznorodos� pri zachovaní 
spolo�ných prvkov. V sále a4 na za�iatku prek-
vapilo neprístupné h�adisko a obecenstvo tak 
muselo celý ve�er prestá� alebo presedie� na 
zemi. Viem si predstavi�, že to mnohých naopak 
potešilo, pretože takto aj tí najostýchavejší moh-
li zaži� prvú líniu a vychutna� si koncert priamo 
z „pódia“. V atmosfére blízkeho stretnutia tak 
za�al svoj set slovenský „elektronikár“ Vrta�ky 
po desáté hodin�, �o je experimentálny projekt 
s estetikou noise artu programátora a hudobní-
ka 	ubomíra „DRAKH“ Panáka, DJ-a a auto-
ra remixov. Jeho nástrojmi boli notebook a tab-
let, �o je dnes stále �astejšia kombinácia. Svoje 
vystúpenie odohral v atmosfére farebného svet-
la, tie�a, šumu a rezonancií s takmer meditatív-
nym nástupom. To však netrvalo dlho a priestor 
sa oblúkom dostal do subbasového tranzu, 
z ktorého výrazne vystupovali zavýjajúce delfíny 
a vokál opernej divy, ktorej sa dostalo mikro-sóla 

v rámci vriacej masy, obsahujúcej zmes samplov 
a zvukovej syntézy. Vrta�ky vyprevadil úsek 
zo skladby Po schodoch od Richarda Müllera 
a slová „ešteže sa po tme nebojím“ uzavreli úvod 
ve�era. Ani my sme sa po tme nebáli, preto sme 
si mohli v pokoji dopria� set nasledujúceho me-
dzinárodného zoskupenia Inconsolable Ghost, 
ktoré prinieslo ochutnávku „haunted cinema 
21. storo�ia“, audiovizuálneho performance 
s dávkou pomyselného špiritizmu. Hlavnými 
„hrá�mi“ projektu sú pozaunista Hillary Jeffery 
a audiovizuálny umelec Gideon Kiers, zvyšnými 
�lenmi kvarteta v rámci ve�era boli experimen-
tálny � lmár Makino Takashi, ktorý sa staral 
o projekciu, a slovenský basgitarista Marcel 
Durák. Umelci sa mali po�as setu sta� „média-
mi“ prenosu „tajných správ z inej dimenzie“. 

�i mali dobré pripojenie, to neviem, ale ich au-
diovizuálny set bol pôsobivý. Na pozadí elektro-
nických plôch a ostinátnej basovej linky vytváral 
atmosféru Jefferyho trombón, vkusne smero-
vaný cez krabi�kový delay. Aj bez sugestívneho 
názvu by som si vedel predstavi� šepot duchov 
v „haunted cinema“. Napriek celkovému posa-
deniu setu do „odstrašujúceho duchovna“ mali 
vyše polhodinu sa opakujúce ostinátne pasáže 
spolu s éterickými vrstvami až (ne�akane) upo-
kojujúci efekt, ktorý by som prirovnal k stavu po 
Holosync meditácii. Možno mali prís� v progra-
me na rad ako poslední (ako náplas� na rany), 
to by ale na druhej strane nemuselo by� „dôstoj-
ným“ zakon�ením show, ktorú prišiel v rámci 
tretieho setu ve�era rozprúdi� japonský noiser 
KK Null (vlastným menom Kazuyuki Kishino), 
jeden z popredných umelcov japonskej scény 
noise music a od roku 1987 gitarista a spevák 
progressive-hardcore tria Zeni Geva. Do svojej 
diskogra� e zara�uje vyše 100 albumov, ktoré 
mapujú jeho už takmer 30-ro�né pôsobenie na 
scéne. Svoju kariéru odštartoval v 80. rokoch 
gitarovými improvizáciami po kluboch v Tokiu. 
Po 20 rokoch za�al smerova� viac k elektronickej 
hudbe, na koncertoch používal svoj vlastný ná-
stroj „nullsonic“ (kombinácia gitary a efektov, 
kde sú efekty sú�as�ou nástroja a nesú rovnakú 

dôležitos� – inšpirácia Robertom Frippom a jeho 
„Frippetronics“), neskôr však za�al tvori� zvuky 
už iba prostredníctvom efektov, až prešiel k �is-
tej elektronike. Odvtedy kontinuálne objavuje 
teritórium elektronickej hudby, „nárazy hluku“, 
štruktúrovaný elektro-akustický ambient, prácu 
s rytmom, zvukové skulptúry a „kozmický“ 
noise. Jeho live set je spolovice improvizáciou, 
vä�šinu zvukov si pripraví vopred v štúdiu. 
V tento ve�er vystúpil v duu spolu s ma�arským 
experimentálnym bubeníkom a sympatizantom 
junk artu Balázsom Pándim. Pándi sa v Bra-
tislave neobjavil po prvýkrát a podobne ako 
KK Null aj on má na konte spoluprácu s japon-
ským noiserom Merzbowom. Dokopy vytvorili 
dokonalú poprav�iu �atu pozostalého pokoja 
a ich apokalyptický set vysušil aj tie najcitlivejšie 
o�i. Slová môjho kolegu „takto asi riadil admirál 
Yamamoto útok na Pearl Harbor“ dokonale 
vystihli dojem z tohto setu. KK Null ma decibe-
lovo zmazal na nulu a od publika si obaja umelci 
vyslúžili potlesk. Tento fakt zobral ako hodenú 

rukavicu headliner ve�e-
ra Mark Fell a intenzitu 
ešte nadstavil. Preslávil 
sa ako �len shef� eld-
ského dua SND (spolu 
s Matom Steelom), ktoré 
na scéne debutovalo 
koncom 90. rokov a ich 
tvorba bola ozna�ená 
nálepkou „glitch“. Fell 
sa angažuje na poli 
audiovizuálneho umenia 
a je tiež známy ako tvor-
ca inštalácií a gra� cký 
dizajnér. Nemá hudobné 
vzdelanie, ale nepova-
žuje sa ani za programá-

tora (aj ke� vo svojej tvorbe do zna�nej miery 
používa Max/MSP). Zameriava sa na úplnú 
absenciu �ohoko�vek povzbudzujúceho �i ener-
gického, nechce tvori� hudbu prvoplánovo len 
preto, aby sa �u�om pá�ila, zaujímajú ho zvuk 
a farba, ich vzájomná estetická korelácia a sa-
mozrejme rytmus. V jeho tvorbe nenájdete baso-
vú linku, sám hovorí, že ju ani nevie robi�. Nech 
je to akoko�vek, jeho vystúpenie bolo klincom na 
torte sobot�ajšej noci. „V kotli“ zostali naozaj len 
tí skalní, ktorí ignorovali no�né spoje a nechali sa 
postupne „dekonštruova�“ sónickým baranidlom 
Marka Fella. Ten sa prejavil ako slušný sólista 
na basovom bubne, miestami by mu závidel aj 
ten najzarytejší metalový bubeník. Do basového 
zemetrasenia prenikali zvuky hracích konzol 
90. rokov, ktoré prichádzali a zanikali ako zábles-
ky farebného svetla, vizuálne dotvárajúce okolitú 
atmosféru neskorej noci. Celý set sa niesol v ten-
denciách jeho poslednej tvorby, na �istej syntéze 
zvuku a farbách vo forme svetla. Priestor som 
opúš�al nie�o po polnoci za nadšeného potlesku 
publika, �o asi sved�ilo o tom, že organizátori 
zase nesklamali a podarilo sa im vytvori� drama-
turgicky zaujímavý festivalový ve�er.

Filip HOŠKO
fotografi e: Branislav GREBE�Í
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Josef Špa�ek 
Nebýt jenom jeden z mnoha

ROZHOVOR

 Co znamená být reziden�ním sólistou – krom� 
toho, že na festivalu vystoupíte n�kolikrát?
Je to ur�itá prestiž. Reziden�ní sólista je n�co 
víc než jenom p�ijet na festival, zahrát koncert 
a odjet. Je to zodpov�dnost, �lov�k je tvá�í 
festivalu a formuje ho.

 Je to prestiž pro festival nebo pro vás?
Já doufám, že je to oboustranné, ale asi hlavn� 
pro m�. Je skv�lé, že m�žu hrát �ty�i koncerty.

 Sledoval jste n�jak i dramaturgii koncert�, na 
kterých nehrajete?
Spíš jsem se koukal na katalogy z minulých 
let, abych m�l p�edstavu, jak festival funguje. 
Musím �íct, že se mi to moc líbilo, je to hezky 
poskládané a uspo�ádané.

 Jak jste se ke Concentu a �eským sn�m v�bec 
dostal, znal jste je už d	ív?
Znal jsem je, protože se mi díky skv�lé práci 
managementu Davida Dittricha plnila infor-
macemi emailová schránka.

 Práv� jste se vrátil z Malajsie, jak se vám tam 
hrálo?
Proti evropské zim� je tam vlhko a teplo, je 
to jako hrát na jiný nástroj. Najednou v�bec 
nekloužou prsty po strunách, jak je �lov�k 
zvyklý, takže p�izp�sobit se je dost náro�né. 
Lad�ní d�lá neplechu, musí se víc utáhnout 
smy�ec, ale líbilo se mi, jak nástroj zn�l. M�l 
možná horší artikulaci, ale hez�í barvu, takový 
teplejší zvuk. 

 Jste pro letošní rok reziden�ním sólistou festi-
val� �eské sny a Concentus Moraviae. Nastudoval 
jste n�co nového speciáln� pro n�?
P�ipravuji n�kolik nových v�cí. Nikdy jsem 
nehrál �eskou rapsodii od Bohuslava Martin�, 
to je pro m� premiéra, a ješt� Griegovu sonátu. 
Zbytek jsou skladby, které jsem studoval už 
d�ív, ale nehrál t�eba deset let – nap�ílad Bas-
kické capriccio od Sarasateho. Na to se t�ším.

 Jsou to vlastn� obnovené premiéry.
Tak n�jak.

 Vy už jste loni hrál na Krajin� hudby v Tel�i, 
kterou d�lají stejní lidé. To bylo n�jaké vzájemné 
o
ukávání?
Ne, to je festival úpln� jiného rázu – oslavuje 
gastronomii, hudbu a sport, což mi p�išlo 
strašn� zajímavé, protože všechna tato odv�t-
ví mám velmi rád a trošku se jimi zabývám. 
Myslím, že dobré jídlo a sport krásn� zapadají 
k muzice. Pozvání jsem rád p�ijal a v krásném 
prost�edí Tel�e to bylo moc fajn.

 Budete zahajovat i mezinárodní �ást projektu 
�eské sny. Co pro vás znamená �eská hudba, má 
n�jaké speciální postavení?
To má asi pro každého �eského muzikanta. 
My jsme hrdí na to, že �eskou hudbu máme 
a m�žeme toho i trošku využívat v našem za-
hrani�ním snažení. Když n�kam vyjedeme, tak 
máme ten luxus, že si m�žeme dovolit postavit 
celý program z �eských skladatel�, málo zemí 
si to m�že dovolit.

 Takže není pot	eba to n�jak zvláš
 prosazovat 
a 	íkat „podívejte se, to je �eský skladatel…“, rozu-
mí se to samo sebou?
Samoz�ejm�, v dnešní dob� už to ani nemá 
moc smysl, sv�t je tak malý. Ale ta národní 
inklinace k našim skladatel�m tu po�ád je a asi 
i po�ád bude.

 Znamená pro vás n�co Rok �eské hudby, zasa-
huje do vašeho hudebního nebo i osobního života?
Mn� to zasahuje do života hlavn� tím, že m� 
to udržuje ve velmi zaneprázdn�ném rozvrhu, 
koncert� je hodn�. Takže je to hlavn� spousta 
práce.

 Jste laureátem velmi cen�né sout�že královny 
Alžb�ty, na kterou jste p	ijel už jako koncertní mis-
tr �eské � lharmonie. O co sout�ží první houslista 
prvního �eského orchestru?
Sout�ží o to, aby se nezaškatulkoval jenom 
jako orchestrální hrá�. Mn� šlo o to, abych si 
tady vybudoval silnou pozici i v tom, že nejsem 
spjatý jen s �eskou � lharmonií, ale že mám 
i sólistické ambice a že je možné tyto dv� pozi-
ce zvládat zárove�. O to jsem se snažil a mys-
lím, že se mi to docela poda�ilo. A doufám, že 
to tak z�stane.

Mezinárodní �ást IV. ro�níku projektu &es-
ké sny zam'(eného na propagaci �eské 
hudby a hudební spolupráci evropských 
region) bude zahájena slavnostním kon-
certem 3. 7. v Trnav'. Exkluzivním hostem 
a sólistou Janá�kova komorního orchestru 
bude jedna z nejvýrazn'jších osobností 
sou�asné mladé generace �eských hous-
list) – šestadvacetiletý koncertní mistr 
orchestru &eské * lharmonie Josef Špa�ek. 
Sešli jsme se v kavárn' Rudol* na den po 
jeho návratu z koncertní š+)ry po Asii.

Pripravil Boris KLEPAL, Fotogra* e: Ji3í SLÁMA/C.E.M.A.
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ROZHOVOR

 Co takový koncertní mistr vlastn� d�lá krom� 
toho, že má ten titul? 
On je leader, motivátor orchestru. Dirigent 
inspiruje orchestr pohybem rukou, dává tem-
po, doby a tak dále. Koncertní mistr je tam od 
toho, aby to názorn� p�edvedl p�ímo na nástroj. 
Prochází p�es n�j komunikace od dirigenta 
k orchestru. Není to jen práce koncertního mis-
tra, ale lídr� všech nástrojových skupin. Nebýt 
jenom jeden z mnoha a �ekat, co se stane.

 Co všechno hraje roli p	i hledání koncertního 
mistra, nehledá se v n�m dnes t	eba i image or-
chestru?
P�i konkurzech v�bec. A když se potom ukáže, 
že by koncertní mistr mohl reprezentovat � l-

harmonii i jinak, tak pro� ne. To je ale spíš práce 
marketingu. Ve � lharmonii máme pár lidí, kte�í 
jsou „vyvolení“ marketingového odd�lení a po-
užívají se jejich tvá�e. To tak vždycky bude.

 Jste mediáln� hodn� vytížený, kdesi jsem �etl i 
rozhovor o tom, jak bydlíte. Nejvíc m� tam zaujaly 
vaše domácí koncerty – jak �asto je d�láte?
Není to velmi �asto, ale pár jsme jich ud�lali 
a bylo to fajn. Je to vždycky takové odleh�ené, 
chci, aby lidi p�išli a n�co si zahráli. K tomu 
si t�eba dáme sklenku vína, povídáme si, je to 
intimní a milé. To je cíl domácích koncert�.

 Mn� p	ijde úžasné, když se n�kdo hudbou 
živí, a p	esto si pozve kamarády dom� a ješt� si pro 
radost znovu zahrají. Znám spoustu omrzelých pro-
fík�, kte	í chodí do orchestru jako do fabriky.
Je pravda, že je t�žké najít lidi, kte�í si cht�jí 
p�ijít zahrát a mají na to chu�, není jich tolik. 
T�eba v Americe, když jsem byl ve škole, tak 
té chuti bylo mnohem víc. Tam na to cht�l 
chodit každý, �íkali jsme tomu chamber mu-

sic reading party. �etli jsme z listu komo�inu 
a bylo to super. Tady jich tolik není, myslím 
si, že ti lidé bohužel nejsou od za�átku vedení 
ke komornímu hraní na konzervato�i. Tam to 
je snad až od �tvrtého ro�níku, jestli se neple-
tu, a to je strašn� pozd�. Takže pokud �lov�k 
neza�ne sám brzo n�jaké kvarteto, tak je to 
potom t�žké dohán�t.

 Mn� p	ipadá, že se u nás osobní nasazení do 
práce hrozn� podce�uje a po	ád se  odd�luje od 
práce za peníze...
Já si myslím, že muzikanti nesm�jí zapome-
nout, že hudba je um�ní. Není to ú�ednická 
práce od osmi do šesti.

 Domácí koncerty jsou ale taky velká tradice, 
vždycky se to udrželo, i když z r�zných d�vod�…
Ono to má n�co do sebe a je to m�j oblíbený 
typ koncertu, když se hraje t�eba pro padesát 
lidí. �lov�k je úpln� v klidu, nic ho netla�í, 
žádné nervy, to mám rád.

 Bydlíte v pronajatém byt� a hypotéku máte 
na housle, to m�že vypadat pro „b�žného �eského 
ob�ana“ jako paradox, ne?
Housle jsou to, co m� bude živit, a je d�ležité 
mít kvalitní nástroj…

 …který vyd�lá na p	íští byt.
Nejd�ív musí vyd�lat na sebe 
a potom na to ostatní.

 Co je dnes pro ambicióz-
ního houslistu meta: nahrát po 
milionté Brahms�v Houslový
koncert, anebo nastudovat n�co 
úpln� nového, co je napsané jen 
pro n�j? Jak je to u vás?

To je t�žké �íct. Pro nás je te� hlavní metou udržet 
vážnou nebo klasickou hudbu tam, kde byla, nebo 
tam, kde je. Musíme soupe�it s mnoha dalšími 
hudebními styly, je to �ím dál náro�n�jší. K tomu 
musí vážná hudba vystupovat ze zajetých kolejí, 
kdy interpret nastuduje n�jaký koncert, zahraje 
ho a to je všechno. Te� už k tomu pot�ebuje sólista 
mít i jiné kvality, musí být komunikativní, musí 
um�t p�edstavit novou v�c, aby m�l n�jakou šanci 

na úsp�ch. Lidé cht�jí vizuální zážitky, �lov�k 
musí dob�e p�sobit i vzhledem, lidé poslouchají 
o�ima. Vnímají hudbu tak, jak ji vidí, ne jak ji sly-
ší. Takže dnešní muzikant se musí poušt�t i tímto 
sm�rem. Je to trošku škoda, není to už to staré 
um�ní, kdy sta�ilo být prost� skv�lý. V dnešní 
dob� m�žete být skv�lý, talentovaný nebo geniál-
ní, ale to už prost� nesta�í. Je to škoda, ale nedá se 
s tím nic d�lat, hudba musí jít lidem naproti.

 To ale musela n�jakým zp�sobem vždycky…
Hudba byla záležitost vyšších kruh�, byla to 
statusová záležitost. Trošku se to po�ád ješt� 
drží, t�eba v Americe to po�ád tak je. Ale lidé, 
kte�í tam mají vysoký status a chodí na kon-
certy, tak je taky hodn� podporují. V Evrop� 
jsou orchestry státní organizace, jsou dotova-
né jinak. Je to otev�ené v�tšímu spektru publi-
ka, ale té podpory od n�j zase není tolik.

 Basista Richard Novák mi nedávno 	íkal, že 
mu u mladých p�vc� chybí postupné zrání. Nechy-
bí vám n�co podobného, nemáte pocit, že ve vaší 
karié	e jde všechno n�jak strašn� rychle?
Já myslím, že �ím rychleji ta kariéra jde, tím 
rychleji �lov�k získává zkušenosti, je to p�ímá 
úm�ra. �lov�k se vlastn� ani p�edb�hnout 
nem�že. T�eba najednou musí zahrát p�ed 
dv�ma a p�l tisíci lidmi a nem�že z toho vy-
couvat, protože si �ekne, že na to ješt� kariérn� 
nemá. Musí tyhle p�íležitosti brát a sko�it do 
nich po hlav�. Je to risk a když se to nepovede, 
tak je d�ležité se neutopit, pokra�ovat dál 
a zkusit to n�kdy jindy n�kde jinde. A naopak, 
když se to povede, tak je to ohromné, už se 
to pak nabaluje a �ím je �lov�k zkušen�jší, 
tím se velkých p�íležitostí mí� bojí. Já jsem 
uvoln�n�jší p�ed malým publikem, ale tím víc 
chci hrát velké koncerty. Chci se to po�ád u�it, 
abych byl víc v pohod�.

 Váš otec hraje v �eské � lharmonii na violon-
cello, bratr v akademii taky – nemáte v plánu n�ja-
ké výhradn� rodinné kombo?
Dv� cella a housle nejsou zrovna kombo, ani 
nevím o skladb� pro takové obsazení, takže 
pokud n�co hrajeme, tak jsou to úpravy. Te� 
ale ješt� máme malého brášku, ten hraje na 
klavír a na housle a vypadá to, že klavír ho baví 
víc. Takže možná jednou budeme mít klavírní 
trio, ale to je ješt� s v�lkým otazníkem.

Josef ŠPA�EK (1988) pat�í mezi špi�kové houslisty 
své generace. Vystudoval pražskou konzervato� 
u profesora Jaroslava Foltýna, pokra�oval na Curtis 
Institute of Music ve Filadel i pod vedením Idy 
Kava an, Jaimeho Lareda a Shmuela Ashkenasiho. 
Studia zakon�il ve t�íd� Itzhaka Perlmana na new-
yorské Juilliard School. V roce 2012 se stal laure-
átem sv�tové houslové sout�že Královny Alžb�ty 
v Bruselu, která je odborníky považována za nejv�t-
ší a nejnáro�n�jší sout�ž na sv�t� s nejdelší historií. 
Je prvním �eským houslistou, který se probojoval 
v této sout�ži do  nále. Od sezony 2011–2012 p�-
sobí jako koncertní mistr 	eské  lharmonie a vedle 
toho úsp�šn� pokra�uje v sólové karié�e.

�lov�k se vlastn� ani p�edb�hnout nem�že. 
T�eba najednou musí zahrát p�ed dv�ma a �p�l 
tisíci lidmi a nem�že z toho vycouvat, protože 
si �ekne, že na to ješt� kariérn� nemá. Musí 
tyhle p�íležitosti brát a sko�it do nich po hlav�.

Na festivale Krajina hudby v Tel�i
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Roky narodenia �i úmrtia viacerých význam-
ných �eských skladate�ov (Antonín Dvo�ák, 
Bed�ich Smetana, Leoš Janá�ek, Bohuslav 
Martin�, Josef Suk, Jan Dismas Zelenka) 
alebo osobností �eskej hudby (dirigenti Oskar 
Nedbal a Rafael Kubelík, sopranistky Jarmila 
Novotná a Milada Šubrtová, klavirista Rudolf 
Firkušný, pesni�kár Karel Kryl, spevá�ka Eva 
Olmerová) sú zakon�ené štvorkou. Z toho 
dôvodu bývajú už od roku 1924, ke� si hu-
dobný svet pripomenul storo�nicu Bed�icha 
Smetanu, vnímané ako Roky �eskej hudby 
nielen v �echách, ale i v zahrani�í. �estným 
prezidentom Roku �eskej hudby 2014 je 
šéfdirigent �eskej � lharmónie Ji
í B�lohlá-
vek, CBE.

Hudba sa pre �eskú republiku stala vývoz-
ným artiklom, dôkazom je výrazná propa-
gácia �eského umenia, smerom do zahrani-
�ia. Pri minulom Roku �eskej hudby 2004 
bolo v zahrani�í realizovaná tretina z cel-
kového po�tu približne 1800 hudobných 
podujatí, z toho 90% výhradne s � nan�ným 
krytím zahrani�nými usporiadate�mi. 
Cie�om Roku �eskej hudby je využitie nie-

len spontánneho zvýšenia záujmu o �eskú 
kultúru v zahrani�í, ale tiež � nan�ná, orga-
niza�ná a propaga�ná podpora domáceho 
prostredia. 

Slávnostným zahájením Roku �eskej hudby 
2014 bol 1. 1. 2014 koncert �eskej � lhar-
mónie s Magdalenou Koženou a premiérou 

orchestrálnej verzie Písní milostných Anto-
nína Dvo�áka v inštrumentácii Ji�ího Temla 
s dirigentom Ji�ím B�lohlávkom. Národné 
divadlo prinieslo pri príležitosti otvorenia 
podujatia staršie predstavenie Libuše s Evou 

Urbanovou, výrazným po�inom bolo aj 
nové naštudovanie Mirandoliny Bohuslava 
Martin� Národným divadlom moravsko-slez-
ským. Rok �eskej hudby zakon�í galakoncert 
svetových sólistov (Ana Maria Martinez, Eva 
Urbanová, Ramón Vargas, Adam Plachetka) 
so špeciálnym telesom zostaveným z hrá�ov 
�eských profesionálnych orchestrov v O2 aré-

ne 17. 12. 2014 pod taktovkou Jakuba Hr�šu.
Dramaturgia Roku �eskej hudby 2014  kladie 
dôraz aj na fungujúce medzinárodné festivaly, 
napríklad projekt �eské sny Medzinárodného 
centra slovanskej hudby Brno zvýraz�ujúceho 
zahrani�né partnerstvá �eských miest a spo-
luprácu s �eskými centrami v zahrani�í. 
Okrem toho �eské centrá sprostredkovávajú 
desiatky celoro�ných hudobných podujatí 
(koncerty v Londýne Inspired by Dvo	ák 
v spolupráci London Symphony Orchestra, 
koncerty skupiny The Tap Tap a Ivy Bittovej 
vo viacerých izraelských mestách, americký 
recitál huslistu Pavla Šporcla a koncerty sku-
piny Please the Trees).

V rámci Roku �eskej hudby 2014 je napláno-
vaných viacero premiér sú�asných opier: 
Toufar Aleše B�eziny v Národnom divadle, 
Bludišt� seznam
 Martina Smolku v Národ-
nom divadle moravsko-sliezskom (v spolu-

práci s Ostravským centrom novej hudby 
a Inštitútom umenia) alebo Alice in Bed Iva 
Medka a Markéty Dvo�ákovej v Národnom 
divadle Brno.

Národné múzeum pripravilo sériu výstav veno-
vaných osobnostiam Antonína Dvo�áka a Be-
d�icha Smetanu �i výstavu Hudba a politika 
v Národnom pamätníku na Vítkove. Program 
v oblasti neprofesionálneho umenia ponúkajú 
Národné informa�né a poradenské stredisko 
pre kultúru a Národný ústav �udovej kultúry.

Koordináciou príprav programu Roku �eskej 
hudby 2014 bolo poverené Informa�no-koor-
dina�né centrum Inštitútu umenia – Divadel-
ného ústavu, ktoré tiež spravuje webový portál 
www.rokceskehudby.cz.

Najrozsiahlejším projektom jedného usporiada-
te�a v �eskej produkcii so smerovaním do zahra-
ni�ia sú �eské sny expandujúce spolu s drama-
turgiou Concentus Moraviae do 22 krajín.

(mot)

Rok �eskej hudby
Séria výnimo�ných premiér �eských skladate'ov, koncertné cykly 
expandujúce z miest do regiónov, výstavné expozície s hudobnou 
tematikou i mimoriadna podpora �eských umelcov a skladate'ov 
v zahrani�í – to je len �as& z množstva aktivít Roku �eskej hudby 2014, 
programu podporovaného Ministerstvom kultúry �eskej republiky 
pod umeleckou záštitou mezzosopranistky Magdaleny Koženej a diri-
genta Sira Simona Rattla. 

J. Špa�ek 
foto: J. Sláma / C.E.M.A.�

Krajina hudby v Tel�i 2013 
foto: J. Sláma / C.E.M.A.�
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Snívajte �eskú hudbu
Nad aktuálnym ro�níkom projektu �eské sny 2014 (22. 5.–6. 12.), ktorý je najroz-
siahlejším zahrani�ným projektom jedného usporiadate'a v rámci Roku �eskej 
hudby, prevzali patronát mezzosopranistka Magdalena Kožená a dirigent Sir Simon 
Rattle. Úspešnú myšlienku propagácie �eskej hudby v domácich regiónoch i v eu-
rópskych mestách iniciovali pred desiatimi rokmi skladate'/muzikológ Aleš B3ezina 
spolu s producentom a riadite'om hudobnej agentúry C.E.M.A. Davidom Dittrichom, 
ktorý nám projekt priblížil. 

 Ako vznikala dramaturgia projektu �eské sny, 
ktorého štvrtý ro�ník sa prelína s Rokom �eskej 
hudby?
Aktuálny ro�ník mal by� pôvodne zameraný na 
�eskú, nórsku a španielsku hudbu, špeciálne 
projekty venované Roku �eskej hudby pribudli 
až neskôr. Spomeniem napríklad premiéru 
Rekviem 2014 Aleša B�ezinu. Dielo inšpiro-
vané improviza�ným umením Ivy Bittovej 
a Vojtecha Dyka je zárove� pripomenutím 
za�iatku 1. svetovej vojny.  

 Pre�o práve �eská, nórska a španielska hudba?
H�adali sme odlišné hudobné kultúry, ktoré 
sú istým spôsobom na periférii, no napriek 
tomu obohatili dejiny o významných tvorcov 
i diela. Vo všetkých zohral dôležitú úlohu 
folklór a národnú hudbu podporovali i zne-
užívali totalitné režimy. Paralel je samoz-
rejme viac, je to však otázka skôr pre nášho 
dramaturga, skladate�a a muzikológa Aleša 
B�ezinu.  

 Dôležitou sú�as
ou �eských snov i Roku �es-
kej hudby je prezentácia �eskej hudby v zahrani�í.
�eské sny sú náro�ným projektom, ktorého 
sú�as�ou bol kedysi len festival Concentus 
Moraviae. Tento rok sme za�ali spolupracova� 
aj s Janá�kovým májom v Ostrave, kde naše 
podujatia prebiehajú od mája a ke�že sa záve-
re�ný koncert Concentus Moraviae uskuto�ní 
v B�eclave, partnerskom meste Trnavy, zahra-
ni�nú �as� festivalu sme sa rozhodli o� ciálne 
za�a� práve na Slovensku. 

 Na trnavskom koncerte vystúpi huslista 
Josef Špa�ek, ktorý je reziden�ným umelcom 
�eských snov. 
Status reziden�ného umelca je na našom po-
dujatí novinkou. Josef Špa�ek rozbieha zau-
jímavú medzinárodnú kariéru, vynikajúco 
sa zhostil úlohy koncertného majstra �eskej 
� lharmónie a považujeme ho za osobnos� 
v štádiu, v ktorom môže by� naša spolupráca 
zaujímavá pre obe strany. Pripravili sme pre 
neho 15 koncertov v 10 krajinách, z toho 
dva recitály s klavírom, vystúpi tiež s Janá�-
kovým komorným orchestrom i so Zemlin-

ského kvartetom. Na festivale sa predstaví 
v rôznych polohách, jeden z programov bude 
výlu�ne s dielami, ktoré skomponovali �eskí 
skladatelia pre najvýznamnejších �eských 
huslistov. Náro�ky sme vybrali umelca na 
ceste, v ktorej mu môžeme pomôc�. Pokia� 
vytvoríte isté zázemie úplne neznámemu 
interpretovi, chýbajú tam �alšie „otvorené 
dvere“. Tie pre Josefa Špa�ka predstavuje 
napríklad spolupráca s belgickým manaž-
mentom. 

 Leitmotívom podujatia sú koncerty špi�ko-
vých umelcov v domácich regiónoch i v zahrani�í. 
Ako prebieha realizácia?
Ke� sme v roku 2004 zakladali Concentus 
Moraviae, ideou bolo prinies� špi�kových 

umelcov do regiónov a túto myšlienku pre-
nies� i do európskeho kontextu. Polovica 
koncertov prebehla v partnerských �eských 
mestách, zvyšok v rámci vybraných koncert-
ných cyklov a na festivaloch. Do projektu sme 
zaangažovali našich honorárnych konzulov, 
ve�vyslanectvá i �eské centrá. Oslovili sme 
tiež zahrani�ný odbor Ministerstva kultúry, 
� nancujúci ve�kú �as� cestovných nákladov; 
v rámci ministerstva je to najvä�šia hudobná 
aktivita. Zahrani�ným partnerom tak doká-
žeme ponúknu� špi�kového �eského umelca 
za povedzme dve tretiny bežného honoráru 
a pokia� hudobníkom zabezpe�íme 5 �i 
10 koncertov v rôznych krajinách, nižší ho-
norár je ich vkladom do projektu.  

 O aké dramaturgie býva v zahrani�í záujem?
Zahrani�ní partneri si môžu vybera� 
z dramaturgií zostavených pre Concentus 
Moraviae, kritériom bývajú aj � nan�né 
možnosti. V�aka Concentus Moraviae 
vznikla sie� miest, v ktorých rezonuje �es-
ká hudba a na tieto podujatia nadväzujú 

�eské výstavy alebo iné kultúrne projekty. 
Spolupracujeme s mnohými zahrani�nými 
partnermi, koncom apríla sme usporiadali 
tla�ovú konferenciu vo švaj�iarskom Bieli, 
kde pripravujeme jeden z najintenzívnejších 
víkendov Roku �eskej hudby. Jeho hlavnou 
udalos�ou bude svetová premiéra komornej 
verzie Dvo�ákovej Rusalky, ktorú si tamojšie 
divadlo objednalo u Mariána Lejavu. Premi-
ére naplánovanej na 31. októbra bude pred-
chádza� komorný koncert Josefa Špa�ka. 
Sú�as�ou bude aj tan�iare� Melody Makers, 
hudobníci tamojšieho orchestra uvedú ko-
morné diela �eských skladate�ov, predstaví 
sa OK Percussion Duo.

 Organizáciu kultúrnych podujatí �asto kom-
plikujú � nancie. �eské sny i Concentus Moraviae 
si vybudovali zna�né renomé; darí sa vám s odstu-
pom �asu viac oslovova
 regionálnych sponzorov?
Z lokálnych zdrojov sa tieto podujatia neda-
jú financova� napriek tomu, že návštevnos� 
festivalu, ktorá sa pohybuje okolo 7000 �udí, 
neustále stúpa. Ve�mi dobrú skúsenos� sme 
mali v Po�sku, kde sa nám s pomocou ve�-
vyslanca podarilo získa� podporu �eských 
firiem, ktoré tam podnikajú. Je to dobrý 
model do budúcnosti, ktorý ukazuje, že 

ekonomické projekty možno prepoji� s pre-
zentáciou �eskej kultúry. Existujú stovky 
spolo�ností, podnikajúcich v zahrani�í, 
mohli by teda vzniknú� desiatky kultúrnych 
projektov.  

 Nie je to prílišný idealizmus?
Samozrejme je. Škoda, že v �esku nemáme 
legislatívu, ktorá by � rmy motivovala k inves-
tovaniu do kultúry. Zákony nezmeníme, mô-
žeme sa ale pokúsi� presvied�a� spolo�nosti, 
aby sa prezentovali i prostredníctvom kultú-
ry. Obrovský prínos projektu vidíme v pozi-
tívnej odozve a podpore v regiónoch, ktoré 
oce�ujú i hudobníci. �udí musíte nasmerova� 
a potom to ide. Potrebujú ale po�u� špi�-
kového hudobníka. Ke� príde tre�otriedne 
kvarteto, povedia, že to bolo pekné, a to je tak 
všetko. Ale ke� ich nadchne napríklad Josef 
Špa�ek, tak si aj tí, ktorí bežne na koncerty 
nechodia uvedomia, že pravidelná návšteva 
podobných podujatí môže by� ve�mi fajn. 

Pripravil Andrej ŠUBA  

M. Kožená na koncerte v novembri 2013 predstavuje 
verejnosti projekt �eské sny 2014 
foto: J. Sláma�
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Marek Kopelent 
principy opravdovosti a pravdivosti 

ROZHOVOR

loajální. Mn� osobn� pomohla tato pozvolná 
zm�na politické situace na kulturní scén�, 
nebo� do ní vyústilo n�kolikaleté hledání bu-
doucí orientace mé tvorby po skon�ení studia 
na Hudební fakult� AMU. Již v roce 1959 jsem 
poznal poprvé prameny a dostalo se mi prv-
ních informací o sou�asném vývoji ve sv�tové 
hudební tvorb�, což bylo zesilováno p�edevším 
poslechem nových skladeb na festivalech Var-
šavský podzim, pozd�ji v Darmstadtu a jinde. 
Do toho ovšem vstoupila �innost souboru 
Musica viva Pragensis a mé pozd�jší t�sné 
sep�tí s ním. Paraleln� s tvorbou a spoluprací 
s tímto souborem a také s nedlouho trvající 
existencí Pražské skupiny Nové hudby jsem 
se angažoval ve ve�ejných diskusích k pro-
sazování a obhajob� Nové hudby i t�ch, kdo 
ji interpretovali.

 Laco Kupkovi�, jedna z hláv vtedajšej 
slovenskej hudobnej avantgardy, sa vo svojich 
spomienkach úctivo vyjadroval o spolupráci �es-
kých a slovenských hudobníkov, ktorá bola práve 
v spomínaných 60. rokoch preniknutá genera�ným 

 V historickej panoráme vývoja �eskej i sloven-
skej hudby sa k�ú�ovou periódou javia 60. roky 
minulého storo�ia, kedy na scénu vstúpili repre-
zentanti mladej skladate�skej generácie s tvorivými 
predstavami, ktoré v mnohom kolidovali s o� ciál-
nou hudobno-kultúrnou politikou. Ako si premie-
tate v pamäti toto decénium?
Šedesátá léta mají v d�jinách �eské a slovenské 
kultury bezesporu mimo�ádné místo a vý-
znam. Navzdory stávajícímu komunistickému 
režimu se poda�ilo �ad� um�lc�-�len� KS� 
zevnit� strany uvolnit rigidní kulturní politiku, 
pootev�ít okna do sv�ta a zasloužit se o to, že 
se �eská a slovenská kultura za�adila v r�z-
ných um�leckých žánrech do sv�tového prou-
du moderního um�ní. Dlužno podotknout, že 
v oblasti hudební tvorby se toto uvol�ování 
d�lo velmi ztuha, nebo� Svaz skladatel� byl 
ovládán skladateli, kte�í byli režimu zcela 

povedomím spolo�ných východísk, zámerov a cie-
�ov. Ako si spomínate na prvé kontakty s kolegami 
spoza rieky Moravy?
Up�ímn� �e�eno, na po�átky spolupráce, resp. 
pov�domí o rodící se Nové hudb� na Slo-
vensku se už nepamatuji. Ale už v roce 1964 
zazn�l na koncert� Novákova kvarteta na Var-
šavském podzimu krom� mého 3. smy�cového 
kvartetu též kvartet Ilji Zeljenky. Znamená to, 
že jsme o sob� museli v�d�t. Ostatn�, o naší 
vzájemné blízkosti sv�d�í i koncert souboru 
Musica viva Pragensis na Bratislavských hu-
debních slavnostech. Bližší byla spolupráce 
pražských skladatel� NH s brn�nským stu-
diem A, která i po ztroskotání snah nastolit 
relativn� svobodné pom�ry v kultu�e po roce 
1970 pokra�ovala p�átelstvím jednotlivých 
skladatel� a interpret�. Nicmén� osobnosti 
slovenské Nové hudby jsme (nebo alespo� já 
osobn�) vnímali jako p�átele, i když v dob� 
normalizace jsme si p�ipadali jako hejno roz-
prášené n�jakým predátorem…

 Mali ste možnos
 spoznáva
 bližšie aj tvorbu 
Romana Bergera?
Nemohu tvrdit, že bych byl mohl poznávat 
tvorbu Romana Bergera pr�b�žn�, spíš to bylo 
vždy dílo náhody. Ale Romana si nesmírn� 
vážím nejen jako skladatele, ale i jako � lozofu-
jícího hudebníka a jako ušlechtilého �lov�ka.

 Berger, ktorý sa okrem kompozi�nej aktivity 
dlhodobo venuje aj publicistickej �innosti, vy-
slovil, že sú�asný tvorca, ak chce by
 skuto�ným 
profesionálom, nemôže zosta
 �ahostajný ako 
umelec i �lovek vo�i okolnostiam, ktoré spre-
vádzajú naše bytie, že nesmie pod�ahnú
 rutine 
remesla a komponova
 kvôli momentálnemu 
úspechu, ale v jeho výpovediach musí by
 za-
kotvená prinajmenšom trojica ideí – protestu, 
lamentu a nádeje. Aké tvorivé polohy sa stali 
dominantné �i konštantné pre vás?
Práv� v tom, jak formuluje Roman sv�j názor 
na to, co je p�ímo existen�ním jádrem tvo�ivé 
�innosti um�lce, se prolínají naše myšlenkové 
okruhy. Já bych ješt� dodal to, co bylo zákla-
dem mé eseje, p�ednesené p�i habilitaci na 
profesora v roce 1990, tj. principy opravdo-
vosti a pravdivosti um�leckého díla.    

 Od po�iatkov svojej tvorivosti sa v kompo-
zíciách obraciate k textom – spomeniem kantátu 
Chléb a ptáci (1962), vokálno-inštrumentálnu 
skladbu Snehah (1967), závažné oratoriálne kom-
pozície z neskorších rokov, až po cyklus Bloudivý
sen, prezentovaný na dnešnom koncerte Quasars. 
Mohli by ste priblíži
 okruhy vašej fascinácie bás-
nickými výpove�ami?
Úsp�šné spojení slovesné a hudební �e�i musí 
zesilovat ú�inek sd�lení. Vím, že budou mezi 
kolegy i hudebními publicisty ti, kdo budou 
up�ednost�ovat hudbu tzv. absolutní a budou 
možná v uvedeném spojení se slovem vid�t 
spíš skladatelovu slabost; podobný názor už 
ostatn� existuje dlouho. Mám ale slovo rád, 
dokonce s jakousi analytickou zálibou laika 
v jeho etymologii, rytmu, zvukové složce... 

Koncert súboru Quasars Ensemble 
v košickomKulturparku zostavený 
zo skladieb genera�ných súpút-
nikov Marka Kopelenta a Romana 
Bergera niesol podtitul Dvoj-
portrét. Výnimo�nos� podujatia 
zvýraz+ovala nielen prítomnos� 
oboch skladate;ov, ale aj životné 
jubileum, ktoré si výrazný predsta-
vite; �eskej hudobnej avantgardy 
v de+ koncertu pripomínal.      

Pripravil 8ubomír CHALUPKA
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Dlouholetá spolupráce s režiséry, jako byl 
Josef Henke v rozhlasu nebo dr. Vladimír Justl 
ve Viole a jinde, a zárove� nahlédnutí do práce 
s veršem, slovem, poezií u takového Radovana 
Lukavského m�lo bezvýhradný vliv na mou 
práci se slovem. Kone�n�, doma jsem se se slo-
vesným um�ním setkával od d�tství, maminka 
byla gymnaziální profesorkou �eštiny a otec, 
by� právník, m�l k literatu�e blízko. Poezie 
není pro m� jen literární žánr, ale za ur�itých 
okolností i vztah k jsoucnu.

 U Romana Bergera bada
 v rokoch normali-
za�nej neslobody (ale i po roku 1989) hlbší a in-
tenzívny ponor do duchovnej úrovne hudobných 
výpovedí, sprevádzaný aj �erpaním z nábožen-
ských textov (�o je u syna evanjelického k�aza 
prirodzené). V slovenskej kompozi�nej tvorbe sa 
v posledných dvoch desa
ro�iach vynorilo pomerne 
ve�a tvorcov staršej i mladšej generácie, ktorí sa 
ostentatívne – v zmysle až akejsi módnosti – za�ali 
venova
 textom, druhom a formám cirkevnej hud-
by. Aké motivácie sprevádzali vaše rozhodnutie 
využi
 tento okruh? Je pre vás viera oporou?

Víra je nutnou obranou proti duchovnímu 
prázdnu. Na rozhraní 70. a 80. let jsem pocí-
til jistou vy�erpanost z uplynulé dekády, v níž 
jsem se ve své tvorb� p�evážn� vyrovnával 
s osobní i spole�enskou situací. Pot�eba 
prosv�tlení m� p�ivedla k tomu, obrátit se ke 
Knize knih, v níž jsou cesty vedoucí z t�žkostí 
i k radosti ze života. Nebo p�icházely i n�-
které podn�ty zven�í, práce na nich mi moc 
dala. Chválabohu, že jsem se neváhal utéci 

k duchovním témat�m v dobách nep�ízni-
vých, nebo� dnes mohu s úlevou stát mimo 
n�které módní snahy v tomto sm�ru.

 Sú pod�a vás ešte v sú�asnej kompozi�nej 
praxi aktuálne prostriedky tzv. Novej hudby, využí-
vané v spomínaných 60. rokoch (seriálna technika, 

aleatorika, elektrogénne zdroje, mikrointervaly, 
priestorová kompozícia, priorita sonoristicko-fa-
rebných štruktúr), alebo patria už do histórie?
K posouzení toho, zda jsou prost�edky tzv. Nové 
hudby ješt� aktuální, by bylo t�eba jakéhosi glo-
bálního pohledu na sv�tovou hudební scénu. Já 
už dnes takový pohled nemám. Co však je z�ej-
mé, je rozdrobení Nové hudby do p�ekvapující 

ší�e stylových 
možností, 
n�co, co novým 
hudebním 
generacím 
evidentn� vyho-
vuje. Nicmén� 
si myslím, že 
k uchování 
jisté modernity 
je stále mož-
né vycházet 
z n�kterých 
kompozi�ních 

technik, analýz zvuku, funkce prostoru atd. 
Individualizace vévodí, bohužel m�že být i zá-
st�rkou k všelijakému retru až banalit�. Což se 
nám, „šedesátník�m“ (�ím není myšlen v�k, ale 
ono prožité období), moc nelíbí…

 Aký je váš názor na problém umelecko-tvori-
vej syntézy?
S takto položenou otázkou, p�iznám se, si 
nevím rady. Pro m� byla vždy daností stylová 

jednota, i když jsem, zejména v 70. letech, 
neváhal ji narušovat t�eba žánrov� �i jinak 
odlišnými vložkami, �íkal jsem tomu „in-
tarzie“, které v daném kontextu p�sobily 
v�tšinou sarkasticky �i cílenou reminiscencí 
a stávaly se tak ventily mé nenávisti k režimu 
a situaci, v níž jsme se nacházeli. Ale mohla 

to být i místa odleh�ení, 
zám�rného vybo�ení, 
pozitivní ironie.

 Vaša hudba za�ala 
pomerne skoro prenika
 za 
hranice �eskoslovenska. 
Konfrontácia �eskej a slo-
venskej hudby s náro�ným 

medzinárodným tvorivým prostredím bola sú�as-

ou už dobového zápalu avantgardy 60. rokov. 
Môžete spomenú
 výrazné osobnosti, školy, tvori-
vé polohy, ktoré vás osudovo formovali v rokoch 
vašej mladosti? Aké opory v tomto zmysle pre vás 
nestratili význam ani v sú�asnosti?
Krom� prvního období, kdy jsem p�ekra�oval 
pr�rvu mezi dosavadním postromantickým 

vyškolením a novým sv�tem avantgardy a kdy 
jsem byl zcela nepochybn� siln� ovlivn�n 
dílem Antona Weberna (jak umné a jak poetic-
ké!), jsem pak už nem�l vyložené skladatelské 
�i stylové vzory. Jediným, velkým, nezištným 
u�itelem byl festival Varšavský podzim, kde 
se v t�ch nejlepších letech prolínaly všechny 
d�ležité tendence Nové hudby. Odjížd�l jsem 
dom� s hlavou p�epln�nou poznatky a �ídil 
jsem se nakonec nikoli oním v�deckým pour-
quoi pas (pro� ne?), nýbrž mým pourquoi oui 
(pro� ano?). Vybírat to, co by neznásilnilo 
mou um�leckou osobnost, by� bylo n�kdy 
t�eba i tvrd� s tím novým zápasit, to bylo 
podstatné. Dnes už, vzhledem k v�ku, opory 
nehledám, musím se a snad i mohu spoléhat 
sám na sebe.

 Po zániku �eskoslovenska sa poci
uje rozpad 
ur�itej kultúrnej spolupatri�nosti oboch našich 
národných spolo�enstiev, strata vzájomnej infor-
movanosti, nedostatok príležitostí na kontakty. 
Dnešný koncert Quasars Ensemble však dokazuje, 
že to neplatí doslova. Ktoré mená, tvorivé výsled-

Úsp�šné spojení slovesné a hudební �e�i 
musí zesilovat ú�inek sd�lení. Poezie není 
pro m� jen literární žánr, ale za ur�itých okol-
ností i vztah k jsoucnu.

 M. Kopelent a Quasars Ensemble 
foto: M. Simon�  M. Kopelent preberá Cenu MK �R 
foto: K. Cudlín�
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ky, aktivity zo strany slovenských hudobníkov vás 
ako umelca a �loveka ešte aj dnes oslovujú? 
Ano, po rozpadu �eskoslovenska lze poci�ovat 
i rozpad ur�ité kulturní spolupat�i�nosti mezi 
námi skladateli. Ale je skute�ností, že tento jev 
doprovází hudební tvorbu snad v celé Evrop�. 

Vzpomenu-li, jak se v dob� prudkého rozmachu 
hudební avantgardy vytvá�ela nadnárodní 
centra v r�zných zemích (rozhlasy v Západním 
N�mecku, festivaly ve Francii, Itálii, Špan�lsku 
aj.), kde jsme se, naše generace, tehdy vzájem-

n� setkávali a poznávali, pak se mi dnes zdá, že 
paradoxn� po skon�ení studené války jakoby se 
vše stáhlo do národních kultur; internacionalitu 
si udrželi ti skladatelé-zakladatelé Nové hudby 
(i když ani ti ne všichni), kte�í se stali majetkem 
n�kolika velkých hudebních nakladatelství 

a jinak, až na jed-
notlivé výjimky, se 
pot�eba vzájemného 
potkávání a pozná-
vání jaksi vytratila. 
Ne bez viny je 
ovšem elektronické 
médium s oním vel-
mi problematickým 
stahováním �ehoko-
li z internetu, které 
k poznání asi sta�í. 
To vše neznamená, 
že bychom zapomí-
nali na ty, které jsme 
v život� potkávali 
a �asto se s jejich 
tvorbou identi� ko-

vali, i se slovenskými kolegy. A� už to jsou Ilja 
Zeljenka, Juraj Beneš, Miro Bázlik, Jozef Malo-
vec, Peter Kolman, Roman Berger, Pavol Šimai, 
Laco Kupkovi� a další, bojím se, že na mnohé 
zapomenu. To bych opravdu necht�l.

Marek KOPELENT (1932) už po štúdiách na 
pražskej AMU (1955, J. �ídký) rozvíril stojaté 
vody v domácom skladate�skom prostredí 
a v kontakte s impulzmi 2. viedenskej školy i zo 
súdobých západoeurópskych tendencií Novej 
hudby za�al meni� pôvodné neoklasicistické 
východiská smerom k dravejšiemu prejavu, 
preniknutému citlivos�ou k farebno-sonickým 
nuansám a premysleným rozvrhnutím kon-
trastov, rovnomerne využívaných v inštrumen-
tálnych i vokálno-inštrumentálnych kompozí-
ciách. Kopelentovo organické prepojenie s ak-
tivitami podobne avantgardne orientovaných 
súpútnikov sa datuje od vzniku jeho Nénie 
s flétnou (1961), kantáty Chléb a ptáci (1962) 
a Tretieho slá�ikového kvarteta (1963). Stal sa 
�lenom Pražskej skupiny Novej hudby, ume-
leckým vedúcim súboru Musica viva Pragensis 
a jeho diela sa objavovali na zahrani�ných a do 
za�iatku 70. rokov i na domácich festivaloch 
(neskôr bol vylú�ený zo Zväzu �eských sklada-
te�ov). Jeho diela poznamenáva okrem úcty-
hodnej kvantity aj priebežná vernos� tým kon-
štantám profesionality a autentickosti, ktoré 
ich autor nadobudol v 60. rokoch. V sú�asnosti 
pôsobí ako emeritný profesor kompozície na 
pražskej HAMU.

Quasars v Košiciach k pocte osobnostiam
Pri návštevách koncertov Quasars Ensemble 
sa môže ú�astník spo�ahnú� na viaceré kon-
štanty, vykryštalizované za pomerne krátky �as 
od založenia telesa, ktoré pri�ahujú publikum 
– nekonven�ná dramaturgia poznamenaná 
úctou ku kompozi�nej histórii 20. storo�ia, naj-
mä slovenskej, uvádzanie aktuálnej komornej 
inštrumentálnej i pies�ovej tvorby a mimoriad-
ne kvalitné interpreta�né nasadenie mladých 
hudobníkov riadené pevnou rukou umelecké-
ho vedúceho a dirigenta Ivana Buffu. Tieto 
atribúty sprevádzali aj podujatie pod názvom 
„Dvojportrét“, ktoré teleso pripravilo 28. 5. 
v Košiciach, práve v de� 82. narodenín sklada-
te�a Marka Kopelenta, jedného z popredných 
predstavite�ov �eskej hudobnej avantgardy 60. 
rokov uplynulého storo�ia, s pripomenutím 
diela aj jeho genera�ného druha zo slovenskej 
strany, Romana Bergera. Miestne kultúrne 
centrum, ktoré koncert zorganizovalo, má 
s Quasars viacro�né pozitívne skúsenosti 
(sú�asné domovské sídlo telesa je v Košiciach, 
rodnom meste dirigenta) a záleží mu na šírení 
jeho dobrého mena. O tom sved�ili aj rozmerné 
plagáty rozvešané po meste a kvalitne zosta-
vený, informa�ne hutný bulletin, ktorý mali k 
dispozícii návštevníci v takmer úplne zaplnenej 
komornej sále Kasární / Kulturparku. Navyše, 
v prestávke koncertu mohli záujemcovia vo fo-
yeri zhliadnu� výber z maliarskej tvorby rodiny 
Bergerovcov – Romanovho otca Jozefa, brata 
Jána a netere Xénie.
Komplexnejší obraz o štýlovom pro� le Marka 

Kopelenta mohli u nás záujemcovia spoznáva� 
len prostredníctvom CD; jeho tvorba bola na 
Slovensku prezentovaná po prvýkrát. �ulý, 
na koncerte osobne prítomný �eský skladate� 
ponúkol do programu štyri skladby – Zátiší pre 
komorný súbor (1968), klavírne trio Furiant 
(1979), pies�ový cyklus Bloudivý sen (2012) 
pre mezzosoprán a klavír a Agnus Dei pre 
soprán a komorný súbor (1983). Najstaršia 
skladba dokumentovala invenciu skladate�a 
zodpovedajúcu avantgardnému zápalu 60. ro-
kov, ktorý v �eskom prostredí formoval práve 
Kopelent, vtedajší umelecký vedúci špecializo-
vaného súboru Musica viva Pragensis a �asto 
uvádzaný autor na popredných európskych 
festivaloch sú�asnej hudby (i v �asoch tzv. nor-
malizácie, kedy sa doma dostal do nepriazne 
o� ciálnych inštitúcií). Zmysel pre odha�ovanie 
farebno-zvukových kombinácií komornej 
zostavy (vrátane cimbalu), ktorým sa autor 
hlási k odkazu 1. komornej symfónie Arnolda 
Schönberga, vynikol v precíznej kreácii Qua-
sars, ktorého �lenovia dobre rozumejú kom-
pozi�ným špeci� kám hudby 20. storo�ia (pod-
manivé vstupné violové sólo Petra Zwiebela). 
Odkaz na staršiu �eskú tradíciu v klavírnom 
triu Furiant (Diana Buffa, Peter Mosorjak, 
Andrej Gál) prostredníctvom decentných 
citátov z Dvo�ákovej �eskej suity neniesol 
�rty eklekticizmu; Kopelent neopustil svoj 
expresívny spôsob vyjadrovania s �rtami nefal-
šovanej priamo�iarosti a drsnosti zvukových 
gest. Nasledovali dve vokálne diela, v ktorých 

doslova excelovala prvá dáma slovenského 
komorného spevu Eva Šušková. Najprv priblí-
žila (v spolupráci s Ivanom Buffom pri klavíri) 
s vnútornou zanietenos�ou a jemnou hereckou 
kreáciou polaritu hravosti a lyriky pri zhudob-
není melancholickej poézie Marty Holmanovej, 
a sugestívne, so zmyslom pre duchovné pre-
žiarenie predniesla Agnus Dei, pri kompozícii 
ktorého Kopelent siahol k ekumenickému dia-
lógu latinskej katolíckej liturgie s nemeckými 
komentármi Martina Luthera. Hlboká dávka 
spevá�kinej muzikality a citlivá spolupráca 
s kultivovanou spoluú�as�ou inštrumentalistov 
bola dôstojným holdom prítomnej legende 
�eskej hudobnej avantgardy. Marek Kopelent 
sa s uznaním vyslovil o kvalitách slovenských 
interpretov, ktorí porozumeli jeho hudbe.
Z tvorby Romana Bergera mali pôvodne 
odznie� klavírna Sonáta 1960 a cyklus Spevy 
Douvy pre mezzosoprán a komorný súbor na 
básne Yvesa Bonnefoya. Pretože prítomná 
�eská poetka Marta Holmanová prejavila 
prianie zaradi� do programu �ítanie vlastných 
básní, bol z �asových dôvodov uvedený len 
pies�ový cyklus. Jedno z najnovších diel náš-
ho „avantgardistu“, ktoré ešte máme v pamä-
ti z jeho premiérového uvedenia v rámci pre-
hliadky Nová slovenská hudba v roku 2012, 
zaznelo v kultivovanej spolupráci Quasars 
a Denisy Šlepkovskej. Jej muzikálny vrúcny 
ponor do tkaniva vážnej skladate�ovej výpo-
vede dokumentoval poznanie, že sú�asná 
slovenská vokálna tvorba získava nesporné 
umelecko-interpreta�né impulzy pre rozvoj.

�ubomír CHALUPKA

ROZHOVOR

Pražská skupina Nové hudby – zleva M. Kopelent, 
R. Komorous, V. Lébl, J. Bek, Z. Vost	ák, E. Herzog, 
V. Šrámek 
foto: archív�
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České sny
22. 5. — 6. 12. 2014

Slavnostní zahajovací koncert mezinárodní části projektu České sny 

3. 7. 2014, 19:00
Trnava, Koncertní síň Marianum
Josef Špaček / housle
Janáčkův komorní orchestr

Joaquín Turina, Astor Piazzolla, Leoš Janáček, Antonín Dvořák 

Špičkový český houslista mladé generace, laureát bruselské soutěže královny Alžběty a koncertní 

mistr České filharmonie konfrontuje na tomto koncertu ve spolupráci s Janáčkovým komorním 

orchestrem dvě klasické skladby českého repertoáru s proslulou Modlitbou toreadora a s tempe-

ramentním Čtverem ročních dob Astora Piazzolly, argentinského zakladatele tzv. nového tanga.

www.ceskesny.cz

více informací:

mesto Trnava Trnavská arcidiecéza



Heretik moderny

Richard Strauss (1864–1949)
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„Iní komponujú, ja píšem dejiny hudby…” Tieto slo-
vá povedal Richard Strauss po skon�ení 2. svetovej 
vojny. Po smrti Gustava Mahlera bol Strauss, ktorého 
150. narodeniny si pripomíname 11. júna, považovaný 
za posledného ve;kého skladate;a. Sebavedome sa 
ozna�oval za „druhý koniec dúhy” klasickej hudby. A aj 
ke< ho publikum už po�as života vynieslo na Parnas 
velikánov priamo do spolo�nosti „božských” géniov 
ako Beethoven, Wagner �i Brahms, odborná verejnos� 
mala s týmto rozporuplným skladate;om, stojacim na 
pomedzí klasiky a moderny, dlhšiu dobu problém. 

Straussovi skladate�skí súpútnici �asto �erpali umeleckú inšpiráciu 
z tragiky vlastných životných príbehov a spletitých zákutí svojich osob-
ností. V biogra� i Richarda Straussa, ktorý sa narodil do usporiadaných 
pomerov relatívne zámožnej a váženej mníchovskej rodiny, však nie je 
miesto pre brucknerovskú naivnú zbožnos�, komplex menejcennosti 
a strach zo zlyhania, ktoré celý život gniavili Mahlera, �i pochopenie 
pre ve�nú žiarlivos� spa�ujúcu Arnolda Schönberga. Poriadok, stabilitu 
a disciplínu nechápal, na rozdiel od iných, ako prekážky, ale ako kata-
lyzátory kreativity. Schopenhauerovský „svet ako vô�a a predstava“, 
ktorého utrpenie sa snažil Richard Wagner pomenova� svojím trista-
novským akordom, narážal u Straussa na optimistický a srde�ný „savoir 
vivre bavaroise“. Pochopi� Straussovu umeleckú osobnos� nie je �ahké. 
Ak sa detailnejšie pozrieme na jeho dielo, zistíme, že je popretkávané 
vnútornými dichotómiami. Bol Strauss v h
bke svojej osobnosti rovna-
ko plný rozporov, alebo bol len majstrom v maskovaní? Ako inak možno 
vysvetli�, že v bezprostrednom susedstve existujú kompozície ako Sin-
fonia domestica (1903), v ktorej autobiogra� cky zhudobnil život rodiny 
od sporáka až po radovánky manželskej postele a Salome (1905), diela 

R. Strauss 
foto: archív�

Pripravil Robert BAYER

plného exotiky a zvrátených sexuálnych chú�ok? Ako chápa� postoj 
skladate�a, ktorý neraz prudko vystúpil proti komercializácii hudby, no 
zárove� pokojne dirigoval koncerty v newyorskom obchodnom dome 
Wanamaker? Zodpovedanie podobných otázok by prekro�ilo rámec 
tohto textu, ktorý sa problematike Straussovej tvorby môže nanajvýš 
priblíži� a chce tak �itate�a pozva�  ku konfrontácii s jeho obsažnou in-
štrumentálnou a hudobnodramatickou tvorbou.
Ambivalencia v diele i osobnosti Richarda Straussa roky s�ažovala kri-
tické uchopenie tohto inak ob�úbeného a v dramaturgiách koncertných 
a operných domov pomerne frekventovaného skladate�a. Kvali� kované 
životopisné monogra� e (Tom Ashley, Veronika Beci, Bryan Gilliam, 
Laurenz Lütteken) sa za�ali objavova� až v posledných rokoch, kontinu-
álna práca na kritickej edícii Straussovho diela pod kuratelou Inštitútu 
hudobnej vedy Univerzity �udovíta-Maximilána v Mníchove a Bavor-
skej akadémie vied sa rozbehla až v roku 2011 a jej ukon�enie je zatia� 
v nedoh�adne. 

Richard III. 
Otec Richarda Straussa Franz bol uznávaným sólistom Dvorného 
orchestra Krá�ovskej opery v Mníchove. Napriek tomu, že jeho vz�ah 
k dielu a svetu Richarda Wagnera nebol práve srde�ný (tvrdil, že o Wag-
nerovi nebude o desa� rokov ani len chyrova�), do okruhu jeho známych 
patril aj jeden z najvplyvnejších wagnerovských dirigentov Hans von 
Bülow. Napriek tomu, že pre svojho syna si Franz prial bezpe�nejšiu 
kariéru než dráhu umelca, pomerne skoro mu bolo jasné, že mladý 
Richard má hudobný talent, ktorý nehodno premrha�. Po skon�ení vše-
obecného gymnázia a krátkom intermezze na Mníchovskej univerzite 
odišiel Richard Strauss do Meiningenu (1885), kde pôsobil ako Bülo-
wov asistent na poste, o ktorý sa uchádzal aj Mahler.
Už po prvých kompozíciách (Burleska z rokov 1885/86, symfonická 
báse� Aus Italien z roku 1886) uznal von Bülow mladého skladate�a 
legitímnym Wagnerovým nástupcom a nazval ho Richardom III. 
Richard Wagner mohol by� totiž len jeden a „druhý“ teda nepripadal 
do úvahy. 

Tak hovoril Nietzsche
Richard Wagner bol v tom �ase vplyvným kolosom, ktorého názory si 
privlast�ovali horlivci a rojkovia od �avicových liberálov až po extrémis-
tických pravi�iarov. Jediné, �o zdržanlivého a racionálneho Straussa na 
Wagnerovi zaujalo, bol kompozi�ný štýl. Po štúdiu partitúry Tristana 
skonštatoval, že „hlava, ktorá skomponovala Tristana a Izoldu, bola ur-
�ite chladná ako mramor“. Richard Strauss bol celý svoj život agnostik 
a metafyzický náboj Wagnerovej hudby prameniacej zo Schopenhaue-
rovej � lozo� e rázne odmietal. Inšpiráciou v tomto postoji mu bol najp-
rominentnejší Wagnerov kritik, nemecký � lozof Friedrich Nietzsche. 
V mladosti sám zapálený wagnerián vy�ítal neskôr bayreuthskému skla-
date�ovi falošný mesianizmus. V spise Der Fall Wagner (Prípad Wag-
ner) z roku 1888 kritizoval estetickú a teologickú džung�u, ktorú Wag-
ner odkryl v kompozícii Parsifala. Vy�ítal mu, že sa na sklonku svojho 
života štylizoval do pozície akéhosi k�aza, orákula a „telefónu na onen 
svet“. Nietzscheho � lozo� a pojednavajúca o vz�ahu indivídua a spolo�-
nosti sa stala Straussovi studnicou inšpirácie najmä v jeho inštrumen-
tálnej tvorbe. A to nielen v symfonickej básni Also sprach Zarathustra 
(Tak hovoril Zarathustra) z roku 1896 nazvanej pod�a jedného z Nietz-
scheho spisov. Búrliváckeho � lozofa nájdeme aj v pozadí programu 
Alpskej symfónie (Strauss ju chcel pôvodne nazva� Antichrist), ktorá sa 
dnes, žia�, príliš prvoplánovo spája výlu�ne s prechádzkou alpskou prí-
rodou v okolí hornobavorského Garmischu (1915). 
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Hudobné básne
Richarda Straussa dnes vnímame najmä ako operného skladate�a. Dôležitú 
kapitolu v jeho diele však zaujíma inštrumentálna hudba. Kompozíciami 
ako Macbeth, Don Juan, Tod und Verklärung (1887–1889) a Till Eulens-
piegel (pôvodne zamýš�aným ako opera), Also sprach Zarathustra, Don 
Quixote, Ein Heldenleben (Život hrdinu) skomponovanými medzi rokmi 
1895–1898, nanovo rede� noval estetiku symfonickej básne. Symfónia 
bola pre Straussa prežitkom. Krédom umelca sú�asnosti by malo by� pod�a 
neho h�adanie novej formy. Strauss ju našiel „v hudobnej básni“ (Ton-
dichtung) – spojení mimohudobných (naratívnych) obsahov a hudobných 
prostriedkov symfonizmu. Vrcholom siedmich symfonických 
básní Richarda Straussa je Don Juan. Výberom provokatív-
nej témy, konzekventným sledovaním hudobnej myšlienky 
a obsahovo nabitými témami sa toto dielo stalo významným 
prelomom vo vtedajšej symfonickej tvorbe na prahu moderny. 
Spojenie naratívnej a hudobnej zložky tejto kompozície pôso-
bí nenásilne, organicky a presved�ivo a Strauss v nej siaha do 
kompozi�ného diapazónu Richarda Wagnera bez akejko�vek 
mytologizácie �i mysti� kácie. Vymani� sa spod wagnerovského ideového 
sveta však nebolo až také jednoduché. V �alšej symfonickej básni Tod und 
Verklärung sa Strauss opä� priblížil duchovnému svetu neskorého Wagne-
ra. V najmetafyzickejšej spomedzi všetkých symfonických básní tematizuje 
v modi� kovanej sonátovej forme tému transformácie (ducha), ktorá sa 
tiahla jeho �alšou tvorbou od Gavaliera s ružou (1911) až po Metamorfózy 
(1945). Publikum ju nadšene prijalo a dokonca aj ve�ne skeptický vieden-
ský kritik Eduard Hanslick kvitoval Straussovo majstrovstvo, ktorého �al-
šie smerovanie videl v hudobnej dráme. 

Re� a gestus: Salome a Elektra
Hanslick samozrejme nevedel, že v tom �ase už Strauss pracoval na svojej 
prvej opere Guntram. Napriek tomu, že z vä�šej �asti nesie stopy wag-
nerovskej štylistiky, treba ju vníma� ako skladate�ov odklon od Wagnera. 
Minnesänger Guntram sa podobne ako Tannhäuser dostane do rozporu 
so svojou kres�anskou družinou. Na rozdiel od Tannhäusera však neh�adá 
pokánie v priznaní hriechov, ale vydá sa h�ada� vlastnú umeleckú cestu. 
Premiéra vo Weimare (1894) sa stretla len s vlažnou odozvou a predsta-
venia v Mníchove skon�ili � askom. Roz�arovaný Strauss odišiel v roku 

1898 do Berlína, ktorý mal pre svoju liberálnu a otvorenú klímu poves� 
„Chicaga na Spréve“. Tu pôsobil ako dirigent v Dvornej opere Unter den 
Linden, založil Berliner Tonkünstler-Orchester a angažoval sa v prospech 
zlepšenia spolo�enského postavenia hudobníkov. V priebehu dvadsiatich 
rokov vzišli z jeho pera opery Salome, Elektra, Gavalier s ružou, Ariadna 
na Naxe a Žena bez tie�a, a zo Straussa sa stal uznávaný operný skladate�. 
Aj na prvý poh�ad vo�nomyšlienkársky Berlín mal však, tak ako malomest-
ský Mníchov svojich farizejov v podobe konzervatívnej strednej vrstvy 
a prudérnu morálku pruského dvora. Salome s ošemetným erotickým 
námetom mohla by� uvedená len v provin�ných Dráž�anoch (1905). Pi-

kantná jednoaktovka 
so spletitou chroma-
tikou sa razom stala 
opernou senzáciou 
a z tantiém, utže-
ných za predstavenia 
po celom svete, si 
nechal Strauss vysta-

va� v Garmischi vilu. Za jej konzervatívnou architektúrou sa dal len sotva 
h�ada� skladate� opery na motívy škandalózneho dramatika Oscara Wil-
dea. V roku 1905 uvidel Strauss Elektru Huga von Hofmannsthala v réžii 
legendárneho Maxa Reinhardta. Okamžite ho fascinovala gestickos� an-
tickej predlohy a jej nová re� plná freudovskej symboliky. Hofmannsthal 
plne vyhovel Straussovej prosbe a dovolil mu vo�ne naklada� s textom pre 
potreby libreta. Hofmannsthal sa stal v Straussovom živote najdôležitej-
šou umeleckou postavou. Z ich spolupráce, zdokumentovanej v obsiahlej 
korešpondencii, vzišlo ešte nieko�ko �alších diel. Ak Salome vtedajších 
divákov šokovala, Elektra ich musela prevalcova�. Nielen v�aka obrov-
skému orchestru a expresívnej hudobnej re�i charakterizovanej pestrou 
polyfóniou a pozoruhodnou leitmotivickou prácou. Postava Elektry patrí 
dodnes k najexponovanejším sopránovým rolám. 

Neskororomantická postmoderna
Pod�a mnohých predstavuje Elektra v Straussovej tvorbe vrchol moderny. 
Opery, ktoré skomponoval neskôr, sa zvyknú (príliš unáhlene) ozna�ova� 
už „len“ ako neskororomantické. Ak sa však na ne pozrieme postmoder-
nou vycibrenou optikou, zistíme, že Straussova kvázi neskororomantická 
tonalita, harmónia a práca s rytmom, ktorými vo svojich neskorších ope-
rách komentoval, spracovával �i parodoval historické operné žánre, naz-
na�uje prekvapivé paralely so sú�asným chápaním opery. Novší výskum 
vyvrátil dlho zaužívané presved�enie, pod�a ktorého sa Strauss v druhej 
polovici svojho života opä� vrátil k wagnerovskej koncepcii hudobnej 
drámy. Po�núc Gavalierom s ružou a kon�iac Capricciom (1942) komen-
tuje Strauss takmer 300-ro�né dejiny opery a jej druhové špeci� ká. Tento 
kompozi�ný princíp je evidentný najmä v Ariadne na Naxe (1912/1916), 
ktorá je koncipovaná ako geniálne divadlo v divadle, �inohra v spevohre 
so simultánnym hybridným sk
bením tragédie a komédie. Aj konverza�né 
Capriccio tematizuje po�etnými opernými citátmi spletitý vz�ah hudby 
a slova v dejinách opery. V Gavalierovi s ružou sa Strauss motivovaný 
Mozartovým Figarom a Così fan tutte vracia k témam nemeckej Spieloper 
18. storo�ia, Žena bez tie�a (1919) je výletom do oblasti romantickej 
opery, Egyptská Helena (1928) zasa vykazuje prvky francúzskej ve�kej 
opery. Arabella (1933) experimentuje s operetou, Ml�anlivá žena (1935) 
koketuje s operou buffou donizettiovského a rossiniovského razenia 
a napokon, zatia� �o je Mierový de� (1938) stretnutím s historickou ope-
rou, v Intermezze z roku 1920 sa Strauss priklá�a k dobovo špeci� ckej 
Zeitoper. Všetky tieto diela stoja uchopením sujetu a hravým, ironizujúcim 
a �asto až do absurdna hnaným kompozi�ným prístupom (podobne ako 
neskôr Igor Stravinskij v Osude zhýralca) v príkrom rozpore s vtedy zau-
žívanou skladate�skou praxou v opere. V kontexte tejto „hudby o hudbe“ 
by sa dal Straussov smelý citát z úvodu tohto �lánku o písaní dejín hudby 
chápa� aj ako tak trochu šibalské priznanie sa k vedomému kompozi�né-
mu tematizovaniu dejín opery.
Možno ani nie hudobným materiálom, ako skôr prístupom k hudobnej 
dramaturgii svojich opier sa dnes Richard Strauss javí ako skladate�, 
ktorého tvorba predznamenáva „postmoderný“ prístup k opere a kto-
rého kompozi�ná estetika sa zdá by� dnešnej skladate�skej praxi až 
prekvapivo blízka. 

�udský hlas je najkrajším zo všetkých 
nástrojov, no naj	ažšie sa na 
om hrá.

Richard Strauss

Richard Strauss premiéruje operu Elektra, 
karikatúra Felixa Jüttnera z roku 1909 
foto: archív�
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spôsob existencie. S láskou si spomínam na 
kolegov Milicu Zvarovú, Hanuša Domanské-
ho a Petra Janíka, ktorí sa mi ako mladému 
redaktorovi venovali. U�ili ma nielen rozhla-
sovej práci, ale najmä rozhlasovej etike, obeta-
vosti vo�i posluchá�om. Držím palce redakto-
rom, ktorí to dnes majú trocha �ažšie.

 V porevolu�ných rokoch ste sa vydali na 
dráhu umelca v slobodnom povolaní. Aké úskalia 
to prináša, aby skladate�a nepohltila komer�ná 
produkcia? 
Rozhlas bol pre mladého �loveka, �o sa týkalo 
odborných i spolo�enských skúseností, výbor-
ným zamestnaním, no po desiatich rokoch sa 
situácie opakovali a ja som chcel by� bližšie 
k hudbe. Domnieval som sa, že v scénickej tvor-
be získam bohatšie skúsenosti ako skladate�. 
To sa aj potvrdilo, ale musel som v skuto�nosti 
robi� podstatne viac, aby som uživil rodinu. 
Nahrával som ako režisér i zvukár, pri tvorbe 
scénickej hudby pre divadlo �i � lm som pripra-
voval vä�šinou aj ruchy. Ve�a som sa nau�il od 
režisérov, v televíznom dokumente od Milana 
Milu, v divadle od Martina Kákoša a nezabud-
nute�ného Emila Horvátha. Scénická hudba 
má všetky možnosti by� hodnotným umením, 
takisto ako aj scénogra� a, dá sa na nich rás�. 
Je to vec osobného nastavenia, remeselnej poc-
tivosti. Mojím cie�om bolo zdokonali� sa v hud-
be, dosta� sa do nej hlbšie a to mi pomohlo, ako 
vravíte, „neda� sa pohlti�“ ni�ím iným.

 Vaša tvorba má úctyhodný rozsah. Využívate 
aj tematickú recykláciu, tak ako to už v dávnej 
minulosti robili mnohí majstri? V �om pod�a vás 
spo�íva originalita tvorcu? 

 Pochádzate z umeleckej rodiny: matka aka-
demická maliarka, gra� �ka a ilustrátorka Jarmila 
Pavlí�ková, otec akademický sochár a maliar Jaro-
slav Kubi�ka, propagátor Oravy. Prejavuje sa táto 
genetická výbava aj vo vašej hudbe?
Váhal som medzi dráhou výtvarníka a hudobní-
ka. Napokon hudba zví�azila. V lete bývam pä� 
mesiacov na chalupe v oblasti Myjavy. Chodím 
do prírody so psíkom a nosím si chlebník s no-
tovým zošitom. Chví�ami zastanem a zapíšem si 
hudobný motív. Z pä�kilometrových vychádzok 
si prinášam nieko�ko strán hudobných ná�rt-
kov. Toto písanie v prírode s poh�adom na lúky 
a lesy mi ostalo z výtvarného poh�adu. Zapisu-
jem moju prírodu…

 Mali ste š
astie na výbornú skladate�skú školu. 
Ako si spomínate na svojich u�ite�ov? 
Juraj Pospíšil bol ve�mi serióznym a zodpoved-
ným pedagógom a na konzervatóriu sa nám 
venoval celé štyri roky. Ján Cikker mi na VŠMU 
nevenoval to�ko �asu, ale rozhovory s ním boli 
nesmierne zaujímavé. Po�as desiatich rokov 
štúdia som súkromne navštevoval Ilju Zeljen-
ku, priate�a mojich rodi�ov. Bol úžasným u�i-
te�om, hoci sme sa stretávali len ob�as. „Skla-
date� musí za�ína� stále odznova,“ hovorieval. 
„Od elementárnych jednohlasných motívov. Ja si 
každé ráno, ešte v posteli, komponujem kanti-
lény. Samozrejme, bez klavíra. To je ve�mi dôle-
žité.“ Ilja mi prezrádzal „grify“, svoje vlastné 
výdobytky, �o vyjaví len málo umelcov…

 Po štúdiách ste dvanás
 rokov pôsobili ako 
hudobný redaktor v bratislavskom rozhlase. Aká 
bola atmosféra v tejto inštitúcii?
�eskoslovenský rozhlas mal vtedy trocha iný 

Nieko�ko ráz som siahol po motíve �i téme 
z mojej skoršej tvorby. Spomenul som si na ne, 
ke� som h�adal vhodný materiál na stvárnenie 
nie�oho dôležitého. Ale nestáva sa to �asto. 
Originalita je to, ke� �lovek – umelec h�adá 
celý život svoju vnútornú pravdu. Vyhmatáva 
ju, vynáša na povrch a snaží sa ju zhmotni� 
v umeleckom diele tak, aby sa �osi z tejto vlast-
nej vnútornej pravdy dostalo aj k iným �u�om. 
Ak sa toto h�adanie robí poctivo, tak – nako�ko 
niet na svete dvoch rovnakých �udí – je �lovek 
zákonite originálny.

 Po�as pôsobenia na Cirkevnom konzervatóriu 
ste vychovávali adeptov kompozície, píšete in-
štruktívne skladby pre deti a mládež, spolupracuje-
te so základnými umeleckými školami. Má výchova 
k uš�achtilej hudbe ten zmysel a pozitívnu odozvu, 
akú od nej o�akávame? 
�eský novinár Karel Hvíž�ala napísal, že kre-
ativita sa získava len dotykom s umením. Pri-
tom kreativita je tým najdôležitejším aj v ma-
nažmente � riem. �iže umenie a kultúra majú 
ove�a širší význam, ako im mnohí prisudzujú. 
V krajinách s dlhšou tradíciou vedia �udia 
selektova� umenie, majú širší záber a rozlišujú 
hodnoty v každom žánri. Slovensku chýbajú 
hlbšie korene. Naš�astie, u nás už rastú mladí 
schopní �udia. Obdivujem Mariána Remeniu-
sa, riadite�a ZUŠ v Rajci, ktorý každoro�ne 
uvádza ví�azov Prehliadky slovenskej hudob-
nej tvorby pre deti a mládež na koncertoch 
nielen v Rajci, ale aj v Bratislave, Prahe a vo 
Viedni. Takýchto vzdelaných nadšencov je na 
Slovensku ve�a. Stále �astejším javom je i to, 
že študent informatiky alebo iných odborov 
(z ktorých sa dá uživi�) študuje sú�asne aj 

Osamelý bežec, skladate�, ktorý sa 
pod�a vlastných slov necháva vies	 
Božou rukou a viac ako úspech ho 
zaujíma, ako hudba oslovuje konkrét-
neho �loveka, aké posolstvo v 
om 
zanechá, ako mu pomôže zmeni	 sa 
k lepšiemu. Ví	azoslav Kubi�ka je 
úspešným i kontroverzne vnímaným 
autorom duchovných opier, ktoré vo 
vlastnej produkcii uvádza na Sloven-
sku i v zahrani�í. 

Pripravil Pavol ŠUŠKA

OsOsamamelelýý bebežežecc, ssklkladadatate�e�, ktktororýý sa 
pod�a vlastných slov necháva vies	 

k k h h

Ví&azoslav 
Kubi�ka: 
Klopem na duše 'udí…
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hudbu, �i už na konzervatóriu alebo na ZUŠ. 
Takíto �udia sú rozh�adení, všestranní, s vlast-
ným názorom na život i na svet. Nielen mladí 
však budujú nie�o nové a hodnotné. Mojou 
duševnou oporou je v tomto Juraj Hatrík, 
ktorého obetavos� v súvislosti s rozvojom ZUŠ 
je povestná. Neobávam sa nezáujmu mladých 
�udí o náro�né umenie. Napriek mnohým in-
formáciám v dnešnom svete vedia rozpozna� 
skuto�nú hodnotu v každom žánri.

 Odkedy sa venujete duchovnej tvorbe? 
Hudba bola pre m�a vždy len prostriedkom na 
odovzdanie posolstva. Tak som to cítil už ako 
študent na strednej škole, hoci som toho vtedy, 
prirodzene, o hudbe ešte ve�a nevedel. V roku 
1999 som dostal dar viery, �o ve�mi zmenilo 
môj život. Pokojný vz�ah k približujúcej sa 
smrti, nový uhol poh�adu na život, rados� zo 
znovunájdenia rodi�a… 

 Mnohokrát ste spomenuli, že komponova
 
chodíte ako remeselník do dielne pravidelne každé 
ráno. Ako sa dokážete pri takomto režime naladi
 
na duchovnú inšpiráciu?
Študentom kompozície som v tejto súvislosti 
rád citoval Verdiho: „Inšpirácia prichádza 
k tomu, kto pravidelne pracuje.“ Môj de� za-
�ína modlitbou. V priebehu d�a �asto vediem 
dialóg s Pánom, �iže je mi prirodzené venova� 
sa duchovnej hudbe i v ranných hodinách. 
V tomto zmysle sú ve�mi inšpiratívne najmä 
svitania v lete na chalupe. Slnko sa ešte len 
prediera pomedzi no�né tiene, vtáci vítajú de� 
a všetko je naplnené mierom, pokojom.

 Vaším ob�úbeným žánrom v poslednom obdo-
bí je duchovná piese�…
Ve�mi si vážim spevákov, ktorí mi pomohli 
svojím umeleckým prejavom hlbšie pocho-
pi� �udský hlas. Najmä Eva Šušková, Eva 
Hornyáková a Katarína Kr�márová. V posled-
ných rokoch sa významným spôsobom zaslú-
žila o skvelú interpretáciu mojich koncertných 
skladieb i Miriam Žiarna. Moju Ave Mariu 
koncertne uviedla okrem Slovenska a Po�ska 
i v Paríži. Súhlasím s myšlienkou, že hudobné 
nástroje vytvoril �lovek, ale �udský hlas stvoril 
Boh. �udský hlas má pre m�a osobitný tvorivý 
rozmer.

 Vaša opera Martin Luther bola v roku 2005 
nominovaná na divadelné ocenenie Dosky za 
hudbu, Kristov dotyk uviedli na Medzinárodnom 
opernom festivale Smetanova Litomyšl 2007. 
Z doteraz skomponovaných trinástich opier ste 
devä
 uviedli vo vlastnej produkcii. Nebol záujem 
zo strany o� ciálnych divadelných inštitúcií na 
Slovensku?
Šéfovia operných domov v Košiciach a Ban-
skej Bystrici majú o sú�asnej opernej tvorbe 
vlastné predstavy. �ažko o nich podrobnejšie 
hovori�, pretože neodpovedajú ani na dopo-
ru�ené listy. Fakt, že s dirigentom Adriánom 
Kokošom máme za sebou vyše 60 predsta-
vení (a 34 000 divákov), akosi nie je pre nich 
argumentom. V minulosti patrilo k pravid-
lám etiky, že štátna inštitúcia odpovedala na 

korešpondenciu, hoci záporne. Dnes sa to dá 
spravi� aj e-mailom, �o zaberie dve-tri minúty 
�asu. Kde je problém? 

 Doteraz neuvedená Piese� piesní sa námetovo 
vymyká vašej doterajšej opernej tvorbe, ke�že au-
tor jej libreta �ubomír Feldek zasadil Šalamúnovu 
Ve�piese� do príbehu z obdobia holokaustu...  
Pán Feldek ma v priebehu minulých rokov u�il 
bojova� o svoje dielo ešte za�atejšie a tvrdošij-
nejšie, ako som bol doteraz zvyknutý. Napriek 

Feldekovmu úsiliu sa nám nepodarilo presved-
�i� minulé vedenie Opery Slovenského národ-
ného divadla (Peter Dvorský), aby Piese� piesní 
uviedlo. Ale ostali mi pekné spomienky na dlhé 
rozhovory s pánom Feldekom. Pomohlo mi to 
prehltnú� �alšiu dávku krívd a povzbudilo ma to 
do �alších rokov bojov o uvedenie mojich opier. 

 Zohna
 realiza�ný tím a � nancie pre operu vo 
vlastnej produkcii si vyžaduje zrejme nad�udské úsilie... 
V posledných rokoch mi ve�kú rados� robí naj-
mä Detský a diev�enský spevácky zbor SRo, 
ktorý pod vedením tímu Adriána Kokoša dosia-
hol mimoriadnu profesionálnu úrove�. Nadše-
nie, s ktorým �lenky zboru pristupujú k štúdiu 
mojich diel, je ve�mi nákazlivé a potešite�né. 
Novou oporou mi je i vynikajúci spevák a v sú-
�asnosti aj režisér a autor Peter Šubert, s kto-
rým pripravujeme �alšie projekty. K 500. výro-
�iu Reformácie v roku 2017 chystám novú ver-
ziu opery Martin Luther. Premiéra sa uskuto�ní 
v artikulárnom kostole v Kežmarku.

 Ako by ste štýlovo charakterizovali svoje ope-
ry? Existujú názory, že sa približujú skôr k oratóriu 
�i spevohre. Musí by
 opera de� novaná silným 
dramatizmom?
Okrem prvých dvoch sme všetky opery reali-
zovali aj scénicky v tzv. úspornej réžii, v kostý-
moch a s divadelným osvetlením. Rad mojich 
opier neopakovate�ným spôsobom režíroval 
Michal Babiak. Dokázal z mála spravi� ve�a. 
Nieko�kými symbolmi a divadelnými predmet-
mi nahradil nákladnú scénu a drahé kostýmy. 
Pán Blaho pomenoval moje opery hudobno-dra-
matickými dielami, �o je k pravde asi najbližšie. 
Evanjeliá i ostatné témy Biblie majú v sebe ve�a 
dramatického, najmä ke� ich dáme do súvislosti 
so zápasom dnešného �loveka o svoju identitu, 
o pochopenie toho, �ím je a kam smeruje. 

 Váš hudobný jazyk nesie výrazné znaky 
neoromantizmu, aký sa v sú�asnej hudbe príliš 
nenosí. Skladatelia, ktorí konvertovali na neo-štýly 
(napríklad Krzysztof Penderecki), sa stretávajú 
s pozitívnou odozvou publika a s kritikou odbornej 
obce. Ako sa majú posluchá�i vysporiada
 s týmto 
fenoménom? 
Nemám pocit, že by sa môj jazyk ve�mi menil, 
hoci opery a duchovné piesne vykazujú možno 

trocha komunikatívnejšiu re� ako moja ko-
morná hudba. Nie je dôležité, aké umelecké 
prostriedky umelec používa, ale o �om chce 
písa�, aké posolstvo chce �u�om posla�. Nikdy 
som si nevedel predstavi� hudbu bez �loveka na 
konci. Musím poveda�, že nemyslím pri tvorbe 
na kolegov �i odbornú verejnos�. Venova� sa 
rozsiahlym projektom, ako sú opery, vyžaduje 
prive�a úsilia a najmä psychologickej discip-
líny. Preto ak sa má �lovek takejto �innosti 
patri�ne venova�, musí ho to jednoducho bavi�. 

Nemienim sa štylizova� do aké-
hosi „modernejšieho“ jazyka len 
preto, aby ma zopár odborníkov 
pot�apkalo po pleci… Mojím vzo-
rom je (okrem Janá�ka, Martin� 
a Dvo�áka) najmä Britten. Svojim 
žiakom som vždy kládol na srdce, 

že povinnos�ou skladate�a je uvies� vlastnými 
silami svoje hudobné diela, aspo� tie komorné, 
na verejnosti. Je to pod�a m�a vlastenecká po-
vinnos� každého autora, príspevok k domácej 
kultúre a k tradícii slovenského národa. Po 
premiére a eventuálne prvej repríze komorné 
dielo zvy�ajne „odpo�íva“. Ak po nejakom �ase 
po skladbe siahne niektorý z interpretov alebo 
pedagógov, za�ína sa skuto�ný život diela. A tu 
už vôbec nie je zaujímavé, �i ide o tzv. moderný 
hudobný jazyk alebo tradi�ný.

 Dostáva sa vášmu snaženiu zaslúženej odme-
ny a vnútorného naplnenia? 
Moje diela sa �oraz �astejšie hrajú doma 
i v zahrani�í. V najbližšom období sa ve�mi 
teším na �alšiu spoluprácu s Detským a diev-
�enským zborom SRo. Dáva mi to novú chu� 
do života. Kolegovia na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku usporiadali koncom minulé-
ho roka dva krásne koncerty z mojej tvorby. 
�oraz viac mladých umelcov chce so mnou 
debatova� o nových cestách umenia. Cítim 
sa naplnený. �o viac si môže umelec žela�? 
Písa� hudbu pre m�a znamená dotýka� sa 
�udských duší, klopem na ne… Stáva sa, že 
mi otvoria a ja môžem hovori� o tom, �ím mi 
prekypuje srdce. O krásach, ktoré vnímam, 
o Stvorite�ovi i o smútkoch a bolesti. Doty-
kom s �u�mi žijem. 

Ví
azoslav KUBI�KA (1953) študoval 
skladbu u J. Pospíšila, J. Cikkera a súkromne 
u I. Zeljenku. V rokoch 1979–1991 pôsobil ako 
hudobný redaktor v 	eskoslovenskom rozhlase 
v Bratislave, organizoval komorné koncerty 
sú�asnej hudby (o. i. Štúdio mladých), sú�asne 
bol dramaturgom Experimentálneho štúdia. 
Neskôr vyu�oval kompozíciu na Cirkevnom 
konzervatóriu v Bratislave (2002–2011). Je au-
torom 13 duchovných opier (o. i. Martin Luther, 
Kristov dotyk, detská opera Betlehem), vokálno-
symfonického Rekviem, kantáty Šavlovo obráte-
nie a množstva �alších opusov (600 scénických 
a  lmových hudieb). Získal ocenenie UNESCO 
za Fantáziu pre � autu a klavír (1979), Cenu 
Jána Levoslava Bellu (1988), Cenu Telemúza za 
scénickú hudbu (1996).

Nemienim sa štylizova	 do akéhosi „moder-
nejšieho” jazyka len preto, aby ma zopár 
odborníkov pot�apkalo po pleci…
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Temná operná dráma
S výnimkou ostravského Ernaniho (2013) si Marián Chudovský udelil od opernej ré-
žie dlhší dištanc a sústredil sa na povinnosti generálneho riadite'a SND. Piková dáma 
je Chudovského prvou bratislavskou inscenáciou od neve'mi vydarených Dvoch 
Foscariovcov (2010) a zárove% výrazným vylepšením jeho režisérskeho renomé. 

�ajkovského predposledná opera, ktorej zá-
pletka vychádza z rovnomennej Puškinovej 
novely, je dusným príbehom o duševnom 
rozklade jedinca, strhávajúcom so sebou do 
priepasti všetko, �o mu príde do cesty. V režij-
nej koncepcii Mariána Chudovského, ktorý 
sa napriek presahom témy do dnešnej reality 
vyhol vonkajškovej aktualizácii, vyznieva Piko-
vá dáma aj ako pesimistický obraz morálne 
rozloženej spolo�nosti. 
Nie po prvý raz primiešal režisér do sujetu 
tmavé tóny. V Rigolettovi (1987) vyhrotil 
zhýralos� a pretvárku dvorskej spolo�nosti 
do absurdnej karikatúry, Pannu Orleánsku 
(2001) koncipoval ako alegóriu rozkladu 
duchovných hodnôt, v Borisovi Godunovovi 
(2007) akcentoval temnú stránku ruskej duše. 
Ani v Pikovej dáme nie je mestská societa o ni� 
lepšia než zatratenec Hermann – len si zatia� 
zachováva zdanie normálnosti. Latentne 
zamrazí už úvodný výjav na promenáde, kde 
sa rodi�ia pobavene smejú na deti�kách hrajú-
cich sa s drevenými puškami na popravu (vo-
kálne výborne pripravení, herecky prirodzení 
�lenovia a �lenky speváckeho zboru Press-
burg Singers vedení zbormajsterkou Jankou 
Rychlou). V nasledujúcich zborových scénach 
už Chudovský deklaruje skazenos� spolo�nosti 
na plné ústa: smotánka na sanktpeterburskom 
plese sa oddáva hazardu, alkoholu i erotickým 
zábavkám, všade sa pova�ujú karty a ban-
kovky. V kontexte takto po�atej koncepcie 
je zrejmé, pre�o Slovenské národné divadlo 
prinieslo na svoje javisko plné znenie �ajkov-
ského opusu (takmer tri hodiny �istej hudby), 
bez zaužívaných škrtov, ktoré sa zvyknú týka� 
práve zborových a ansámblových scén: u 
Chudovského dostávajú tieto výjavy podstatný 
ideový význam.
No i napriek detailne koncipovaným zboro-
vým scénam (skvele spievajúci, s nasadením 
hrajúci Zbor Opery SND) je dramatickým 
centrom diania Hermann. Pre mizantropic-
kého �udáka je jeho okolie neželanou kulisou, 
predmetom závisti (Jeleckij) �i prostriedkom 
k dosiahnutiu cie�a (Grófka). Ob�as �ažko 
uhádnu�, �i sú Hermannovi spoluob�ania 
skuto�nými postavami, alebo preludmi v cho-
rej hlave. Ireálno-fantazmagorický dojem 
podporuje aj symbolickými kulisami vyzdobe-
ná scéna Jaroslava Valeka, atmosférotvorné 
farebné svietenie, �arovanie s tie�ohrou 
i bizarné strihové detaily a doplnky kostýmov 
Petra �aneckého, inšpirovaných obdobím 
umierajúcej belle époque. Vertikálne lamely, 
medzi ktorými sa potuluje Hermann, pripo-
mínajú nervové vlákna ubolenej mysle, odrazy 
v ich zrkadlovom nátere evokujú schizofre-
nický rozklad neš�astníkovej osobnosti. Ke� 

vo výjave kulminujúceho šialenstva búchajú 
tie�ové prízraky na napnutú plachtu zadného 
prospektu, fyzicky cítime pulzáciu v Herman-
novom mozgu. 
Jeho koniec je biedny: rozzúrený prehrou 
v kartách dvakrát vystrelí na Grófkino prázdne 
invalidné kreslo, tretiu gu�ku smeruje do vlast-
ného tela. Vyzdvihnutie katafalku s mtvolou 
možno �íta� ako náznak nádeje na odpustenie 
a vykúpenie, ale tiež ako vystavenie zatratenca 
na výstrahu všetkým, ktorí tancujú na okraji 
priepasti. V kontexte Chudovského temnej 
koncepcie sa mi ako pravdepodobnejšia javí 

smutnejšia z dvoch point. Jeho Piková dáma sa 
kartami za�ína i kon�í. V úvode držia „�ertove 
obrázky“ v rukách vojnoví invalidi, v závere – 
po chví�kovom rozrušení z Hermannovej smrti 
– sa panstvo v kasíne vracia k hre. Kruh sa 
uzatvára, chápadlá závislosti a morálnej skazy 
�íhajú na každého, bez sociálnych výnimiek. 
Na tom, že je najnovšia Piková dáma napína-
vou, chví�ami priam strhujúcou drámou, má 
popri režisérovi a výtvarníkoch nemenšiu zá-
sluhu dirigent Rastislav Štúr. Nie po prvýkrát 
potvrdil, že je výsostne divadelne cítiacim diri-
gentom so zmyslom pre funkciu detailov v ši-
roko klenutom celku. V inscena�nom bulletine 
(dramaturg Martin Bendik) citovaná výhrada 
dobového kritika N. D. Kaškina k opere, ktorá 
„je zložená z kúskov, kde detaily dusia celok“, 
sa v Štúrovej koncepcii javí ako neopodstatnená 
– tu sú detaily logickými prvkami dramaticky 
gradovaného oblúku. Štúr sa navyše osved�il aj 
ako citlivý sprievodca spevákov, z ktorých len 
máloktorý patrí k dramatickej podskupine svoj-
ho hlasového odboru. A práve prílišný lyrizmus 
viacerých protagonistov ubral inscenácii z pl-
nosti vyznenia, pri�om táto výhrada sa vz�ahuje 
najmä k obsadeniu druhej premiéry.
Prvému ve�eru i celému naštudovaniu do-
minuje výkon Miroslava Dvorského (Her-

mann). Hoci ani jeho materiál nie je z rodu 
dramatických tenorov, ekonomickým rozlo-
žením síl a hlbokým ponorom do partu sa mu 
podarilo postihnú� všetky fázy Hermannovho 
charakteru – od osudového �úbostného vzpla-
nutia k Líze (tu sme si užili vlá�nos� a italiani-
tu frázy), cez postupný rozklad jeho osobnosti 
až po de� nitívne šialenstvo. Dvorského rov-
nocennou partnerkou bola Jitka Sapara-
-Fischerová v životnej kreácii Grófky. Jej stále 
pevný, dráždivo sfarbený alt fascinoval najmä 
v hlbokej polohe. Ruka v ruke s drsným, ma-
ximálne uverite�ným herectvom (famózna 
scéna smrti) ide o najvydarenejšiu kreáciu 
bratislavského naštudovania. Do tretice milo 
prekvapil Sergej Tolstov ako štýlovo auten-
tický, hlasovo pôsobivý, herecky presved�ivý 
pôžitkár Tomskij. Nesklamali ani Adriana 
Kohútková (technicky disponovaná Líza) �i 
Terézia Kružliaková (mäkkým príjemným 
mezzosopránom opájajúca Polina). 

V druhý ve�er však 
akoby z inscenácie 
vyprchal život – 
dráma sa vytratila, 
mnohé z fascinu-
júcich momentov 
prvej premiéry 
zbanálneli. Hoci 
Michal Lehotský 
vyspieval všetky 
noty vypätého par-
tu, nedostato�ná 
váha vokálneho 
materiálu i málo 
minuciózny javis-
kový prejav sploštili 
náro�ný charakter 
Hermanna. Hos�u-

júca Lotyška Liene Kin�a oslovila pekným 
sopránom s dramatickým nábojom, menej už 
studeným herectvom. Sympatickým momen-
tom je návrat niekdajšej primadony súboru 
Magdalény Blahušiakovej v parte Grófky, 
hoci dramatické dimenzie alternantky sa jej 
naplni� nepodarilo. V malej postave Prilepy 
zaujala talentovaná Mária Rychlová, k prí-
jemným stránkam druhého ve�era patrila aj 
Polina Michaely Šebestovej. 
V prípade, že sa na scéne zíde dobré obsadenie 
a medzi javiskom a h�adiskom presko�í oná 
„iskra“, diváci majú šancu zaži� s Pikovou dá-
mou napínavý ve�er. Možno by pre ich pohod-
lie nebolo na škodu zváži� v�asnejší za�iatok 
predstavenia, ktoré s dvomi prestávkami trvá 
viac než tri a pol hodiny. 
     

Michaela MOJŽIŠOVÁ

M. Dvorský ako Hermann 
foto: J. Barinka�

Piotr I�ji� �ajkovskij: Piková dáma
Hudobné naštudovanie: Rastislav Štúr
Zbormajster: Pavol Procházka
Scéna: Jaroslav Valek
Kostýmy: Peter �anecký
Réžia: Marián Chudovský 
Premiéry v Opere SND, 23. a 25. 5.
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Odkaz z VŠMU: 
príval talentov nehrozí
Akademický rok Hudobnej a tane�nej fakulty VŠMU pravidelne uzatvára premiéra 
Operného štúdia. Je na rozhodnutí inštitúcie, akým titulom preverí výsledky 
adeptov na magisterský titul a oboznámi verejnos& s aktuálnym stavom slovenského 
vokálneho školstva. Za�iatkom mája sa tak udialo prostredníctvom Mozartovej 
Figarovej svadby.

Mozartov odkaz je užito�ný z viacerých h�a-
dísk. Je neúprosným kritériom techniky, štý-
lovosti, prospieva hlasovej hygiene. Ak padla 
vo�ba na Figarovu svadbu, muselo sa ráta� s jej 
minutážou. Cesta vyk�u�kovania škrtaním 
(z tretieho a štvrtého dejstva ubudla takmer 
polovica) je neúctivým gestom vo�i partitúre. 
Dezorientuje interpretov i divákov, v nepo-
slednom rade vyvoláva hudobný a inscena�ný 
chaos. Ak sa dirigent Marián Lejava a režisér 
Tomáš Surý pre také kvantum zásahov roz-
hodli, kopli si vlastný gól. 
Zatia� �o réžia si v prvej �asti k rozbaleniu 
„bláznivého d�a“ našla celkom vtipný k�ú� 
(zap
�anie a obmie�anie prázdnej scény sklada-
cími panelmi s ma�ovaným �elom), ku koncu aj 
sympatické gagy strácali originálnos� a dianie 
pointy. Oživeniami boli už len akrobatická vsuv-
ka na prelome posledných obrazov (v podaní 
Lucie Hivešovej) a svieža choreogra� a. Marián 
Lejava vytváral hudobnú koncepciu na �ele 
komorného súboru inštrumentalistov z Katedry 
strunových a dychových nástrojov HTF VŠMU, 
ktorí mali �o robi�, aby – v pozícii „servisu“ 
sólistom – chúlostivú partitúru vôbec zahrali. 

Najvä�šie o�akávania sa sústredili na výsledky 
speváckych tried. Z dvoch obsadení ukázalo 
pripravenos� na sólistickú dráhu len minimum 
študentov. Michaela Kušteková (Zuzanka) 
má svieži, v polohách vyrovnaný soprán, je 
intona�ne a rytmicky presná v sólových aj 
v ansámblových výstupoch. Blanku Jílkovú 
(Grófka) síce záver árie Dove sono technicky 
trocha potrápil, ale aj jej soprán má príjemnú 
farbu a kultivovanú frázu. Najvä�ším talentom 
disponuje Pavol Kubá� (Gróf), u ktorého je 
v komplexnosti javiskového prejavu zjavná 

skúsenos� z dráž�anskej Semperovej opery. 
Je to krásny barytón, ktorý však potrebuje 
technicky upevni� okrajové polohy (rezonan-
cia h
bok), aj ke� nevydarený záver árie išiel 
zrejme na konto momentálnej indispozície. 
Druhú skupinku tvorili hlasy, ktoré majú 
pri technickom a výrazovom zdokona�ovaní 
šancu na rozvoj. Zjavné napredovanie preja-
vil Marek Pobuda (Figaro), jeho barytón znie 
jadrne v každej polohe. Menej zvu�né h
bky 

kompenzuje Csaba Kotlár (Gróf) 
plnými, farebnými výškami a snahou 
o dramatizovanie výrazu. V komornom 
repertoári by sa mohol uplatni� Igor 
Be�ár (Figaro), ak by odstránil neis-
totu v okrajových tónoch. U štvorice 
�alších predstaviteliek hlavných rol 
(Jana Ženková, Martina Houdová, 
Andrea Hulecová, Anna Droppová) 
sa pochybnosti o prípadnej sólistickej 
dráhe stup�ovali s množiacimi sa ele-
mentárnymi technickými �ažkos�ami 
a spornou estetikou tónu.
Plody Operného štúdia VŠMU (išlo o ju-

bilejný šes�desiaty projekt) sú vizitkou – školy, 
pedagógov, študentov. Vypovedajú o talentoch. 
Ich príval však dnes ur�ite nehrozí.

Pavel UNGER

Nápad pána „O( envacha”
Predpokladám, že to bol dirigent Marián Vach, kto inicioval o( enbachovský 
dvojve�er v Opernom štúdiu Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej 
Bystrici. Dvojtitul Salón Kapustník (Monsieur Chou= euri restera chez lui le...) a Pán 
a pani Demikátovci (Monsieur et Madame Denis) totiž pod iným názvom uviedol 
už pred tridsiatimi rokmi v Štúdiu Smer v Košiciach. Príbeh vtedy kúzelne rozohral 
debutujúci režisér Marián Chudovský.

Banskobystrický comeback sa konal v réžii Mi-
chala Babiaka a popri sólistoch z Katedry vokál-
nej interpretácie podporili výsledný javiskový tvar 
herecky aj �inoherci a kompletný scénogra� cký 
tím. Je problém vybra� vhodný titul, ktorý dokáže 
mobilizova� študentský potenciál a dá vyniknú� 
speváckym kvalitám. Offenbachiády sú jednou 
z ciest, hoci rozhodne nie opernou. Režisér vo 
vlastnej úprave situoval príbeh Kapustníka do 
mondénnej bratislavskej Petržalky, Demikátov-
cov „pres�ahoval“ na banskobystrické sídlisko 
Fon�orda. Predlohu zoškrtal na minimum, ak-
tualizoval texty, kde-tu pridal nejaké vulgarizmy. 
K tomu pripo�ítajme prvky grotesky, hyperbo-
lizovanú mimiku i gestikuláciu, chaplinovské 
nahá�a�ky, skrýva�ky a „odchody“ zo života 
a vyjde nám koláž, v ktorej sa spevácke výkony 
dostali na úrove� „Tafelmusik“ prepájajúcej 
dominantné texty.

Z protagonistov zaujal predovšetkým Matúš 
Buj�ák (Kapustník), ktorý v�aka scénickej 
prirodzenosti „uhral“ všetko. Bol operetným 
„všudybílkom“ so spontánnym komediálnym ta-
lentom, zmyslom pre situa�nú komiku aj detail. 
V štylizovanej a patetizujúcej dvojici Ernestiny 
a �virikota našiel nielen potrebných sparring-
-partnerov, ale v javiskovo o�arujúcej Darine 
Ben�ovej a do miernej retardácie štylizovanom 
Slavomírovi Kolesárovi aj skvelé objekty svojich 
avantúr, naivných komediálnych gagov a zámen. 
Prvá �as� produkcie vyústila do vtipného záveru 
v podobe spolo�nej spevavej kla�a�ky, parodizu-
júcej talianskych operných umelcov. 
Centrom druhej �asti bola dvojica manželov 
Demikátovcov (Monika Kyšková, Slavomír 
Kolesár), ktorí sa stanú sú�as�ou nechceného 
policajného vyšetrovania a neodmyslite�ných 
omylov i nedorozumení. Hlavný hrdina, inšpek-

tor Krasokvet (neopakovate�ný Dalibor Lang) 
s frigovskou tvárou nie na mašine, ale s pišto�ou 
v ruke prenikal prostredníctvom špeciálnych vy-
šetrovacích metód do rodinných záhad. Výborná 
choreogra� a (Ján Gonš�ák) v prenasledovate�-
skej mašinérii rozohnila celé javisko. Spevácke 
party však opä� neboli dominantné, zanikali 
v davovej psychóze spolo�enskej udalosti. 
Na premiére vyhral každý, nezáležalo na tom, ako 
spieval. Javiskovú rozšafnos� podporil aj rozšafne 
hrajúci orchester zložený z pätnástich hudobníkov 
v neznámej inštrumentálnej úprave. Jediným 
principálom bez úsmevu ostal Jacques Offen-
bach, ktorý si v bulletine s prevzatou karikatúrou 
z bookletu CD Entre Nous Celebrating Offenbach 
„� dliká“ a nevie sa vyna�udova�, �o všetko sa 
s ním na slovenskej scéne porobilo.

Mária GLOCKOVÁ

Figarova svadba na VŠMU 
foto: D. Zemanová�

Jacques Offenbach: Salón Kapustník/Pán 
a pani Demikátovci
Dirigent: Marián Vach
Scéna: Jaroslav Daubrava
Kostýmy: Miroslav Daubrava
Choreogra� a: Ján Gonš�ák
Réžia: Michal Babiak 
Premiéra v Opernom štúdiu FMU AU 
v Banskej Bystrici, 21. 5.

Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svadba
Dirigent: Marián Lejava 
Scéna: Dominik Hlatký 
Kostýmy: Annamária Juhásová
Réžia: Tomáš Surý
HTF VŠMU na Umeleckej scéne S�UK, 5. a 6. 5.
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Veristické dvoji�ky v Košiciach
Uvedením veristických jednoaktoviek Pietra Mascagniho a Ruggera Leoncavalla 
zav>šil operný súbor košického Štátneho divadla nieko'koro�ný proces vytvárania 
základného operného repertoáru, pro@ lujúci tak súbor, ako aj diváka. 

Odchádzajúca operná dramaturgi�ka a režisér-
ka Linda Keprtová zanecháva po dvojro�nom 
pôsobení koncep�ne vedenú dramaturgiu, najmä 
�o sa týka ostatnej sezóny 2013/2014. 
Po dielach Vincenza Belliniho (Námesa�ná) a Ri-
charda Straussa (Ariadna na Naxe), v Košiciach 
doposia� neuvedených a inscenovaných s mimo-
riadnymi sólistickými a režijnými výkonmi, sa ten-
toraz dostali do repertoáru diela notoricky známe 
a ob�úbené, interpreta�ne však rovnako náro�né. 

V premiérové ve�ery nastalo neobvyklé strie-
danie dirigentov – na prvej premiére (16. 5.) sa 
predstavil hos�ujúci Peter Valentovi�, na druhej, 
uvedenej v rámci 59. Košickej hudobnej jari 
(17. 5.), orchester dirigoval domáci Igor Do-
hovi�. Nie vždy sa im darilo zosúladi� spevácky 
zbor s orchestrom, po oba razy sme zaznamenali 
mierne kolízie. V zna�nej miere sa o to pri�inila 
réžia, pretože ve�ký po�et ú�inkujúcich v zboro-
vých partiách, hromadné príchody a odchody �i 

spev na praktikábloch a pobehujúce deti vytvárali 
priestor pre posuny v rytme, súhre aj agogike.
�eský režisér Michael Tarant, Koši�anom 
známy už z inscenácie Jej pastorkyne (2011), vy-
chádzal v Sedliackej cti z prostredia nábožných 
Sicíl�anov, z ich oddanosti cirkvi a ve�kono�ným 
sviatkom. Spolu s výtvarní�kou Danou Há-
vovou vsadili ich konanie do „hraníc“ daných 
mnohými krížmi, ktoré boli nielen symbolmi 
chrámov a vierovyznania, ale aj trápenia (kríž 

na každom dome). Láska, hriech, 
nevera, zrada, pomsta a vykúpenie 
– vášne, ktoré sú�asne ovládali city 
aktérov – sa interpreta�ne poda-
rilo sk
bi� vo výraze hudobného 
sprievodu a predovšetkým v dra-
maticky exponovaných dialógoch 
sólistov. Režisér prepojil obe diela 
spolo�nou myšlienkovou väzbou 
v postave Santuzzy, modliacej sa 
za záchranu a odpustenie na vysu-
nutom moste nad orchestrom až 
do konca oboch opusov. Tým ale 
inšpiroval k úvahám o preexpono-
vanom ideovom stvárnení.
Scénicky aj režijne vydarenejšia 

je Leoncavallova opera Komedianti. Bohatšie 
farby, nápady, pohyb a zábava na scéne s pod-
tónom blížiacej sa tragédie majú vä�ší dyna-
mický spád a energiu. Scéna pôsobí koncen-
trovanejšie, centrálne schodisko má význam-
nejšie opodstatnenie, hoci tiež predstavuje 
latentné riziko pre pohyb spevákov. Kaukliari, 
komedianti, hlta� oh�a, ale aj vystre�ovanie 
girlánd nad divákov v h�adisku ob�as zavá�ali 
lacným efektom. 

Samostatnými témami sú charakteristika a vzá-
jomné vz�ahy postáv: Turiddu má by� vnútorne 
napätý a rozháraný, ale nie agresívny (Santuzzu 
vyfacká); Lola je síce krásna a zvodná žena, ale 
nesmie by� vulgárna; naopak Santuzza je tichá, 
neš�astná, ale nie totálne utiahnutá. Kým jej pred-
stavite�ka Anita Jirovská zdôraznila dynamickú 
šírku a lyriku partu, dramatizmus a výrazová 
h
bka Jolany Fogašovej prenikli k podstate úlohy. 
Najmä v dialógu s úžasným výkonom Michala 
Lehotského (Turiddu, záskok za Jaroslava Dvor-
ského) upútala dravos�ou a plnos�ou znejúcich 
citov. Podobne intenzívne vyzneli aj Fogašovej 
výstupy s Luciou (Erika Šporerová) �i s Al� om 
v pôsobivom stvárnení Martina Bártu (alter-
nuje vynikajúci Zoltán Vongrey). K vrcholným 
kreáciám treba pripo�íta� prvopremiérového pred-
stavite�a Turiddu i Cania, ma�arského tenoristu 
Boldizsára Lászlóa s jeho kultivovaným, dra-
maticky odstup�ovaným, veristicky autentickým 
stvárnením. Na druhej premiére stvárnil Cania 
debutujúci sólista Titusz Tóbisz, ktorý upútal 
nielen nevšedným zjavom, ale i speváckym výko-
nom. Úlohy Neddy sa s ve�kým úspechom zhostili 
Janette Zsigová a Tatiana Pa�ov�íková, sústre-
�ujúce sa na vystihnutie vnútorných kontrastov 
vokálnych partov, darilo sa im aj v náro�nom 
hereckom stvárnení. Solídne spevácke výkony po-
dali predstavite�ky pôvabnej Loly (Gabriela H�b-
nerová, Lenka �ermáková), vyrovnaný a hlasovo 
pôsobivý bol Marek Gurba� v úlohe Silvia.     
     

Lýdia URBAN�ÍKOVÁ                              

Komedianti v Košiciach 
foto: J. Mar�inský�

Pietro Mascagni: Sedliacka �es�
Ruggiero Leoncavallo: Komedianti
Dirigenti: Peter Valentovi�, Igor Dohovi�
Zbormajster: Lukáš Kozubík
Choreogra� a: Ji�í Pokorný
Scéna a kostýmy: Dana Hávová
Réžia: Michael Tarant
Premiéry v Štátnom divadle Košice, 16. a 17. 5.

Každý z nás nosí v srdci galériu �udí, bez ktorých 
by nebol tým, kým je. V tej mojej patrí �estné 
miesto Olegovi Dlouhému. �loveku, ktorý ma 
nau�il, že aj opera je divadlo a že bez poctivého 
remesla �aleko nezájdeš. Že korením divadla 
je tajomstvo a že bez dramatického kontrastu 
zavládne na javisku nuda. Že falošný pátos je 
neznesite�ný, ale za city sa hanbi� netreba. 
Po�as ôsmich rokov strávených v spolo�nej 
kancelárii Divadelného ústavu sme si vzájomne 
pripomienkovali desiatky textov. Dodnes si pa-
mätám na pocit hrdosti, ke� ma môj u�ite� po 
prvý raz poctil dôverou redigova� jeho recenziu. 
A dodnes mám �aživý pocit, ke� púš�am do 
tla�e �osi, �o neprešlo jeho náro�nými o�ami. 
No najintenzívnejšími chví�ami boli tie, ktoré 

Odišiel ve'ký chlap s ve'kým srdcom
Oleg Dlouhý (19. 12. 1951, Bratislava – 17. 5. 2014 Bratislava)

nekrológ

sme strávili v dramaturgickej rade Divadelnej 
Nitry (sedela som v nej v�aka jeho odporú�a-
niu). Spolu sme brázdili Slovensko, h�adajúc 
inscenácie, ktoré by sa v programe medziná-
rodného festivalu nestratili. Nekone�né hodiny 
rozhovorov o divadelnom kumšte mi boli druhou 
vysokou školou.  
Oleg Dlouhý divadlo miloval a poznal ako má-
lokto. Ve� ho „opá�il“ z každej možnej strany. 
Ako syn prekladate�a Karola Dlouhého, s kto-
rým sa spája ve�ká muzikálová éra Novej scény 
prelomu 60. a 70. rokov; ako rozh�adený, práci 
oddaný dramaturg (Divadlo Jonáša Záborského 
Prešov, Nová scéna Bratislava); ako neúnavne 
cestujúci kritik (obzvláš� erudovaný v oblasti 
muzikálu a operety); ako poctivý a systematický 

dokumentarista a historik (Divadelný ústav, 
1995–2013), ako inven�ný a energický orga-
nizátor (festival Dotyky a spojenia v Martine), 
inšpiratívny porotca, metodik a hodnotite� (ne-
spo�etné ochotnícke i profesionálne prehliad-
ky), a napokon ako obetavý pedagóg (od roku 
2006 o� ciálne na Konzervatóriu v Bratislave, 
neo� ciálne všade, kde o jeho vedomosti a ná-
zory prejavili záujem). Šarmantný, vtipný, 
vzácne priamy. Jemne ironický i sebaironický. 
Impozantný postavou i duchom. Ve�ký chlap 
s ve�kým srdcom.
Drahý priate�, ak ste v divadle nie�o výsostne ne-
znášali, bolo to klišé. Škoda, že ste si vo svojom 
smutnom � nále neodpustili naplni� jedno z ich. 
Totiž tvrdenie, že najlepší odchádzajú ako prví. 
Oleg Dlouhý umrel po krátkej a intenzívnej 
chorobe 17. mája v Bratislave vo veku 62 rokov.

Michaela MOJŽIŠOVÁ
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V �alšej �asti cyklu Kontinuity (historická 
budova SND, 27. 4.), ktorý s autorskou eru-
díciou pripravuje Jaroslav Blaho, si priaz-
nivci opery pripomenuli významného teno-
ristu a lekára v jednej osobe, MUDr. Gustáva 
Pappa. 
Po siedmich rokoch hos�ovania na javisku 
národnej reprezentatívnej opernej scény sa 
Gustáv Papp stal v rokoch 1955–1985 jej 
riadnym �lenom, významne pro� lujúcim 
interpreta�nú úrove� súboru. Spieval klasický, 
prevažne romantický repertoár (Aida, Car-
men, Piková dáma, Fidelio), vytvoril významné 
až prelomové kreácie v nových slovenských 
operách (Krút�ava, Svätopluk, Beg Bajazid, 

Hra o láske a smrti, Tanec nad pla�om). Výbor-
ne mu sedela opera 20. storo�ia (Grécke pašie, 
Odsúdenie Luculla, Elektra, Salome, Ariadna 
na Naxe), v našich podmienkach bol ojedine-
lým, vzorovým predstavite�om wagnerovské-
ho vokálneho štýlu. 
O tom všetkom zasvätene hovoril autor a mo-
derátor programu, ktorý si ako hostí prizval 
Pappovu dlhoro�nú javiskovú partnerku Ninu 
Hazuchovú a zaslúžilú korepetítorku SND 
Miladu Synkovú. Od nich sme sa (popri 
prehláseniach o spevákovej muzikalite, inteli-
gencii a poctivosti v naštudovaniach) na spes-
trenie do�kali aj nieko�kých  kuriozít. Bola to 
práve spomínaná mezzosopranistka, ktorá 
s Pappom vytvorila nezabudnute�né javiskové 
dvojice v Carmen, Aide, Borisovi Godunovovi 
i v �alších operách. 
Je na škodu veci, že z realizovaných rozhlaso-
vých nahrávok je dnes k dispozícii iba menšia 
�as�, a tak sme si z audiozáznamov mohli 

vypo�u� len duet z Aidy (Papp, Hazuchová), 
�as� rímskeho rozprávania z Tannhäusera, 
vstupnú áriu Dalibora a � nálnu scénu z Cikke-
rovho Jura Jánošíka, v ktorej sa v zbore popri 
tenoristovi nádherne niesol soprán Margity 
�esányiovej. Program spestrili dve naživo 
spievané tenorové árie z opier, ktoré Gustáv 
Papp naštudoval v 50. (La traviata), respek-
tíve v 60. (Macbeth) rokoch, v interpretácii 
posluchá�a konzervatória Amira Khana a só-
listu SND 	udovíta Ludhu. Práve 60. roky 
boli obdobím, v ktorom Pappov hrdinský tenor 
dospel v�aka obrovskému volúmenu, kovovej 
vysokej polohe a výrazovej expresívnosti do 
vrcholnej fázy. 
Posledné Kontinuity aktuálnej sezóny nadvia-
zali na kvalitu tých predchádzajúcich – opä� 
máme za sebou podujatie plné nielen spomie-
nok, ale i zážitkov.

Vladimír BLAHO

Agentúra Viva Musica!, ktorá sa už desa� 
rokov úspešne venuje usporadúvaniu popu-
lárnych letných festivalov klasickej hudby, 
jazzu a world music, sa rozhodla rozšíri� 
pole pôsobnosti aj do vydavate�skej oblas-
ti. Hne� prvý po�in pôsobí ambiciózne: 
oslovila špi�kového slovenského tenoristu 
Pavla Bršlíka (v zahrani�í pôsobiaceho 
pod menom Breslik) a klaviristu Róberta 
Pechanca, ktorí nahrali album s výberom 
piesní Mikuláša Schneidra-Trnavského. 
Na novinke sa nachádza výber z Trnavského 
samostatných piesní a pies�ových cyklov 
(Slzy a úsmevy, Zo srdca, Drobné kvety, Slo-
venské �udové piesne). 
Prezentácia CD sa uskuto�nila v Zrkadlovej 
sále Divadla Jána Palárika v Trnave, rodisku 
skladate�a a zárove� mieste, kde tenorista 
vyhral medzi�asom zaniknutú spevácku 
sú�až, nesúcu komponistovo meno. Program 
podujatia, kultivovane moderovaného Ha-
nou Rapantovou, bol rozdelený do dvoch 

�astí: v prvej prebehol samotný obrad „krstu“ 
ružovými lupienkami (symbolický odkaz na 
piese� Ruži�ky, ktorá však v to popoludnie 
nezaznela a nenachádza sa ani na albume), 
druhou bol malý koncert. 
Úvod a prvý blok sa venovali práve pies�am 
z nového CD (Prste�, Vesper dominicae, Letí 
havran letí..., Nôžka, Našiel som si v šírom 
poli, Šenkovala šenkári�ka, Ke� som sa 
spovedal, Keby som bol vtá�kom). Schneider-
-Trnavský mal – podobne ako jeho rovesník 
Béla Bartók – blízko k �udovej piesni, no na 
rozdiel od ma�arského kolegu je jeho prístup 
viac ukotvený v neskororomantickej idea-
lizácii, než v h�adaní kore�ov. Vynikajúco 
disponovaný Pavol Bršlík prijal tento fakt 

za východisko svojej interpretácie, v ktorej 
zdôraznil emóciu i prostú jednoduchos� a ši-
kovne ich spojil so štylizovaným a salónne 
uš�achtilým koncertným rozmerom. Oproti 
prezentovanému CD zvolil na koncerte 
svižnejšie tempá a dramatickejší výraz, kto-
rému bola malá sála ob�as pritesná. Róbert 
Pechanec potvrdil schopnos� kultivovaného 
sprevádza�a s mimoriadnym pochopením 
interpreta�ného zámeru speváka. 
Po bloku Trnavského piesní nasledovali 
dve sústredene a štýlovo podané operné 
árie (Nemorino z Donizettiho opery L‘elisir 
d‘amore a Mylio z Lalovej opery Le roi d‘Ys) 
i populárne talianske piesne (de Curtis: Non 
ti scordar di me, Cardillo: Core ’ngrato, di 
Capua: O sole mio). Ako prídavok vydarené-
ho a v srde�nej atmosfére prebiehajúceho 
podujatia odznela zriedka uvádzaná Bellini-
ho piese� Vaga luna. 

Jozef �ERVENKA

V programe celove�erného symfonického 
koncertu Fakulty múzických umení bansko-
bystrickej Akadémie umení (30. 4.) boli prí-
jemnou chu�ovkou operné árie v podaní dvoch 
talentovaných spevá�ok, ktoré sa prešli oper-
nou históriou a zárove� nazna�ili dosiahnuté 
interpreta�né limity. 
Michaela Kukurová za�ínala štúdium s �ah-
kou, pohyblivou a technicky bezproblémovou 
koloratúrou. V priebehu ôsmich rokov (kon�í 
doktorandský stupe�) jej hlas trochu „pribral“ 
a mierne zlenivel, krištá�ovo-zvonivý lesk sa 
z neho pomaly vytráca. V budúcnosti bude pre 
�u možno prí�ažlivejší svet muzikálu, s ktorým 
sa �oraz �astejšie spája jej meno na rôznych 
kultúrnych podujatiach. Na úvod koncertu si 
vybrala barokovú áriu Tornami a vagheggiar 
z prvého dejstva Händlovej Alciny. Tá však roz-
hodne nepatrí titulnej hrdinke, ako sa chybne 
uvádza v bulletine, ale jej sestre Morgane. Kuku-

rová ju má v repertoári už štandardne (dostupná 
je i na youtube), aj preto sa o�akával presved�i-
vejší výkon a viac speváckej iskry i sebavedomia. 
Part Elvíry z Belliniho Puritánov je rýdzim 
talianskym bel cantom a radostná polonéza 
z prvého dejstva Son vergin vezzosa dáva dosta-
tok priestoru kantiléne, perlivým koloratúram, 
chromatickým behom, trilkom aj oktávovým 
skokom. Všetky nástrahy interpretka zvládla, ale 
ária v miernejšom tempe pôsobila �ažkopádne 
a vo vysokej polohe dos� forsírovane. 
Absolventka magisterského štúdia Kata-
rína Bandryová prezentovala svoj farebne 
zaujímavý hlasový fond v dvoch veristických 
áriách. Slávnu romancu Adriany Lecouvreur 

Io son l‘umile ancella z prvého 
dejstva rovnomennej Cilèovej 
opery dokázala s vokálnou 
pokorou pretlmo�i� v inten-
ciách zápisu. Druhé �íslo – 

prekrásnu Giordanovu spinto áriu Maddaleny 
La mamma morta z tretieho dejstva opery 
Andrea Chénier – vybudovala hudobne aj vý-
razovo precízne, bez zvádzajúcej zvukovej deš-
trukcie. Obe polohy – melancholická v prvej 
a dramatická v druhej �asti – boli dokladom 
toho, že spevá�ka vie po�úva� hudbu, necháva 
sa �ou prirodzene unáša� aj inšpirova�, nezná-
sil�uje tóny ani melodické línie. 
�o však obom sopranistkám chýbalo, bolo osob-
nostné nasadenie. Školometská poloha im zby-
to�ne uberala na interpreta�nej hodnovernosti 
a možno aj preto sa spontánne „wau“ nekonalo. 

Mária GLOCKOVÁ

Pokra�ovanie cyklu 
Kontinuity

Slza i úsmev 
Pavla Bršlíka

Z operného bedekra
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Billy Budd v pekle
V nadväznosti na úspešnú inscenáciu Petra Grimesa (HŽ, 3/2014) spojili Anglická 
národná opera a Nemecká opera Berlín opä& sily, aby s totožným inscena�ným tí-
mom režiséra Davida Aldena priviedli na svet pokra�ovanie v podobe Brittenovej 
druhej „námorníckej” opery Billy Budd. 

David Alden nadväzuje na Petra Grimesa vizu-
álne i tematicky. Inscenácia svojimi neutrálnymi 
reáliami zámerne neodkazuje na žiadnu kon-
krétnu dobu: mihnú sa v nej stará kniha, kanón 
i moderné zbrane. Režisér však nechce vyvolá-
va� pozornos� formou, ale obsahom. Prakticky 
všetko dianie (v rozpore s libretom a predlohou) 
umiest�uje do podpalubia, ba priamo do pekla 
– taký dojem vyvoláva stiesnená klaustrofo-
bická atmosféra, umocnená všadeprítomným 
dymom z pušného prachu i dominujúcou temne 
oranžovou farbou vnútornej steny lodného tru-
pu, na ktorú sa divák celú dobu pozerá. Jediné 
miesto, ktoré sa tomuto prostrediu vymyká, je 
bielym svetlom zaliata kapitánova kajuta, vysú-
vajúca sa na kolieskach z �avého portálu – nebo, 
v ktorom kra�uje dobrý kapitán Vere v sneho-
bielej uniforme. V podpalubí udržujú disciplínu 
vojaci v kožených bundách s obuškami, prí-
padne v zelených rovnošatách s automatickými 
zbra�ami. Dôstojníci v �ažkých kožených 
tren�kotoch a sivých uniformách pripomínajú 
dôstojníkov Wehrmachtu. 

Ústredným prvkom scénogra� e je obrovská 
rúra, ktorá predstavuje raz chodbu vedúcu do 
kapitánovej kajuty, inokedy kanón otá�ajúci sa 
smerom do h�adiska pri prenasledovaní fran-
cúzskej plachetnice. Na javisko sa ob�as zhora 
znesie �ierna stena, na ktorej je zavesený kus 
kovového chodníka – akýsi kapitánsky mostík 
umož�ujúci realizova� niektoré exteriérové 
výjavy (pozorovanie nepriate�skej lode a po-
dobne) bez toho, aby sa upustilo od perspek-
tívy podpalubia. Vyvrcholením plným napätia 
je obraz popravy odohrávajúci sa za scénou: 
na javisku pomaly �ahajú povraz, na ktorom 
tuši� visiace Buddovo telo.
Režisér neskrýva Claggartovu homosexualitu, 
ktorá sa prejavuje napríklad v scéne, kedy 
Claggart priamo na javisku znásil�uje Nová�i-
ka, nútiac ho, aby sa zú�astnil na zosnovanom 
komplote proti Buddovi. Claggart je typovo 
aj vokálne optimálne obsadený Gidonom
Saksom. Samotným javiskovým bytím vzbu-
dzuje hrôzu, �i už hrozí, alebo sa zalie�a. Jeho 
plný wagnerovský basbarytón sa, rovnako 

ako samotný herec, ani len nezachveje. Proti-
hrá�om diablovi Claggartovi je kapitán Vere. 
Burkhard Ulrich, �len domáceho súboru, tiež 
disponuje skôr wagnerovským tenorom než 
pearsovsky nežným hlasom, pre aký bol Vere 
písaný, �o však jeho role neuberá na prí�ažli-
vosti. Naopak, v boji svedomia s povinnos�ou 
diktovanou prísnym vojenským právom cítime 
v hlase nemeckú akurátnos�, s akou sa podvolí 
svetskej povinnosti – ak je to boh, tak boh 
prísne trestajúci. Barytonista John Chest v ti-
tulnej úlohe s krásnym mäkkým materiálom 
(hoci nie ve�kého objemu) i hereckým nada-
ním preukázal ve�ký zmysel pre stvárnenie 
krehkej duše prostého, nepodozrievavého 
�loveka, ukrývajúcej sa v svalnatom námor-
níkovi. Slová ve�kej chvály patria skvelému 
mužskému zboru a dirigentovi Donaldovi
Runniclesovi za dokonalé vedenie orchestra, 
ktoré nechalo vyniknú� všetkým � nesám far-
bami hýriacej partitúry.

Rudo LEŠKA

AMSTERDAM

Faust s amsterdamským geniom loci
Odkedy sa v opernom dianí zabýval pojem „režisérske divadlo” (skôr orienta�ný než 
doslovný), roz�esnutá verejná mienka si kladie oprávnené otázky. Kde je hranica 
medzi bezbrehými licenciami inscenátorov a rešpektom vo�i skladate'skému zápi-
su? Nako'ko je zdravé, ak diváka namiesto vstrebávania diela rozpty'uje dešifrova-
nie režisérskych hádaniek?

Po zhliadnutí novej inscenácie Gounodovho 
Fausta na scéne Národnej opery v Amster-
dame – opä� raz aktuálna téma. Umeleckú 
estetiku katalánskeho režiséra Alexa Ollého 
a jeho divadelnej spolo�nosti La Fura dels 
Baus som dosia� nepoznal. Ak chcem heslo-
vito vyjadri� „status“ inscenácie, volil by som 
skôr šou a šok, než dramatický oblúk. Aj ke� 
ho zavšila zmysluplná pointa. Úvodný obraz 
nebol príliš �itate�ný, hoci projekcia oznámila, 
že sme v laboratóriu bunkovej biológie. Zo ste-
rilného úboru vyzle�ú aj Fausta, ktorý ostáva 
v bielom plášti. Premena na žiadostivého 
mladíka (vôbec však nebol starým doktorom) 
je paradoxná. Pri „omladnutí“ iba stratil vlasy 
a dostal šedý oblek. 
Farebno-svetelná scénogra� cká inštalácia 
bola vyzývavo kolorovaná, vä�šinu obrazov 
ilustrovala sexualita v rôznych obmenách 
(od tane�níc v dresoch telovej farby so zvý-
razneným poprsím, cez výklady s �ervenými 
neónmi až po skupinové orgie po návrate 
vojakov). Pre�o Margaréta a jej susedka Marta 

bývali v povestnej hriešnej štvrti (žeby „ge-
nius loci“?), to je len jeden z viacerých Ollého 
rébusov. O vizuálne efekty, videá a farebnú 
šou niet núdze, rovnako o šoky (naturalistické 
utopenie Margarétinho die�a�a), no ob�as 
na úkor hlbšieho vedenia postáv. Zatia� �o 
Faustov civilný oblek sa nemení, diabol strieda 
podoby. Raz je tetovaným rockerom, potom 
behá v župane, v obleku, v chráme zasa polo-
nahý, inokedy je poštárom a nakoniec sa stáva 
zrkadlovým obrazom Fausta. Žalárna scéna, 
ke� šialenú Margarétu od�ahujú dvaja navlas 
rovnakí muži, je strhujúca. Hriešnika vymedzí 
od vonkajšieho sveta spustený prieh�adný 
panel, slobodný Me� sto spanilo odkrá�a do 
Faustovho kresla.
Koncepciu dirigenta Marca Minkowského 
treba plne rešpektova�, aj ke� v prvom dej-
stve mi tempá pripadali prirýchle. Snažil sa, 
aby potlesky po áriách nerušili hudobný tok 
a dejstvá získali celistvos�. Vnímal rovnako 
drámu i lyriku a Rotterdamských fi lhar-
monikov inšpiroval k zanietenému výkonu. 

Opera odznela kompletne, bez škrtov. Š�avna-
tým a farebne bohatým tónom sa prezentoval 
herecky extrémne zamestnaný zbor amster-
damskej opery.
Cenami Richarda Tuckera a Beverly Sillsovej 
oven�ený mladý tenorista Michael Fabiano 
(Faust) zaujal zvu�ným a objemným spinto 
tenorom. V suverénne nasadenom vysokom 
„cé“ sa síce objavil drobný šelest, no možno 
len ako znak momentálnej dispozície. Ruská 
sopranistka Irina Lungu vybavila diev�en-
sky krehkú Margarétu tmavším lyrickým 
sopránom, ktorý mal dostatok rezerv na 
vygradovanie závere�nej scény. Mikhail 
Petrenko je Me� stofelom ra� novanejších 
výrazových odtie�ov, dominujúcich nad 
mohutnos�ou fondu. S partom Valentina 
si úspešne poradil mladý Florian Sempey, 
rovnako ako so Siébelom Marianne Crebas-
sa. Ohlas ve�era vo vypredanom amsterdam-
skom divadle bol ohromný. Standing ovation 
ako v Bratislave.

 Pavel UNGER

Benjamin Britten: Billy Budd
Dirigent: Donald Runnicles
Zbormajster: William Spaulding
Scéna: Paul Steinberg
Kostýmy: Constance Hoffmann
Réžia: David Alden
Premiéra v Deutsche Oper Berlin, 22. 5.

Charles Gounod: Faust 
Dirigent: Marc Minkowski 
Scéna a video: Alfons Flores 
Kostýmy: Lluc Castells 
Réžia: Alex Ollé 
Premiéra v Národnej opere Amsterdam 13. 5., 
navštívená repríza 21. 5. 
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On ešte žije?
Ke+ som môjmu maloletému vnukovi oznámila, že spolu pôjdeme na koncert Lang 
Langa, vedel, o kom hovorím. Spýtal sa, �i si od neho môže vypýta& autogram. Ke+ 
som sa pred erudovaným manželským párom z nášho fachu zmienila, že som po�ula 
klaviristu Radu Lupu, prekvapene sa opýtali: „On ešte žije?”  

Kde sú tie �asy, ke� sme vynikajúcich klaviris-
tov mohli spo�íta� na prstoch dvoch rúk. Dnes 
ich chodí po svete nepreh�adné množstvo a ne-
ustále pribúdajú noví – na koncertoch, v tele-
vízii, na zvukových nosi�och a samozrejme na 
youtube. Zapamäta� si ich mená (najmä tých, 
ktorí zaplavujú trh z ázijského kontinentu) je 
pomaly náro�nou domácou úlohou. 
Lang Lang je medzi nimi pojmom, mimo-
riadnym zjavom. Jeho závratná kariéra dávno 
prekro�ila medze klasickej koncertnej siene 
a klaviristu-sólistu. Kooperuje so štýlovo 
i žánrovo rôznymi zoskupeniami, všade sa 
stáva elektrizujúcim faktorom, hodnotenia 
jeho koncertov sa pohybujú v superlatívoch. 
Reklama mu otvára brány, ktoré ešte nepo-
otvoril. A bolo by mylné domnieva� sa, že 
Lang už nie je odkázaný na public relations. 
On sám ho zrejme na�alej vníma ako dôležitý 
faktor �alšej kariéry. Na jar tohto roku od-
riekol vypredaný koncert v nemeckom meste 
Essen. Nie pre ochorenie. V �ase plánované-
ho vystúpenia mu v �íne odovzdali dôležité 
vyznamenanie, udelené za sponzorovanie 
dvoch klavírnych u�ilíš�. Akt preberania pocty 
sledovalo v jeho vlasti obrovské publikum – 
milióny doterajších, ale i potencionálnych 
priaznivcov a obdivovate�ov.  
Lang medzi�asom odrieknutý koncert v Ne-
mecku nahradil, na jar sa ich uskuto�nilo 
dokonca viacero. Jedným z nich bol ve�er v lip-
skom Gewandhause (24. 5.). Tu, spolu s Vie-
denskými fi lharmonikmi a dirigentom Chris-
tophom Eschenbachom (tiež vynikajúcim 
sú�asným klaviristom), vzdal v Burleske pre 
klavír a orchester d mol hold Richardovi Straus-
sovi pri príležitosti 150. výro�ia jeho narodenia. 
Do dnešných �ias zriedka hrávané dielo sa 
v roku 1886 zdalo Hansovi von Bülowovi (do-
bovej pianistickej stálici, ktorému ho Strauss 
venoval) nehrate�né,  naštudovaniu Burlesky 
nebol ochotný venova� potrebné štyri týždne. 
Pre Langa to ale nebol žiaden problém! S efekt-
ným divadelným gestom rozohral celú klavia-
túru v najpestrejších farbách, v protire�iacich si 
rytmoch a meniacom sa metre, v krkolomných 
chromatických akordoch, v duniacom forte 
i v priam nepo�ute�ných ra� novaných pianissi-
mách. S úplnou samozrejmos�ou sa preniesol 
cez všetky úskalia, ako požiera� kláves postavil 
slávneho dirigenta a nemenej brilantný or-
chester do svojich služieb. Z Burlesky urobil 
parádny koncertný kus, opätovne presved�iac 
publikum o oprávnenosti svojej pozície medzi 
mladými dynamickými klaviristami, patriacimi 
k medzinárodnej špi�ke. 
Lang má popri koncertných sie�ach stálu 
a vernú klientelu vo fanklube, je typom inter-

preta, ktorý už svojím príchodom na pódium 
ví�azí. Predstavuje absolútny protipól klavi-
ristickej legendy, na svetových pódiách už 
vyše pol storo�ia pôsobiaceho Radu Lupu. 
O takmer dve generácie starší Lupu sa ne-
natíska do svetiel re� ektorov, pri príchode 
na pódium pôsobí, že by sa najradšej stal 
nevidite�ným. Jeho cie�om nie je publikum, ale 
lesknúce sa krídlo: potrebuje sa ho dotknú�, 
ma� ho sám pre seba. Umelcove verejné vystú-

penia sú dnes vzácnou raritou, uskuto��ujú 
sa bez ve�koplošných reklám, takmer v tichu. 
Ale cestu k nim si nájdu všetci, pre ktorých je 
Lupu nenahradite�ný. V aktuálnej koncertnej 
sezóne mali Dráž�any š�astie, 16. 5. zasadol 
Lupu pred verejnos�ou za svoj milovaný 
nástroj už po tretíkrát. Tentoraz v recitáli 
pozostávajúcom z diel Roberta Schumanna 
a Franza Schuberta.  
Ak sú Schumannove Detské scény radom 
zranite�ných, detstvom prežiarených hudob-
ných obrazov, tak sa Lupu stal ich autentic-
kým interpretom. Bol malým fantastom, bás-

nikom, snílkom, z miniatúr vytvoril v hod-
vábe zabalený album hudobnej klavírnej 
poézie. Treba mimoriadne schopnosti na to, 
aby sa z notoricky známych skladbi�iek stali 
cenovo nevy�íslite�né poklady, aby napríklad 
Snenie skuto�ne bolelo. Aj výber z Pestrých 
listov sa niesol v znamení jedine�nosti. Lupu 
ich vyspieval ako piesne bez slov, nehybne 
sediac pri klavíri tancoval i pochodoval, 
a potom sa znova ponoril do Schumannovej 
romantickej melodiky a harmónie. Domino-
vali dych zatajujúce rubata a oslobodenie od 
akéhoko�vek pátosu, zanechávajúce v obe-
censtve tichý obdiv. 
Ten bol ešte tichší po odznení Schubertovej 
Sonáty A dur D 959. Je iróniou histórie, že 
práve Robert Schumann považoval poslednú 
Schubertovu skladbu, ktorej prvé vydanie 
bolo jedenás� rokov po jej vzniku dedikované 

Schumannovi, za skla-
manie. (Sám Schubert 
venoval sonátu Jo-
hannovi Nepomukovi 
Hummelovi.) Vydava-
telia spo�iatku nejavili 
o kompozíciu záujem, 
krátko po vyschnutí 
poslednej noty Schu-
bert v roku 1828 
zomrel, vydania sa 
nedožil. Dnes patrí So-
náta A dur k vrcholom 
Schubertovej tvorby 
i klavírnej literatúry vô-
bec. Sumarizuje všet-
ko, �o skladate� po�as 
svojho krátkeho života 
vytvoril. Lupu sa na �u 
pozrel o�ami i dušou 
univerzálneho a sú�as-
ne nanajvýš subjektív-
neho hudobníka. Jej 
motivický a agogický 
priebeh dávkoval ako 
vzácny liek meraný 
lekárnickými váhami. 
Vo vrúcnom Andantine 
sa z pedálu stala duša 
klavíra (�i Schuberta), 
umož�ujúca na�úva� 
aj k hudbe patriacemu 
tichu. Momenty hu-
dobného a osobného 
Schubertovho š�astia 

dokázal Lupu vyspieva� priam vokálne, epi-
zódy skladate�ovho zúfalstva pôsobili, akoby 
boli drámou samotného klaviristu. Trvalo pár 
sekúnd, kým sa publikum odvážilo odmeni� 
sólistu ve�era potleskom. Po�as neho sa Lupu 
takmer inkognito vytratil z pódia. Ale opä� 
sa vrátil a zahral najznámejšie Schubertovo 
Impromptu As dur. Znelo ako v legátovom 
sne (�as� B), na ktorý nie je možné zabudnú�. 
Sú okamihy, veci a �udia, ktoré �lovek precho-
váva v srdci. Napríklad Radu Lupu. 

Agata SCHINDLER

R. Lupu 
foto: K. Rudolph�
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Prítmie približnosti 
s chýbajúcou odvahou
Na otázku mníchovského mestského kultúrneho referenta, aký festival so silným 
umeleckým posolstvom a signálnym charakterom by bol hodný bavorskej metropo-
ly, odpovedal Hans Werner Henze v roku 1988 stru�ne: „Festival sú�asného hudob-
ného divadla, ktorý by sa formou bienále stal hudobnodramatickým laboratóriom 
pre konfrontáciu s novodobými výzvami tohto divadelného druhu.” 

Nový festival mal vytvori� experimentálne fó-
rum nielen pre skladate�ov, ale aj pre libretistov, 
spevákov, kritikov a v neposlednom rade pre 
publikum. To bolo na Isare na jednej strane 
odjakživa hý�kané vysokou umeleckou úrov-
�ou Bavorskej štátnej opery i luxusom dvoch 
operných domov, no na druhej strane povest-
ne konzervatívne a �ažko prístupné novým 
prúdom. Je príjemné pozorova�, ako v �asoch 
scvrkávajúcich sa mestských rozpo�tov zostáva 
Mníchov verný festivalu, ktorý s oh�adom na 
svoju špeci� ckos� zaru�ene nie je komer�nou 
záležitos�ou. 
Treba však podotknú�, že oprávnenos� jeho 
existencie sa v minulosti už viacnásobne po-
tvrdila. Predchádzajúce ro�níky sa totiž stali 
odrazovým mostíkom pre nejedného sklada-
te�a/skladate�ku �i dielo. Istý hudobný vedec 

vypo�ítal, že zo všetkých svetových premiér 
prekro�ia hranice javiska pôvodného uvedenia 
len asi tri percentá hudobnodramatických 
opusov. V kontexte tohto �ísla môže by� mní-
chovské bienále právom hrdé na skuto�nos�, 
že približne polovica tu uvedených titulov 
ožila aj na iných operných javiskách. Diela ako 
Bremer Freiheit Adriany Hölszkyovej, Greek 
Marka Anthonyho Turnagea, Teorema Giorgia 
Battistelliho, Marco Polo Tana Duna, Vision 
of Lear Toshia Hosokawu, Pnima Chayi Czer-
nowinovej, Shadowtime Briana Ferneyhougha, 
…22.13… Marka Andrého, hellhörig Caroly 
Bauckholtovej, Arbeit, Nahrung, Wohnung 
Enna Poppeho �i Wasser Arnulfa Hermanna 

(recenzia v HŽ 7-8/12) sa medzi�asom zapísali 
do najnovších operných dejín. 
„Ausser Kontrolle“ (Mimo kontroly), tak zne-
lo motto 14. vydania Mníchovského bienále, 
posledného pod kuratelou nemeckého skla-
date�a, dirigenta a intendanta Petra Ruzicku 
(1948), žiaka zakladate�a festivalu Hansa 
Wernera Henzeho. Hlavný hudobnodramatic-
ký program doplnili komorný koncert, koncert 
sú�asnej sakrálnej hudby a dva menšie experi-
mentálne projekty. Program zavšila panelová 
diskusia na tému „Hudobné divadlo ako skla-
date�ská výzva – medzi záväznou partitúrou 
a divadelnou udalos�ou“ na pôde Bavorskej 
akadémie umení. Absolútnou lahôdkou bol 
koncert Henzeho slá�ikových kvartet a kon-
cert Mníchovských � lharmonikov „Hommage 
à Henze“, ktorí pod taktovkou Markusa Sten-

za uviedli zriedkavo hrávané Henzeho symfo-
nické diela Sebastian im Traum (2004), suitu 
z opery Gisela! pod názvom Nebelheim und 
Sonnenland z pera Jobsta Liebrechta (2013) 
a Symphonie Nr.7 (1983/84). Naproti tomu, 
bilancia hudobno-divadelnej �asti festivalu 
vyznieva trochu rozpa�ito. 
Opera Vivier srbského skladate�a Marka Nikodi-
jevi�a (1980), ozna�ená ako „no�ný protokol“, 
spracúva život (a smr�) kanadského skladate�a 
Clauda Viviera (1948–1983). Nie náhodou.
Tohto napínavého Kana�ana totiž dramatur-
gia post mortem zvolila za akéhosi virtuálneho 
reziden�ného skladate�a festivalu. Nikodije-
vi�ov naratívny opus retrospektívne pojednáva 

o problematickom a brutálne ukon�enom 
živote Clauda Viviera, od kláštorného interná-
tu až po jeho tvorivé obdobie v Paríži. Ke� ho 
nespo�etnými bodnutiami nožom zavraždil 
prostitút, ležala na jeho stole kantáta Veríš 
v nesmrte�nos� duše? Hlavnou postavou jej 
textu (autorom je sám Vivier) je Claude, ktorý 
v parížskom metre stretne prí�ažlivého mla-
díka. Ten po krátkej slovnej výmene vytiahne 
nôž a Claudea zabije. Na tomto mieste kon�í 
aj Vivierov manuskript, ktorý sa stal Nikodi-
jevi�ovou iniciálnou inšpiráciou. V opere bez 
jediného ženského hlasu prisúdil hlavnému 
protagonistovi celkom logicky kontratenorový 
part. S príliš vysokou polohou partu po�ute�ne 
zápasiaci Tim Severloh však z neho – za vý-
datnej podpory réžie Lotty de Beerovej – uro-
bil zakomplexovaného a sexuálne nevyzretého 
nerda. Inscenácia uviazla na úrovni koláže pl-
nej gejského klišé (vrátane zboru atraktívnych 
svalnatých mladíkov v priliehavých tielkach) 
a jej hudobná re�, v ktorej skladate� mieša 
prvky klasiky, techna a rapu (diabolský tanec 
� nálnej scény vraždy), zostala na míle vzdiale-
ná Vivierovej odvážnej hudobnej � lozo� i. 
Do tej sa mohli diváci zapo�úva� v inscenácii 
jedinej jeho dokon�enej opery Kopernikus. 
V betónovej hale, kde býval kedysi umiestnený 
pokusný atómový reaktor katedry jadrovej fyziky 
mníchovskej univerzity, rozohrali študenti Vyso-
kej školy hudby a divadla, sprevádzaní ensemble 
oktopus für musik der moderne pod taktovkou 
Konstantie Gourziovej, meditatívnu inscenáciu 
Waltraud Lehnerovej. Vivierovu poetickú (anti-
-naratívnu) „rituálnu operu o smrti“ po�ali ako 
psychoanalytický ponor do ideového sveta „ne-
vidite�ne nebeskej a vidite�ne pozemskej“ bytosti 
Agni (nazvanej pod�a jedného z hinduistických 
božstiev). Pri svojej pomalej transformácii na 
onen svet Agni stretáva Tristana a Izoldu, Mo-
zarta, Merlina, svätého Sebastiána i Mikuláša 
Kopernika – bytosti Vivierovho mytologického 
Olympu. Zbor opíc i vznešené bytosti charak-
terizované koloratúrami a barokovými porta-
mentami v šibeni�ne rýchlej francúzštine i vo 
vymyslenej re�i s opakovaným vau-vau zvukom, 
vylúdeným rukou pred ústami znejúcim ako štop-
�ové dusítko pozaunistu, podal študentský zbor 
nesmierne podmanivo a odovzdane. Publikum, 
ktoré Danae Kontora (Agni) svojimi jemnocit-
nými koloratúrami v hymne o nesmrte�nosti duše 
priam teleportovala do ticha nadpozemského 
bytia, sa dlho zdráhalo aplaudova� do tmy. 
Menej úspešne sa o � lozo� cko-transcendent-
ný transfer obecenstva pokúsil aj od Nikodije-
vi�a takmer o dve generácie starší komponista 
Dieter Schnebel (1930). Vo svojich Utópiách 
(Utopien) sa štylizoval do vševediaceho deus 
ex machina, recitujúceho z chr�iaceho mag-
netofónu biblické a � lozo� cké citáty. Schne-
belovo religionistické blúznenie na motívy 
� lozo� ckého „princípu nádeje“ Ernsta Blocha 
sa v minimalistickej réžii Matthiasa Rebstoc-
ka �ažkopádne tiahlo celých devä�desiat minút 
a od�ah�i� ho nedokázali ani komické predely. 
Jedinou výrazne politickou produkciou 
festivalu bola trojdejstvová opera Vastation 

Die Befristeten 
foto: A. Meister�
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Kopernikus 
foto: A. Meister�
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Štyri tucty �ervených pan�úch 
Takto znie v preklade názov publikácie, vychádzajúci z textu jej poslednej obrazovej 
prílohy a z rozpo�tu na garderóbu pri uvedení Predanej nevesty vo Viedenskej dvor-
nej opere v roku 1896. 

V knihe Vlasty a Huberta Reittererovcov,
vydanej pred desiatimi rokmi vo Viedni, sa 
možno do�íta�, že Predaná nevesta sa nestala 
okamžite jednozna�ným magnetom publika 
a že pražskí abonenti protestovali proti jej 
zaradeniu do programu ešte šestnás� rokov po 
prvom uvedení v Prozatímním divadle, na-
priek tomu, že dielo dosiahlo (medzi�asom už 
v Národnom divadle) stú reprízu. 
Cesta Predanej nevesty do sveta nebola �ahká, tr-
vala nieko�ko desa�ro�í. A nie Praha, lež Viede� 
sa stala oným mestom, odkia� Smetanov opus 
de� nitívne prenikol na operné javiská Európy. 
Inscenácie, zdanlivo vychádzajúce z jednodu-
chosti �eského sedliackeho sveta, sa nezriedka 
potkýnali o interpreta�né problémy a o adekvát-
ne obsadenie jednotlivých úloh. Obsadi� Kecala 

tak, aby sa stal hýbate�om diania, sa nepodarilo 
ani najnovšej inscenácii v dráž�anskej Štátnej 
operete – azda jedinom stánku tohto druhu 
v celonemeckej sieti hudobných divadiel. Po 
Predanej neveste nesiahla dramaturgia náho-
dou, ve� Smetana skomponoval jej prvú verziu 
ako operetu. Až po viacerých prepracovaniach 
vznikla podoba, ktorá sa dnes všeobecne uvá-
dza. Dráž�any vyrobili mix z rôznych verzií, 
dielo predstavili v nem�ine (oproti všetkým sú-
�asným praktikám), ba siahli aj po pôvodných 
hovorených dialógoch (v nemeckom preklade), 
takže Predaná nevesta mala v operetnom stánku 
svoje opodstatnenie. 
A nielen �o sa týka hudobno-javiskovej for-
my. Typické �eské tane�né scény pochopili 
inscenátori (réžia Arne Böge, choreogra� a 

Radek Stopka, výprava Hendrik Scheel) 
v kvázi intenciách Európskej únie: vizuálne 
i akusticky re� ektovali polku �i furiant ako 
mnohonárodnostné folklórne prejavy. V scé-
ne komediantov to dokonca hrani�ilo s va-
rietnou revue plnou lesku a úžasu. Užasnuté 
bolo i obecenstvo. Burácalo! Autorku textu 
zaujal lyrický a kultivovaný prejav Richarda 
Sameka (Jeník) a výborne hrajúci orchester 
Dráž�anskej štátnej operety, vedený diri-
gentom Andreasom Schüllerom. Po tejto 
stránke zaznela v Dráž�anoch �eská národná 
opera na solídnej úrovni, i ke� po štyroch 
tuctoch �ervených pan�úch nebolo ani stopy. 

Agata SCHINDLER

Bed�ich Smetana: Predaná nevesta
Dirigent: Andreas Schüller
Zbormajster: Thomas Runge
Choreogra� a: Radek Stopka
Scéna a kostýmy: Hendrik Scheel
Réžia: Arne Böge
Premiéra v Staatsoperette Dresden, 2. 5.

14. Mníchovské bienále sú�asného 
hudobného divadla
Medzinárodný festival pre nové hudobné 
divadlo
7. – 23. 5.

(Ni�enie) od Samyho Moussu (1984). Príbeh 
„politického dvora“ prezidentky Anny, plného 
intríg a lží, ktoré aktérov tejto politickej tra-
gédie nezastavili ani v použití tajnej zvukovej 
zbrane „Song“ spôsobujúcej šialenstvo, však 
trochu zaostal za o�akávaniami. Kompozíciu 
ostro lavírujúcu medzi pianissimom a fortissi-

mom, ktorá ob�as až príliš banálnou melodi-
kou �i in� a�ným nasadením harfy a zvon�ekov 
balansovala na hranici muzikálu, nezachránila 
ani pôsobivá réžia Christine Mielitzovej (ria-
dite�ka berlínskej Deutsche Oper). Postava 
prezidentky Anny (vokálne i herecky prierazná 
altistka ansámblu regensburského divadla 
Vera Egorova) a jej intrigánsky volebný štáb 
zostali schematické, motivácie ich konania 
(s výnimkou pôsobivého závere�ného monoló-
gu Anny) nedomyslené. 

Ako kompozi�ne premyslená, avšak nijako 
zvláš� progresívna by sa dala charakterizova� 
hudobná re�  neobarokovej „komornej opery 
pre štyroch spevákov a dva inštrumentálne 
ansámble“ Das geopferte Leben (Obetovaný 
život) od Španiela Hèctora Parru (1976). 
Variácia mýtu o Alkestis (libreto Marie 

N Diaye) v réžii medzinárodne etablovanej 
Very Nemirovej a pod precíznou taktovkou 
Petra Tillinga zaujala ako � lozo� cká � kcia 
príbehu manžela a syna v jednej osobe (príliš 
nevýrazný lyrický barytón Alejandra Lárragu 
Schleskeho), ktorému bol umožnený návrat 
zo záhrobia. Zatia� �o sa jeho družka celkom 
tešila na nový život bez manžela, matka sa 
po rozpakoch zo synovho rebelantstva proti 
prírode, ilustrovanej permanentne sa to-
�iacim prospektom s vyobrazením štyroch 

ro�ných období skrúteným do zauzleného 
labyrintu (scéna Stefan Heyne), rozhodne 
pre obetu: v sprievode sopránových koloratúr 
smrti (intona�ne presná Lini Gong) sa vráti 
do záhrobia namiesto syna. 
Osvieženie priniesla � nálová produkcia 
Bavorskej štátnej �inohry na motívy futuris-
tickej drámy Eliasa Canettiho Die Befristeten 
(Do�asní) o mestských neurotikoch s presne 
vymedzenou d
žkou života, uvedená v baro-
kovom Cuvilliés-Theater mníchovskej krá�ov-
skej rezidencie. V hovorenej dráme režisérky 
Nicoly Hümpelovej však hrá hudba Detleva
Glanerta (1960), ktorá vznikla improvizáciou 
po�as skúšok orchestra Nico and the Navi-
gators, iba druhé husle a celý �as sa drží de-
centne v pozadí. Miešajú sa v nej jazzové prvky 
swingu s minimal music, do ktorej preblesku-
jú sólové intonácie španielskej gitary.
Záver festivalu tak patril milo ironizujúcej 
satire sveta, ženúceho sa za konceptom do-
konalého a naplneného života s množstvom 
otvorených otázok. V podobnom duchu vy-
znieva aj bilancia celého Mníchovské bienále. 
Mnohé jeho výzvy zostali nezodpovedané, 
nejedno o�akávanie  nenaplnené,  žiadna sen-
zácia sa nekonala. Treba dúfa�, že nový riadite� 
festivalu Daniel Ott zaujme o dva roky drama-
turgiou, ktorá by tento bezpochyby napínavý 
a jedine�ný európsky festival pozdvihla z prít-
mia približnosti opä� do svetla odvážnejších 
hudobno-dramaturgických konceptov.  

Robert BAYER
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Exorcista Terence Blanchard
V bratislavskom Nu Spirit Clube sa 19. 5. zišla prevažná �as& slovenskej jazzovej 
elity. Dôvodom bol koncert kvinteta neworleánskeho trubkára Terenca Blancharda, 
ktorý v jazzovom živote hlavného mesta ašpiruje na pomyselný titul „udalos& roka”– 
nielen preto, že ide o meno z „prvej ligy”, na ktoré sa jednoducho patrí prís&, ale aj 
pre koncert samotný, pre hudbu, ktorá na %om znela, a pre spôsob, akým znela.

Terence Blanchard (1962) na seba upozor�uje 
približne od polovice 90. rokov tak úspešnými 
� lmovými hudbami, ako aj skladate�skými, 
hrá�skymi a nahrávacími aktivitami, a v rámci 
kategórie jazzovej trúbky nespochybnite�ne patrí 
k absolútnej špi�ke. To, ako sa v tejto pozícii udr-
žiava, krá�ovsky predviedol v Nu Spirite. Blan-
chard má totiž zaujímavú vlastnos�, ktorú mož-
no pozorova� aj pri po�úvaní jeho štúdiových 
albumov: hoci sa obklopí hudobníkmi tých 
najlepších kvalít (a neraz ide o ve�ké mená), vždy 
jasne cíti� jeho prirodzenú prevahu, vychádzajú-
cu zo silnej osobnej individuality. A, samozrej-
me, je tu jeho úžasný, akusticky prenikavý tón, 
bohatý na vyššie harmonické frekvencie, ktorým 
dokáže „rozpráva�“, ale aj spieva�, neuverite�ná 
výdrž pravdepodobne neunavite�ných pier, 
ktoré pohodlne, bez akýchko�vek obmedzení 
vydávajú a ohýbajú zvuky v hladine troj�iarko-
vanej oktávy... To by však neznamenalo ve�a, 
keby tieto kvality nevkladal do služieb vyššieho 
cie�a. Tým je pod�a m�a harmónia jednotlivých 
prvkov kompozícií – od dramaturgie celku, 
rytmického feelingu cez výsledný zvukový obraz 
až po detaily týkajúce sa samotnej improvizácie. 
Blanchardove rozmerné sóla, predstavujúce 
akoby samostatné „skladby uprostred skladieb“, 
boli okrem toho vynikajúcou ukážkou dobrého 
na�asovania, majstrovskej práce s dávkovaním 
zvukovej hustoty a dynamického napätia. Bolo 
fascinujúce sledova�, ako sa inak praktický a 
racionálny typ hudobníka (a skladate�a) mení na 

�ernošského kazate�a �i priamo vyhá�a�a diab-
la, ktorý z nástroja na všetky strany extaticky 
vysiela svoje repliky a uvádza všetkých naokolo 
do vytrženia...
V tejto �innosti mu výrazne pomáhali �lenovia 
jeho kvinteta, s ktorým minulý rok nahral album 
Magnetic (Blue Note): kreatívny a empatický 
kubánsky klavirista Fabian Almazan, tenorsa-
xofonista Brice Winston a fantastická rytmika 
s mladým a ve�mi perspektívnym kontrabasistom 

Joshuom Crumblym a bubeníkom Kendrickom 
Scottom, ktorého sólový vstup v závere�nej sklad-
be pred prídavkami patril k vrcholom ve�era.
Výraznou pridanou hodnotou Blanchardovej 
produkcie je z môjho poh�adu citlivo ustrážený 
pomer medzi novým a starým – komplexné 
rytmické štruktúry a aktuálne improviza�né po-
stupy obohatené použitím pedálových efektov 

sa striedali s tradi�nejšími vsuvkami (Footprints 
v groove; blues v F...), ktoré však hudobníci ser-
vírovali so sympatickým nadh�adom. Samotný 
Blanchard môže napokon k tradícii pristupova� 
ako právoplatný dedi�; nepotrebuje by� imitá-
torom. Slovom, bol to skvelý, pamätný ve�er, 
po�as ktorého boli prítomní spojení nie�ím viac 
než len intenzívnym prúdom akustických v
n.

Robert KOLÁ

Basgitarová oslava v Babylone
V rámci série City Sounds vystúpili 22. 4. 
v preplnenom bratislavskom Ateliéri Babylon 
priekopník modernej basgitarovej hry Victor 
Wooten spolu so svojou jazz-funkovou „úder-
kou“. Multiinštrumentalista, ktorý v septem-
bri oslávi pä�desiatku, je najmladším z piatich 
bratov Wootenovcov. Všetci sú hudobníkmi 
a v�aka nim sa Victor dostal k hudbe už ve�mi 
skoro; v rodinnej kapele chýbal basgitarista 
a malého brata preto zaú�ali už ako dvojro�-
ného. Aj v skupine Béla Fleck and the Fleckto-
nes, v ktorej pôsobí od jej vzniku v roku 1988, 
hrá spolu s bratom Royom, známym pod 
menom Future Man. V rámci jarného turné 
neprišiel do Bratislavy jeden Wooten, ale hne� 
traja: okrem Victora aj najstarší z bratov – gi-
tarista Regi Wooten a hrá� na klávesových 
nástrojoch Joseph Wooten. Pred ich nástu-
pom „zahrievalo“ pódium trio basgitaristu 
Juraja Grigláka s bubeníkom Martinom
Valihorom a klaviristom Eugenom Vizvá-

rym. Odzneli aj skladby z pripravovaného 
Griglákovho albumu Time to Fly a vystúpenie 
zakon�ila efektná Slapovica, v ktorej Griglák 
demonštroval svoju techniku. Hoci domáci 
predviedli nesporné kvality (pochvalou ich 
ocenil sám Wooten), niektoré skladby pripo-
mínali skôr spontánne jam session. 
Ke� sa po krátkej prestávke objavil na pódiu 
Wooten, netušili sme, že prekvapením ve�era 
nebude len efektná „šou rúk“ (parafrázujúc 
titul jeho debutového albumu), ale aj spevá�-
ka Krystal Peterson, ktorá sa objavila už na 
Wootenovom vla�ajšom turné. Biela spevá�ka 
svojou dokonalou technikou i úžasným soulo-
vým feelingom presved�ivo zapadla do „�ier-
nej“ kapely. Úlohy vokalistu sa viackrát zhostil 
aj samotný líder a jeho texty �asto obsahovali 
osobné posolstvá a skúsenosti. Žánrovo sa 
tieto piesne zrejme vymykali predstavám �asti 
publika, pretože z h�adiska sa ozývalo „Play
more funk!“, na �o basgitarista odpovedal 

úsmevom. Nikto však neostal ukrátený, ke�že 
prišlo aj na cover verziu Sex Machine krstného 
otca funky Jamesa Browna �i Kashmir od Led 
Zeppelin, kde sa náro�ného vokálu ujal Regi 
Wooten. Obaja bratia dostali priestor v rámci 
sólových skladieb, v ktorých sa mohli patri�ne 
inštrumentálne „vyblázni�“ (ocenil to najmä 
Regi, excentricky demonštrujúc celú škálu 
netradi�ných perkusívnych techník, tapping 
�i sweep picking s pozoruhodným tlmením 
strún pomocou gumi�iek do vlasov). Precíznu 
prácu odviedol aj bubeník Derico Watson. 
Hoci kapela mala za sebou náro�ný presun 
zo Spojených štátov (Bratislava bola prvou 
zastávkou ich európskeho turné), Wootenovci 
boli ochotní hra�, ko�ko si publikum vyžiadalo 
a „zaslúžilo“. Závere�ný Victorov sólový prí-
davok, obligátna � ažoletová verzia spirituálu 
Amazing Grace, doznel krátko pred polnocou. 
Slovenské publikum sa nedalo zahanbi� a sná� 
aj v�aka tomu sa budú podobné zážitky v bu-
dúcnosti opakova�. 

Filip HOŠKO

T. Blanchard 
foto: P. Španko�
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Esprit Jazz
K Cene Ladislava Martoníka ude'ovanej 
za zásluhy �i dlhoro�nú aktivitu pribudli 
slovenským jazzmanom +alšie ocenenia 
ich aktivít: jazzová nahrávka roka v rám-
ci Radio_Head Awards a cena Esprit.

Narastajúci po�et domácich jazzových al-
bumov podnietil gitaristu Borisa �ellára k 
realizácii ocenenia Esprit. „V roku 2012 vyšlo 
na Slovensku devätnás� jazzových albumov, �o 
sa nám zdalo ako dobrý dôvod upozorni� �udí, 
že sa tu nie�o v tejto oblasti deje,“ spomína 
�ellár, zakladate� portálu Jazz.sk. „A ke� 
UNESCO vyhlásilo 30. apríl za Medzinárodný 
de� jazzu, termín ude�ovania ceny Esprit bol 
jasný.“ Ocenenie malo dvojicu podôb: ano-
nymné internetové hlasovanie kontra výber 
odbornej poroty. Pokia� sa vlani obe skupiny 
užívate�ov zhodli na medzinárodnom projekte 
gitaristu Michala Bugalu, tento rok sa pre-
ferencie rôznili. Najviac „virtuálnych“ pod-
porovate�ov sa podarilo získa� saxofonistovi 
Milovi Suchomelovi. Jeho projekt Jazz in the 
City – volume 1 (Hudobný fond) je elegant-
ným moderným mainstreamom, ktorý svojou 
univerzálnos�ou poteší vyznáva�ov groovov, 
ale nezasko�í ani konzumentov rádiovej 
produkcie. Hlbšie ku kore�om siahol mladý 

trubkár Lukáš Oravec, ktorého k ví�azstvu 
posunula medzinárodná odborná porota 
(rôznorodos� predznamenalo jej zloženie: od 
nestora domácej jazzovej spisby Igora Was-
serbergera cez hudobných publicistov po jaz-
zových dramaturgov Viktora Zappnera, Petra 

Polanského �i Viléma Spilku). Debutom In-
troducing Lukáš Oravec feat. Radovan Tariška 
(Hudobný fond) potvrdil a� nitu k jazzovým 
majstrom (pozoruhodná �ahkos�, s akou sa 
pohybuje medzi bopovými i westcoastovými 

štýlmi) a napriek �astému odvolávaniu sa na 
minulos� ostáva len dvadsa�pä�ro�ný umelec 
prís�ubom; jeho technické dispozície i rozh�ad 
k tomu dávajú predpoklady.
Odovzdávanie ceny Esprit v štúdiu Sloven-
ského rozhlasu (30. 5.) rámcovali vystúpenia 

viacerých domá-
cich zoskupení. 
Výraznejšie 
prekvapila len 
autentická ex-
presia, akou kla-
virista Ondrej 
Kraj�ák pretavil 
neznáme témy 
Ernesta Oláha. 
Kraj�ák dokáže 
pracova� s dyna-
mickým výrazom 
a odtienením 
jednotlivých línií 
neuverite�ne 
sugestívnym 
spôsobom. 
Na domácej 
scéne nemá kon-

kurenta a je len škoda, že jeho sólová nahrávka 
FOREVERNEST (Hevhetia) ostala bez výraz-
nejšej odozvy �i špeciálneho ocenenia.       

Peter MOTY�KA

III. rocník
Košice, 26. 6. - 31. 7. 2014

Voces Gregorianae Cassovienses
Ján Velbacký - dirigent, Adrián Harvan - saxofón

Trio Port Mone (BLR)
Aleksey Vorsoba – akordeón
Sergey Kravchenko – perkusie 
Aleksey Vanchuk – basgitara

Aga Derlak Trio (PL)
Agnieszka Derlak – klavír
Tymon Trabczynski – kontrabas 
Bartosz Szablowski – bicie

The Blessed Beat
David Kollar (SK) – gitary, elektronika
Paolo Raineri (IT) – trúbka
Simone Cavina (IT) – bicie, elektronika

+ Workshop Grzegorza Karnasa

Jazzabell (SK)
Matej Lazár – klavír
Vlado Muzak – basová gitara
Tomi Beneš – bicie

Pavel Jakub Ryba (CZ)
Pavel Jakub Ryba – basová gitara
Petr Berki – klávesy
Tomáš Kremenák – saxofón, akordeón, melodion
Pepa Cigánek – bicie
a.h. Henry Tóth – gitara

Peter Katina - akordeón

26.6.
19.00 h.

10.7.
18.00    20.00 

Kasárne
Kulturpark

24.7.
18.00    20.00 

Kasárne
Kulturpark

25.7
od 10.00 h.

Kasárne
Kulturpark

31.7.
19.00 h.
Kasárne

Kulturpark

Arvo Pärt, Iris Szeghy, Giacinto Scelsi, Maciej Jablonski, 
Salvatore Sciarrino, Edison Denisov, John Cage, Magnus Lindberg

generálni  
partneri: partneri: mediálni partneri:

17.7.
18.00    20.00 

Kasárne
Kulturpark

Dóm sv. Alzbety Grzegorz Karnas (PL)
Grzegorz Karnas – spev
Michal Tokaj – klavír
Michal Jaros – kontrabas
Sebastian Frankiewicz – bicie

Odovzdanie ceny poroty Esprit 2013 L. Oravcovi 
foto: R. Baranovi��
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Joseph Umstatt
Flute Concertos
B. Gálová
Diskant 2013

Nahrávka vydavate�stva Diskant po-
núka zriedkavú možnos� zoznámi� sa 
s hudbou málo známeho, no kompozi�-
ne zaujímavého skladate�a 1. polovice 
18. storo�ia Josepha Umstatta (1711–
1762), ktorého tvorivému odkazu sa 
dlhodobo venuje muzikológ, špecialista 
na hudobný barok a autor informa�ne 
hodnotného bookletu k CD Ladislav 
Ka�ic. Hoci Umstattove Concerti per 
il � auto traversiere z roku 1755 vznikli 
v Bambergu, v istom zmysle dop��ajú 
obraz úrovne hudobnej kultúry na 

Mikuláš Schneider-
-Trnavský
Songs
P. Breslik
R. Pechanec
Viva Musica! records 
2014

Hoci naši operní speváci zbierajú 
trofeje na prestížnych svetových 
scénach, portfólio pro lových CD 
reprezentantov mladej i strednej ge-
nerácie je žalostne úzke. S o to vä�šími 
sympatiami možno prija� prvý sólový 
album renomovaného tenoristu Pavla 
Bršlíka (1979), ktorý vydala agentúra 
Viva musica! ako pilotný projekt 
zamýš�anej kolekcie CD slovenských 
vokálnych umelcov. Okrem samotnej 
nahrávky stojí za pochvalu i skuto�-
nos�, že interpret, vyh�adávaný najmä 
v oblasti mozartovskej a belkantovej 
tvorby, siahol po „nekomer�nom“ 
repertoári. Namiesto operných 
„highlightov“ sa témou Bršlíkovho 
pro lového debutu stala tvorba Miku-
láša Schneidra-Trnavského – sklada-
te�a, ktorý je pod�a spevákových slov 
jeho srdcovou záležitos�ou. Po�úvajúc 
koláž dvadsiatich piatich piesní z cyk-
lov Slzy a úsmevy op. 25, Zo srdca 
op. 35 (výber) a Slovenské národné 
piesne (výber) mu nie je �ažké uveri�. 
Pavol Bršlík sp��a všetky nároky, 
spájajúce sa s kvalitnou pies�ovou 
interpretáciou: je mimoriadne muzi-
kálny, citlivo vníma textovo-hudobnú 
štruktúru piesní a minuciózne analyzuje 
ich dramaturgiu, v�aka �omu sa nejed-
na z dvojminútových miniatúr mení na 
mikrodrámu. Na tomto mieste treba 
jedným dychom spomenú� krá�a sloven-
ských korepetítorov Róberta Pechanca, 
povyšujúceho technicky náro�nú, hu-
dobne autonómnu klavírnu zložku nad 
funkciu obligátneho inštrumentálneho 
sprievodu.
Album otvára druhá zbierka Schneidra-
-Trnavského Slzy a úsmevy, vrcholný 
moment skladate�ovej pies�ovej tvorby, 
pretavujúci inšpirácie novými európsky-
mi hudobnými trendmi. Z nej sú (v priro-
dzenej nadväznosti na text) hudobno-
-dramaturgicky najzaujímavejšie skladby 

Daï Fujikura
Prague Modern
P. Gallois
stradivarius 2014

Dai Fujikura prišiel ako 15-ro�ný 
z rodnej Osaky do Londýna, aby sa 
stal skladate�om  lmovej hudby. Po�as 

na slová Ivana Krasku. Aj Bršlíkovi sved�í 
epicko-dramatický rozmer krásnych 
miniatúr (Piese�, Vesper dominicae), 
rovnako ako tragicko-baladický tón málo 
známej piesne Guslar (slová Svetozár 
Hurban Vajanský). Vo všeobecnosti 
možno konštatova�, že spevákov jasný 
lyrický tenor nachádza priliehavé uplat-
nenie najmä v pohyblivejších, respektíve 
v dramaticky vypätejších pasážach skla-
dieb. Dokáže však rozozvu�a� i vrúcne 
�i nostalgické strunky (Prste�, Keby som 
bol vtá�kom), prípadne nasadi� nežné 
mezzavoce (Uspávanka, Vtá�ik v zime). 
Za najpôsobivejšie miesto nahrávky  
považujem trojicu „pijanských“ piesní 
z cyklu Slovenské národné piesne. Všetci 
�udia povedajú je dokladom spevákovho 
zmyslu pre kontrast a pointu (tragický až 
zlostný tón závere�nej pasáže – zriedka 
po�utý, no v kontexte textu i hudby lo-
gický), Pime chlapci predstavuje tmavší 
a mužnejší nerv jeho lyrického materiálu 
a napokon Šenkovala šenkári�ka sa stá-
va malou dramatickou baladou. Piesne 
s klavírnym sprievodom sú – obzvláš� 
vo forme nahrávky – ve�mi náro�ným 
priestorom: absentuje tu orchester, 
ktorý by prekryl prípadné zaváhania, ani 
vizuálna charizma prí�ažlivého interpreta 
cez materiál nosi�a neprerazí. Po�u� 
každý nepresne nasadený �i z dychu 
„vypadnutý“ tón. Ak možno vyslovi� istú 
výhradu, ide práve na adresu ob�asnej 
nekoncentrovanosti tónu a (ešte nie de-
vasta�ného, no už po�ute�ného) vibrata, 
ktoré najmä v prechodoch do vyššej 
polohy �i pri odsadzovaní fráz uberá 
Bršlíkovmu hlasu na pôvabe. Napriek 
tejto výhrade je CD Songs vydareným 
projektom hodným nasledovania. 
Jeho reprezentatívnos� popri samotnej 
osobnosti Pavla Bršlíka zvyšuje aj vkusný 
vizuál dôsledne dvojjazy�ného bookletu 
(vrátane prekladov textov piesní) 
s erudovaným muzikologickým vstupom 
Edity Bugalovej.

Michaela MOJŽIŠOVÁ

je jemnou poetickou víziou, z ktorej 
homogénneho pradiva sa ob�as vyno-
ria melodické fragmenty, ktoré autor 
neváha „romantizova�“ použitím vrúc-
neho vibrata, a sluch tu môže zachyti� 
aj letmú ilúziu harmónie. Kontrast 
homogénneho ansámblového zvuku 
a sólistických vstupov jednotlivých 
nástrojov je generátorom napätia aj pri 
Fifth Station (romanticky vášnivé vio-
lon�elo) a v širšom zmysle tiež v dvoch 
úvodných kompozíciách. Unikátny 
zvukový obraz vo Vanishing Point 
vzniká protipostavením slá�ikových 
a bicích nástrojov, ktoré majú vyme-
nené úlohy (vibrafón rozoznievaný 
slá�ikom, slá�ikové nástroje plastovými 
plektrami), Time Unlocked prebieha 
v dvoch rôznych „�asových pásmach“, 
ke� proti živo pulzujúcemu klavíru, 
husliam a viole vstupujú do hry pomaly 
sa rozpínajúce pásma multifonikov 
hoboja, klarinetu a fagotu. Závere�né 
Calling je jedenás�minútovým sólovým 
de lé Pascala Galloisa. Kontrast v tom-
to prípade tvoria geniálnym spôsobom 
využité multifoniky a naliehavo kan-
tabilné línie a recitatívne � oskuly vo 
vysokom registri. Tradi�ný európsky 
šerosvit s exotickou príchu�ou japon-
skej tie�ohry. Fagot sa tu mení na 
akéhosi kyborga – zrnité multifoniky 
evokujú svet analógovej elektroniky, 
vypäté „spievanie“ v extrémne vysokej 
polohe zasa hrani�né �udské afekty. 
A ako skladba postupuje, rozdiely sa 
stále viac stierajú..

Robert KOLÁ

klasika
štúdia na Trinity College of Music, 
kde prišiel do kontaktu s hudbou 
osobností ako Pierre Boulez, György 
Ligeti �i T�ru Takemitsu, však v jeho 
pôvodných ambíciách nastal menší 
posun a mladý Japonec sa namiesto 
tvorby soundtrackov k hororom (tie 
ho pri�ahovali najviac) obrátil k sfére 
nekomer�nej umeleckej hudby. Zmena 
preferencií sa oplatila: ocenenia na 
sú�ažiach a objednávky od renomova-
ných sólistov a súborov sa mu doslova 
hrnú a dnes 38-ro�ný Fujikura sa 
po�tom premiér (ale aj repríz) svojich 
kompozícií po celom svete môže 
považova� za mimoriadne úspešného 
autora. Nemožno sa preto �udova�, že 
po výbere z jeho diela siahol aj súbor 
z nám geogra cky blízkych priestorov. 
Prague Modern je komorný orchester 
zložený zo zástupcov základných 
nástrojových skupín – ide teda o teleso 
typu London Sinfonietta �i Klangfo-
rum Wien – a tvoria ho poprední 
�eskí hudobníci orientovaní na novšiu 
hudbu (napríklad �lenovia Fama 
Quartet na �ele s Davidom Danelom), 
ale aj nieko�ko slovenských hostí 
(klaviristi Ivan Šiller a Jakub Uhlík). 
Pod vedením Pascala Galloisa, špi�ko-
vého fagotistu a experta na sú�asnú 
hudbu, súbor pripravil na vynikajúcej 
interpreta�nej úrovni výber piatich 
diel japonského skladate�a. Fujiku-
rovský projekt uzrel svetlo sveta aj vo 
forme CD, ktoré bolo prezentované 
na koncerte na Lycée Turgot v Paríži 
za�iatkom apríla. 
Mohol by to by� iba „�alší Japonec“, 
komponujúci hudbu dôsledne pod�a 
pravidiel, v dokonalom súlade s eu-
rópskym postavantgardným kánonom 
a – bez výraznejšej individuality 
a charizmy. Dai Fujikura je však, na-
š�astie, trochu iný prípad. Jeho skladby 
majú charizmu aj individualitu, a to 
tak individualitu identi kovate�ného 
skladate�ského rukopisu, ako aj svoju 
vlastnú individualitu vychádzajúcu 
z konkrétneho nápadu �i kompozi�-
ného princípu. Podobne ako u Lige-
tiho, aj u Fujikuru ide o imaginárne 
„zvukové krajinky“ a každá z nich má 
vlastné charakteristiky. Pä� skladieb na 
CD spája rad spolo�ných znakov, no 
zárove� každá z nich tvorí samostatný, 
od ostatných odlíšite�ný zvukový svet. 
Navyše, okrem cie�avedomej práce 
s nápadmi tu nechýba cit pre dramati�-
no (preto môžem súhlasi� s autorom, 
ktorý sám seba ozna�uje za „roman-
tického“ skladate�a, hoci hovoriaceho 
aktuálnym jazykom) a neprehliadnu-
te�ná, hravos�ou dýchajúca sviežos�. 
Z pätice skladieb ma spo�iatku oslovili 
najmä posledné dve, no v ich svetle 
som �oskoro dokázal oceni� aj zvyšné 
tri. Grasping pre slá�ikový orchester 
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Ivan Ili[
The Transcendentalist
Heresy Records 2014

Pri sú�asnej tendencii zlu�ovania 
a pohlcovania malých vydavate�stiev 
ve�kými koncernmi, ktoré stavajú 
svoj marketing na hviezdach dokola 
nahrávajúcich overený repertoár, je 
vždy vzrušujúce siahnu� po titule ne-

OWL Trio
Losen Records 2013 
distribúcia Hevhetia

Nórske vydavate�stvo Losen Records 
prináša skuto�nú lahôdku v podobe 
komorného jazzového tria OWL (Lage 
Lund – gitara, Will Vinson – saxofón, 
Orlando le Fleming – kontrabas).
Všetci traja hrá�i patria k prominent-
ným postavám newyorskej progresív-
nej jazzovej scény, v tomto projekte sa 
však ukazujú v decentnejšom svetle. 
Nórsky gitarista Lage Lund za�al po 
ví�azstve na Medzinárodnej sú�aži The-
loniousa Monka v roku 2005 systema-
ticky budova� hviezdnu kariéru a stal 
sa jedným z najvýraznejších jazzových 
gitaristov sú�asnosti. Jeho prínos 
spo�íva v technickej brilancii, prepra-
covanej harmonickej hre nadväzujúcej 
na koncept Kurta Rosenwinkela i vo 
zvukovej lyrickosti odkazujúcej na Jima 
Halla. Aj Angli�ania Vinson i le Fleming 
sa úspešne etablovali na newyorskej 
scéne. Pôsobenie so slávnymi hrá�mi 
ako Gonzalo Rubalcaba, Antonio San-
chez, Jonathan Kreisberg, �i Branford 
Marsalis, ale aj nahrávanie vlastných 
albumov im otvorilo brány celosvetovej 
popularity. K vzniku tria OWL sa viaže 
zaujímavý príbeh: producent a fotograf 
Jimmy Katz pri fotografovaní Pata 
Methenyho na projekt Orchestrion 
objavil akusticky pozoruhodný priestor 
opusteného brooklynského kostola. 
Zaujatý neoby�ajným zvukom oslovil 
hrá�ov, ktorí sa dobre poznali, no 
v takomto zložení predtým nehrali. 
Trio bez zd�havých príprav vyprodu-
kovalo obdivuhodný debut. Je zložený 
prevažne zo štandardov a troch vo�ne 
improvizovaných skladieb. Z CD 
doslova sršia spontánnos�, dokonalá 
súhra a kreativita, výsledok atmosférou 
pripomína komornú intimitu nahrávok 
Paula Desmonda s Jimom Hallom zo 
60. rokov. Skvelo swingujúce skladby 
s nádherným spevným saxofónom Wil-
la Vinsona ako Morning Glory (Duke 
Ellington), Dear Lord (John Coltrane) 
�i From this Moment on (Cole Porter) 
sú naozajstnými klenotmi albumu. 
Štandardy I Should Care a Yesterdays 

douBt
„Mercy, Pity, Peace 
& Love“
douBT/MoonJune 
records 2012 
distribúcia Hevhetia

Najprogresívnejšia kapela new-
yorského vydavate�stva MoonJune 
records – douBt prichádza po úspeš-
nom uvedení debutového CD Never 
pet a burning dog (2010) s novou 
nahrávkou Mercy, Pity, Peace 
& Love. Názov albumu je odvodený 
z ilustrovanej zbierky básní Songs of 
Innocence and  Experience (1789) 
básnika, maliara, gra ka a mystika 
Williama Blakea. Titul sa do�kal 
mnohých zhudobnení (Benjamin 
Britten, Ralph Vaughan Williams, 
John Tavener) a svoju mimohudobnú 
inšpiráciu v �om našla aj medziná-
rodná formácia douBt.
Belgický gitarista a skladate� al-
ternatívnej hudby Michel Delville 
(gitara, gitarový syntetizér, sample), 
Ameri�an Tony Bianco (bicie, sek-
vencer) a Brit Alex Maguire (klávesy, 
sekvencer) medzi svoje žánrové 
vzory zara�ujú celú plejádu hudob-
ných ikon 20. storo�ia (Jimi Hendrix, 
Terje Rypdal, King Crimson, Stevie 
Wonder �i Igor Stravinskij a Olivier 
Messiaen).
Štýlový odkaz psychedelickej progres 
rockovej britskej scény 70. rokov, ako 
aj legendy jazz fusion – kapely Soft 
Machine – experimentálnych jazzroc-
kových projektov Tonyho Williamsa 
(Lifetime), �i Davisovho elektrického 

území dnešného Slovenska. Životná 
cesta syna dvorského maliara Johanna 
Georga Umstatta totiž viedla cez Trna-
vu, kde študoval u jezuitov, do dnešnej 
Bratislavy (pôsobil tu ako �len kapely 
prímasa Imricha Esterházyho) a neskôr 
do Brna, Dráž�an a Bambergu, kde 
bol v službách tamojších biskupov. 
Zaznamenané � autové koncerty 
predstavujú presved�ivý dokument 
Umstattových hudobníckych schop-
ností. Ukon�enie Koncertu A dur 
menuetom s triom zodpovedá staršie-
mu suitovému riešeniu formy, rovnako 
však môže znamena� h�adanie „iného“ 
skladate�ského riešenia. Zaujme aj 
nápadný tonálny kontrast v Koncerte 
G dur, v ktorom Adagio ani Andante 
neposkytujú interpretovi priestor na 
vlastnú ornamentáciu. Umstattove 
koncerty sú dramaturgicky vhodne 
doplnené tromi z 12 fantázií pre � autu 
senza basso (�. 2 TWV 40:3, �. 6 TWV 
40:7, �. 8 TWV 40:9) Georga Philippa 
Telemanna, ktoré boli v �ase svojho 
publikovania (30. roky 18. storo�ia) 
mimoriadne populárne. Ide o technicky 
pomerne náro�né skladby vyžadujúce 
si schopnos� narábania s „latentným“ 
continuom, navodenia dojmu kon-
trapunktu (napr. Allegro z �. 6), ako 
aj vyrovnania sa s rozli�nými štýlovými 
vrstvami (idiomatika dobových tancov, 
�udovej hudby, talianskeho štýlu...). 
Flautistka Barbora Gálová interpretuje 
Telemanna aj tri pôvabné Umstattove 
koncerty štýlovo i poeticky, so zmyslom 
pre frázu a artikuláciu. K presved�ivé-
mu dojmu z nahrávky, okrem sólistky, 
rovným dielom prispieva i pätica 
skúsených a zanietených hudobníkov: 
huslisti Pavel Bogacz a Radomír Cikat-
ricis, violon�elistka Karolína Hurayová, 
kontrabasista Marián Buj�ák a �emba-
listka Agnes Ferien�íková.  

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

jazz
závislého labelu, ktorý �asto dokáže 
prekvapi�. Preto bolo zaujímavé 
vypo�u� si nahrávku amerického 
klaviristu srbského pôvodu Ivana 
Ili�a s názvom The Transcenden-
talist, ktorá vyšla v malom írskom 
vydavate�stve Heresy Records. Ivan 
Ili� nie je u nás príliš známe meno, 
no jeho nahrávky sú vždy zaujímavé, 
hlavne tým, že �asto uvádza relatív-
ne málo hrávané diela (Godowski) 
alebo klavírne diela mladých auto-
rov (Metcalf, Tymoczko). Pri jeho 
aktuálnom CD zaujala na prvý 
poh�ad už dramaturgia, ktorá kom-
binuje kompozície Skriabina, Cagea, 
Feldmana a mladého amerického 
skladate�a Scotta Wollschlegera. 
Ili� vo výbere zo Skriabinových 
Prelúdií a skladbách Rêverie, 
Guirlandes �i Poème languide síce 
ponúka logickú formovú výstavbu 
diel, celkovo však jeho hra pôsobí, 
akoby bol klavír pod jeho rukami 
iba akýmsi „obligátnym“ nástrojom. 
V Skriabinovi absentujú pestros� 
a farebnos� tónu, rozlišovanie mno-
hovrstvovosti hlasov, poézia a mágia 
ustupujú zna�ne do úzadia v pro-
spech racionálnej a konštruktívnej 
vízie. Ani Cageove diela Dream 
a In a Landscape, plné o�arujúcej 
harmonickej jednoduchosti a prie-
zra�ných melodických línií, neznejú 
presved�ivo, najmä diskant sa topí 
vo fádnom zvukovom obale a trochu 
mechanickom prevedení. Rozpa�itý 
dojem �iasto�ne vylepšuje zaují-
mavá, meditatívna skladba Scotta 
Wollschlegera Music Without Meta-
phor. Ili� si však nechal prekvapivú 
�erešni�ku na záver, v ktorom na-
koniec predsa len „vyšiel s farbou 
von“ a dovtedy absentujúce prvky 
tónovej kultúry a farebnosti poslu-
chá�ovi ponúkol. V skladbe Palais 
de Mari Mortona Feldmana, vyše 
dvadsa�minútovej kompozícii z roku 
1986, interpret predvádza svoje 
hrá�ske schopnosti asi najpresved�i-
vejšie. Rozsiahle plochy Feldmano-
vých opustených bezútešných akor-
dov, ktoré ob�as prekvapia tonálnym 
nádychom, znejú v �arovnom, 
ospanlivom opare a Ili�ovi sa tu po-
darilo ilúziu transcendentna výstižne 
naplni�. Jeho úspech možno tkvie 
práve v emocionálnej zdržanlivosti, 
odstupe a snahe o nekomplikova-
nos�. Napriek mierne špekulatívnej 
dramaturgii albumu, snahe bookletu 
o trochu �ažkopádne prepájanie 
transcendentálnych prvkov v dielach 
uvedených autorov i kolísavej kvalite 
interpretácie, CD stojí za vypo�utie, 
najmä kvôli Feldmanovi, ktorý sa 
nahráva zriedkavo.

Peter KATINA

zasa vynikajú neoby�ajným polyrytmic-
kým spracovaním. Pôvodná skladba 
Churchgoing zaujme hypnotizujúcou 
minimalistickou témou a následnými 
kontrapunktickými vrstvami. Gitarové 
sóla i harmonické štruktúry Lageho 
Lunda doslova vyrážajú dych. Abso-
lútna hudobná, zvuková, rytmická ako 
aj improviza�ná dokonalos� každého 
momentu albumu, ktorý OWL trio 
nahralo naživo bez strihu, zvä�ša ako 
prvý �i druhý take, sved�í o neoby-
�ajnej vyspelosti hrá�ov. Vynikajúce 
CD ur�ite poteší priaznivcov kvalitné-
ho jazzového mainstreamu.

Miroslav ZAHRADNÍK



Novinky ECM:

Meredith Monk: Piano Songs
Bruce Brubaker & Ursula Oppens – 
klavír

Last Dance
Keith Jarret – klavír 
Charlie Haden – kontrabas

Driftwood
Wolfgang Muthspiel – gitara 
Larry Grenadier – kontrabas 
Brian Blade – bicie

Ketil Bjørnstad: Sunrise – A kantáta 
na texty Edvarda Muncha
Kari Bremnes – spev 
Aage Kvalbein – violon�elo 
Matias Bjørnstad – saxofón 
Bjørn Kjellemyr – basgitara 
Hans-Kristian Kjos Sørensen – perkusie 
Ketil Bjørnstad – klavír
Oslo Chamber Choir
Egil Fossum – dirigent
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RECENZIE

Giuseppe Verdi
Don Carlo
J. Kaufmann, A. Harte-
ros, M. Salminen
T. Hampson, E. Semen-
chuk, E. Halfvarson
R. Lloyd, M. Celeng, 
S. Guo, B. Bernheim 
Wiener Philharmoniker, 
A. Pappano, P. Stein 
DVD Sony Classical 2014 
distribúcia DIVYD

dvd

obdobia, cizeluje tvorbu douBt do 
sviežej a modernej fúzie jazzu, rocku 
a elektroniky. Zvukovo mimoriadne 
zaujímavé trio na CD predstavuje 
13 skladieb z autorskej dielne Delvil-
le – Maguire – Bianco, medzi ktorými 
možno nájs� aj cover verziu Hendri-
xovej Purple Haze.
Úvodnou skladbou There Is A War 
Goin On s príhovorom amerického 
senátora Bernieho Saundersa na 
pozadí hammondorganového ri� u 
sa douBt dotýkajú globálnych po-
litických problémov. Skladby Jalal 
a Mercury s groovovým rytmom 
a ostinátnym klávesovým motívom 
v štýle funky jazzového tria Medeski 
Martin & Wood vytvárajú vzdušný 
priestor pre improvizácie a zaujímavé 
multivrstvové zvukové plochy. Ener-
gická a výbušná No More Quarrel 
With The Devil znázor�uje avant-
gardnú zvukovú stránku projektu 
douBt. Medzi výrazovo exponované 
skladby patrí aj Rising Upon Clouds 
vyjadrujúca atmosféru vzniku búrky 
v �ažkých mra�nách. Zaujímavým 
hudobným odrazom Blakeovej este-
tiky je titulná Mercy, Pity, Peace & 
Love. V skladbe The Human Abstract 
môžeme sledova� tri samostatné línie 
v rôznych tempách. Azda najpúta-
vejším je progresívne spracovanie 
Purple Haze, v ktorej kapela rozkladá 
harmonický základ piesne a Michel 
Delville dokazuje, že Hendrixov gi-
tarový odkaz je aj po takmer šiestich 
desa�ro�iach stále aktuálny. Harmo-

nickým aj výrazovým od�ah�ením 
albumu je krásna so stikovaná soul 
jazzová balada The Invitation. Pozo-
ruhodne muzikálnym, v štúdiu naživo 
zaznamenaným sk�bením širokého 
záberu hudobných aj mimohudob-
ných vplyvov do kompaktného celku 
kapela douBt opä� o kúsok posunula 
hranice fúzie progresívneho rocku 
a moderného jazzu. 

Miroslav ZAHRADNÍK

Verdi sa vo svojom najobsiahlejšom 
diele, pä�dejstvovej opere Don 
Carlo, priblížil ve�kej francúzskej 
opere. Francúzske libreto, 
spracované pod�a drámy Friedricha 
Schillera, predostiera príbeh 
milostného vz�ahu krá�ovnej 
Alžbety a španielskeho infanta 
Carlosa na pochmúrnom pozadí 
vlády Filipa II. Ariózne miesta opery 
sa blížia k dramatickému monológu, 
výrazný orchester je rovnocenným 
partnerom spevákov. 
Verdi v tejto opere smeruje k ideálu 
hudobnej drámy, najmä skvelými 
monológmi a prekomponovanými 
scénami. K dielu sa ve�akrát vrátil, 
škrtal i pridával, usilovne h�adajúc 
ideálny tvar. Opera sa zmenila 
aj prekladom do talian�iny, �o 
skladate�a primälo k viacerým 
detailným zmenám. Verdiho úporný 
tvorivý zápas dokazuje i skuto�nos�, 
že vzniklo celkovo až sedem 
verzií diela. Divadlá sa síce ob�as 
vracajú k francúzskej pôvodine, 
pravdepodobne najlegitímnejšou 
sa však javí posledná, tzv. 
milánska verzia, i ke� niekedy 
(dejovo nelogicky) sa uvádza ako 
štvordejstvová. 
Inscenátori predstavenia sa 
na minuloro�nom opernom 
festivale v Salzburgu rozhodli 
pre kompletnú milánsku verziu. 
Hudobného naštudovania sa ujal 
šéf Royal Opera House Covent 
Garden, dirigent Antonio Pappano, 

ktorý neostal svojej povesti ni� 
dlžný. Predstavil Verdiho dielo 
v celej jeho kráse, dramatickosti 
a monumentálnosti a priviedol 
Viedenských filharmonikov, zbor 
i sólistov k maximálnemu výkonu. 
Dirigent sa okrem vynikajúceho 
orchestra mohol oprie� aj o plejádu 
špi�kových spevákov. V postave 
Dona Carlosa sa predstavila 
najvä�šia hviezda predstavenia, 
tenorista Jonas Kaufmann, ktorý 
spevácky viac-menej naplnil 
o�akávania, i ke� trocha bojoval 
s vysokou polohou. Po všetkých 
stránkach výborne disponovaný 
Thomas Hampson bol ideálnym 
markízom de Posa. Zložitú postavu 
krutého a neš�astného krá�a 
Filipa II. stvárnil jednoduchými, 
striedmymi, ale o to ú�innejšími 
prostriedkami a krásnym 
zrelým basom Matti Salminen. 
Ako krá�ovná Alžbeta skôr 
vizuálne zapôsobila sopranistka 
Anja Harteros, po speváckej 
stránke mierne bezvýrazná 
a s problematickou talianskou  
výslovnos�ou. Silné momenty 
pripravila vynikajúca Semen�uková 
v exponovanej dramatickej 
postave princeznej Eboli. Ve�ký 
priestor inscena�ných možností 
opery prakticky vôbec nevyužil 
režisér Peter Stein. Na ve�mi 
jednoduchej ilustratívnej scéne 
prezentujú postavy v pôsobivých 
historizujúcich kostýmoch tragický 



HUDOBNINY, NOTY, 
CD & LP & DVD  

klasická hudba & jazz & world 
music & alternatíva  
www.noty.sk  
 
MUSIC FORUM v.o.s. 
Na v�šku 1 
811 01 Bratislava  
tel.: 02 / 5443 0998  
mobil: + 421 908 709 895 

Michael Talbot: Antonio Vivaldi
Legendárna monogra a 
britského muzikológa Michaela 
Talbota teraz k dispozícii 
v �eskom preklade. Vyšehrad 
2014, 272 s.

Leoš Janá�ek: Osud/Klavírny vý�ah
Prvá kritická edícia opery 
porovnávajúca všetky zachované 
pramene a editovaná na základe 
Janá�kom autorizovanej kópie.  
CZ/DE/EN úvod popisujúci 
genézu diela. Bärenreiter 2014.

Larry Hallar: French Music for 
Accordion
25 nenapodobite�ných diel pre 
akordeón mapujúcich históriu 
tohto nástroja a tvorbu pre 
neho z prostredia ulíc Paríža. 
Vydavate�stvo Mel Bay/USA.
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Základy interpretácie 
hus'ovej hudby 
v rokoch 1650–1750
Peter Zají�ek
Music Forum 2013

Vydanie knihy Petra Zají�ka 
stimulovala spolupráca 
viedenskej Universität für Musik 
und darstellende Kunst a HTF 
VŠMU v Bratislave v rámci 
projektu Accentus musicalis, ktorý 
prebiehal v rokoch 2007–2013 
s cie�om podpori� výskum 
a šírenie hudby 15.–18. storo�ia 
v stredoeurópskom regióne. 
Už z obsahovej štruktúry je však 
zrejmé, že kvalitatívna úrove� textu 
zameraného na teóriu interpretácie, 
sa formovala v dlhodobom 
procese štúdia a praktického 
overovania teoreticky fundovaným 
i prakticky disponovaným 
umelcom špecializovaným na starú 
hudbu. Terén, v ktorom sa autor 
pohybuje, a kam prostredníctvom 
chronologicky zoradených 
dobových metodík v�ahuje i �itate�a, 
je svetom hudby sprostredkovaným 
médiom notového zápisu (pre 
interpreta) a fenoménom 
znenia (pre posluchá�a), ktoré 
oboznamujú �itate�a s hudobnou 
praxou minulosti. Výber obdobia 

nie je náhodný. V rokoch 
1650�1750 dochádza k rozvoju 
huslí, techniky hry a vzniku 
zásadných kompozícií pre tento 
nástroj, a to v�aka synergickému 
efektu v práci nástrojárov, 
interpretov i skladate�ov. Autor si 
tento fenomén všíma v kontexte 
špecifík dominujúcich národných 
štýlov (Taliansko, Anglicko, 
Nemecko, Francúzsko), sleduje 
vznik a rozvoj charakteristických 
druhov a foriem, zaoberá sa 
problémami technickej a výrazovej 
idiomatiky v prepojení s virtuozitou, 
ale i hudobnoestetickými otázkami, 
ako pochopenie rétorických figúr 
a afektová teória. Komplexnos� 
a ob�asná obsahová, prípadne 
terminologická fluktuácia v texte 
môžu by� v niektorých okamihoch 
mätúce, no od 3. kapitoly (Hudba 
a jej výraz) nie je problémom pre 
praktického hudobníka (aj v�aka 
po�etným notovým ukážkam) sa 
v texte zorientova�: štýl je chápaný 
ako funkcia výrazu. Od str. 42 

kniha

dej popisne a bez zvláštnej invencie. 
Kresba jednotlivých postáv pôsobí 
miestami naivne, herecké akcie sa 
odvíjajú od prirodzených hereckých 
dispozícií jednotlivých spevákov 
a �asto sa pohybujú na úrovni 
zatínania pästí, rozhadzovania 
rúk a gú�ania o�í. Niektoré miesta 
pôsobia až priam bezradne, ak nie 
priam komicky (scéna autodafé), 
v javiskovom obraze prevláda 
statickos�. Vizuálna stránka 
predstavenia je skôr retro výletom 
o 30 rokov spä�, než sú�asným 
operným divadlom. Hudobné 
naštudovanie a spevácke výkony, 
až na drobné výhrady, patria 
k absolútnej svetovej špi�ke. 

Jozef �ERVENKA

je obsah knihy zameraný na 
systematické pojednanie viacerých 
metodík hus�ovej hry. Zvláštne 
miesto v texte má 5. kapitola, ktorá 
sa venuje francúzskym tancom. Jej 
zaradenie je z h�adiska logiky textu 
trochu problematické, vo vz�ahu 
k obsahu však nepochybne prínosné. 
Po 6. kapitolu postupuje text od 
všeobecného ku konkrétnemu, od 
7. kapitoly sa niektoré problémy 
v knihe objavujú znovu, avšak na 
novej kvalitatívnej rovine, paralelne 
s dejinným vývojom. Táto �as� 
knihy je už vyslovene orientovaná 
na �itate�a � inštrumentalistu, 
pre ktorého predstavuje azda 
najcennejší prínos. Závere�ná 
9. kapitola sumarizuje špecifiká 
umeleckej interpretácie starej 
hudby. Práca, ktorá je výsledkom 
spojenia empírie a poznania, navyše 
vyrastá z praxe rešpektovanej 
umeleckej osobnosti, je ojedinelým 
obohatením odbornej literatúry na 
Slovensku. 

Ingeborg ŠIŠKOVÁ
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Slovenská @ lharmónia

Ut  10. 6.
Malá sála SF, 19.00  
M. S�ahel, barokové violon�elo 
J. Kirchner, soprán
I. Davidovics, teorba
S. Dinyés, �embalo, organ 
Porpora, Caldara, Alborea, Bononcini, 
Supriano, Reutter jr. 

Št  12. 6. – Pi  13. 6.
Slovenská  lharmónia, L. Svárovský
B. Matoušek, husle
Smetana, Martin�, Dvo�ák

So  21. 6.
Dóm sv. Martina, 17.00 
SKO B. Warchala, E. Danel
Slovenský  lharmonický zbor, 
J. Chabro�
K. Jónás, soprán
L. Hilscherová, alt
R. Remeselník, tenor
T. Šelc, bas
Händel 

Ut  24. 6.
Malá sála SF, 19.00 
Moyzesovo kvarteto  
C. Šikula, � auta
Mozart, Grieg 

Hudobné centrum

Nede�né matiné v Mirbachovom 
paláci, 10.30

Ne  8. 6.
Kontrabasové kvarteto BASS BAND
J. Krigovský, kontrabas
J. Prievozník, kontrabas 
M. Podolský, kontrabas
J. Borza, kontrabas
Pastírik, Borza, Comendant, Palúch, 
Jaš, Jaroš, Krák, Bottesini

Ne  15. 6.
B. Kovács, viola  
J. Luptá�ik, klarinet
M. Nagyová, klavír 
Mozart, Bruch, Schumann

Ne  22. 6.
K. Mihalov, klavír
Ben-Chaim, Boroš, Chopin

Ne  30. 6.
I. 	ernecká, klavír
F. Pergler, klavír 
Kardoš, Hatrík, Krška, Kupkovi�

Žilina

Štátny komorný 
orchester Žilina

Št  19. 6.
Závere�ný koncert 40. sezóny 
ŠKO, M. Katz
M. Lapšanský, klavír
Mozart, 	ajkovskij, 

Košice

Štátna @ lharmónia Košice

Št  12. 6.
ŠfK, O. Tajovský
Z. Vontor�íková, klavír 
M. Chudada, klavír
L. Lovišáková, � auta 
M. Ve�as, hoboj 
S. Masaryk, trúbka
Mladí mladým – umelci vedcom
Mozart, Chopin, Mouquet, Krommer, 
Bohme

Št  19. 6.
Závere�ný koncert 45. sezóny
Verejná generálka, 9.30
Stretnutie s hudbou, 18.00
ŠfK, Z. Müller
V. Veverka, hoboj  
K. Englichová, harfa
Mozart, Beethoven

Št  26. 6.
Hudba medzi �u�mi
AUPARK Košice, 16.00
ŠfK, Z. Müller
Bizet, 	ajkovskij

Infoservis Oddelenia 
dokumentácie a informatiky

Zahrani�né festivaly

Medzinárodný operný festival 
Smetanova Litomyšl 2014
13. 6. – 6. 7. 2014
Litomyšl, 	eská republika
Podujatie v rámci Roka �eskej hudby 
2014.
Info: www.smetanovalitomysl.cz

Svetové zborové hry Riga 2014
9. – 19. 7. 2014
Riga, Lotyšsko
Sú�as�ou je zborová sú�až v rôznych 
kategóriách, projekt festivalový zbor, 
workshopy a semináre, spolo�né 
koncerty zborov z rôznych krajín sveta 
a �alšie.  
Info: www.worldchoirgames.com, 
www.riga2014.org

Európsky festival sakrálnej hudby 
Schwäbisch Gmünd 2014
16. 7. – 10. 8. 2014
Schwäbisch Gmünd
Sú�as�ou je skladate�ská sú�až sú�as-
nej sakrálnej hudby na tému festivalu 
v roku 2014 „Paradies“ (Raj), ur�ená 
pre chlap�enský a cappella zbor 
(SATB).
Info: www.kirchenmusik-festival.de

Festival komornej hudby Kuhmo 
2014
13. – 26. 7. 2014
Kuhmo, Fínsko
Info: www.kuhmofestival. 

Helsinský festival 2014
15. – 31. 8. 2014
Helsinky, Fínsko
Najvä�ší festival umenia vo Fínsku.
Info: www.helsinkifestival. 

Lahti Sibelius Festival 2014
4. – 7. 9. 2014
Lahti, Fínsko
Info: www.sinfonialahti. 

Operný festival Savonlinna 2014
4. 7. – 2. 8. 2014
Savonlinna, Fínsko
Info: www.operafestival. 

Innsbrucker Festwochen 2014
15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8. 2014 
(koncerty na Zámku Ambras)
12. – 31. 8. 2014 (Innsbruckský 
festival starej hudby)
Info: www.altemusik.at

Festival zvukového umenia Bonn 
Hoeren 2014
12. – 22. 6. 2014
Bonn, Nemecko
Festival urban sound art, sympózium 
s workshopmi pre študentov archi-
tektúry, hudby a zvukového umenia, 
zvukové inštalácie a uvedenie ve�kej 
mestskej symfónie v centre Bonnu.
Info: www.beethovenstiftung-bonn.
de, www.bonnhoeren.de

Salzburger Festspiele 2014
18. 7. – 31. 8. 2014
Salzburg, Rakúsko
Info: www.salzburgerfestspiele.at

Zahrani�né sú&aže

Medzinárodná hus�ová sú
až 
Jeunesses Musicales „Dinu Lipatti“ 
Bukureš
 2015
16. – 23. 5. 2015
Bukureš�, Rumunsko
Vekový limit: do 14 rokov, od 14–18 
rokov, od 18–30 rokov
Vstupný poplatok: 100 EUR
Uzávierka: 1. 3. 2015
Info: o�  ce@jmEvents.ro, 
www.jmEvents.ro
 
Medzinárodná hudobná sú
až Geor-
ge Enescu Bukureš
 2014
8. – 27. 9. 2014
Bukureš�, Rumunsko
Kategória: klavír, husle, violon�elo, 
skladba
Vekový limit: nar. po 1. 8. 1980
Vstupný poplatok: 100 EUR - klavír, 
husle, violon�elo, 50 EUR - skladba
Uzávierka: 1. 7. 2014
Info: artexim@rdslink.ro, 
www.festivalenescu.ro

Medzinárodná skladate�ská sú
až 
So� a 2014
So a, Bulharsko
bez vekového obmedzenia
Uzávierka: 20. 6. 2014
Kategória: skladba pre slá�ikový 
orchester (do 14 hrá�ov) s alebo bez 
sóla slá�ikov v neobarokovom štýle
Podmienky sú�aže: trvanie skladby 
10–15 min., ktorá doteraz nebola 
uvedená, publikovaná alebo nahraná
Ví�azné skladby uvedie So a Soloists 
Chamber Orchestra v rámci Slávnost-
ného ceremoniálu v októbri 2014.
Info: www.oki-krasnoselo.com, 
www.so asoloists.com

Franz Schubert a Hudba Moderny 2015
4. – 12. 2. 2015
Graz, Rakúsko
Medzinárodná interpreta�ná sú�až
Vekový limit: nar. po 12. 2. 1979
Uzávierka: 5. 10. 2014
Kategórie: duo pre spev a klavír / trio 
pre klavír, husle a violon�elo / slá�iko-
vé kvarteto
Info: franz.schubert@kug.ac.at, 
http://schubert.kug.ac.at

Medzinárodný festival a sú
až hu-
dobných osobností Tansman 2014
27. – 30. 9. 2014 (1. kolo), 21. 11. 
2014 ( nálové kolo), koná sa v rámci 
festivalu Tansman 2014 (14. – 28. 
11. 2014)
Lodž, Po�sko
bez vekového obmedzenia
Poplatok: 60 EUR
Uzávierka: 5. 9. 2014
Kategória: skladba pre orchester 
a sólový nástroj alebo spev (od 14 
nástrojov), trvanie 10–20 min. Festival 
a sú�až venovaná skladate�ovi a kla-
viristovi Aleksandrovi Tansmanovi 
(1897–1986).
Info: wendland@tansman.lodz.pl, 
www.tansman.lodz.pl

Medzinárodná skladate�ská sú
až 
a festival Pablo Casals 2015
11. 4. 2015 (svetová premiéra ví�az-
ných skladieb)
Prades, Francúzsko
Vekový limit: nar. po 11. 4. 1975
Uzávierka: 2. 11. 2014
Kategória: skladba pre komorný súbor 
(3–6 hrá�ov, husle, viola, violon�elo – po-
vinné, � auta, klarinet, hoboj, fagot, lesný 
roh, klavír), trvanie skladby cca 15 min, 
nesmie by� uvedená pred 11. 4. 2015

Info: festival.prades@wanadoo.fr, 
www.prades-festival-casals.com

Majstrovské kurzy

Medzinárodné majstrovské kurzy 
a festival Mariánske hudobné leto
9. – 16. 8. 2014, 
Marianka Majstrovské kurzy: � auta, 
husle, generálbas
Junior kurzy: � auta, husle, klavír
Lektori: Karl-Heinz Schütz, Robert 
Wolf, Marcela Lechtová, Dalibor Kar-
vay, Anna Gutowska, Miklós Albert, 
Daniel Overly, Petra Pogády

Uzávierka prihlášok: 1. 7. 2014
Info: www.masterclass-cefmac.
com/sk/

Letná jazzová diel�a 2014
30. 6. – 4. 7. 2014, 
Konzervatórium Bratislava
Lektori: Karel R�ži�ka (USA/CZ) – 
saxofón, Michal Bugala (SK) – gitara, 
Pavel W�osok (USA/CZ) – klavír, 
harmónia, Robert Balzar (CZ) – bas-
gitara, kontrabas, Daniel 	a�ija (HR) 
– spev, Peter Solárik (SK) – bicie
Poplatok: 79 E
Uzávierka prihlášok: 23. 6. 2014 
Kontakt: sjs@gti.sk

New Sounds from Slovakia
Porgy & Bess, Riemergasse 11, 
Viede�, Rakúsko

Št  5. 6. 
M. Pa�a, husle
Haász, Lejava, Iršai, Strindberg, 
Schnittke 

Pi  6. 6.
M. Pa�a, viola
Szeghy, Demo�, Godár, Lejava, 
Korvits, Sciarrino

So  7. 6.
Quasars Ensemble, I. Bu� a
M. Pa�a, husle
E. Šušková, soprán
Albrecht/Bu� a, A. Moyzes/Bu� a, 
Zeljenka, Bu� a

Po  9. 6.
D. Karvay, husle
D. Buranovský, klavír
Sucho�, L. Burlas, Bázlik, Doman-
ský, Iršai, Ravel

Ut  10. 6.
Intergalactic Joystick Evergreen 
Orchestra, R. Rudolf 
Rudolf, M. Burlas, Sabo, Novo-
sedlíková, Zavarský, Wiedermann

Po  16. 6.
B. Lenko, akordeón
Machajdík, Zagar, Ligeti, Iršai, 
Kupkovi�, Schmidt, Lenko, Zorn 

Ut  17. 6.
M. Skuta, klavír
Kolman, 	ekovská, Kraj�i, Pia�ek, 
Beneš

Po  23. 6.
Melos Ethos Ensemble, Ch. Min
Jaro, Shmurak, Grä�  nger, Slezák, 
	ekovská

Št  26. 6.
Jazz Session „Go East“
P. Kienberger, klavír
�. Šrámek, klavír
R. Tariška, altsaxofón
D. Hodek, bicie nástroje

Po  30. 6.
M. Skuta, klavír
M. Pia�ek, � auta
Darmstadt Acoustic Breakcore

Bratislava festivaly

Ut  17. 6. 
Koncert Stradivari – v rámci 
festivalu Dolce vitaj
Dóm sv. Martina, 19.00
Sinfonietta Bratislava, P. Bogacz, ml.
D. Karvay, husle (A. Stradivari 
1699 Leopold Auer)
P. Bogacz, ml., husle (A. H. Amati 
1619)
P. Baran, violon�elo (L. Amici) 
F. Slezák, husle (M. Osia)
Zeljenka, Albinoni, J. S. Bach, 
Vivaldi, Paganini,  Benda, Bartók

Bratislavsky organový festival 
2014
Czech-o-Slovak Edition
3. ro�ník medzinárodného 
festivalu 
13.–20. 7. 2014 

Ne  13. 7. 
BOF GRAND RECITAL
Ve�ké koncertné štúdio SRo, 
17.00
P. Kohout, organ  
J. S. Bach, Kummer, Kli�ka, 
Brahms, Dvo�ák

Ut  15. 7. 
BOF RISING STARS
Laureáti Pražského jara 2013
Hudobná sie� Bratislavského 
hradu, 17.00
P. Svoboda, organ
K. Jav�rková, lesný roh 
Telemann, J. S. Bach, Messiaen, 
Janá�ek, Kaucký, K�enek

Št  17. 7. 
B+A+C+H
Hudobná sie� Bratislavského 
hradu, 17.00
M. Vrábel, organ 
J. S. Bach, Bernath, Sokola

Ne  20. 7. 
CROSS OVER ORGAN with 
ANDREJ ŠEBAN
Ve�ké koncertné štúdio SRo, 
17.00
M. Štrbák, organ
A. Šeban, elektrická gitara, organ, 
spev
M. Fedor, bicie nástroje
L. Novosedlíková, bicie, perkusie
Borzík, Šeban, J. S. Bach

Bratislavský chlap�enský zbor 
pozýva všetkých chlapcov vo veku 
7–9 rokov na konkurz.
Termín: 17.–20. 7. 2014 medzi 
16.00–18.00, Nová budova SND 
(služobný vchod)
Treba si pripravi� jednu pesni�ku!
Info: www.bchz.sk  
www.facebook.com/boyschoir
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www.dolcevitaj.eu

Dóm sv. Martina
Rudnayovo nám. 1, Bratislava

Vstup vol’ný
19:00 h.

O R G A N I Z ÁTO R I PA R T N E R IP O D  Z Á Š T I TO U

PA R T N E R I M E D I Á L N I  PA R T N E R I

KONCERT 
STRADIVARI

DALIBOR KARVAY (HUSLE),  PAVEL BOGACZ ML. (HUSLE)
PETER BARAN ( VIOLONCELO),  FERDINAND SLEZÁK (HUSLE)

KOMORNÝ ORCHESTER SINFONIETTA BRATISLAVA




