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festival komornej hudby
11 – 24 september 2014

11. 9. | design factory
18:00
konvergencie 15

vernisáž

večer s jurajom ALEXANDROM

15. 9. | dóm sv. martina
20:00
BURLAS & GLASS
fero KIRÁLY | ján ŠICKO

17. 9. | koncertná sieň klarisky
svetová premiéra
19:00
IRŠAI 6 BRATISLAVSKÝCH KONCERTOV
ALBRECHT & DOHNÁNYI
18. 9. | design factory
19:00
LIVING ROOM IN LONDON (UK)
christoph PEPE AUER | manu DELAGO
ellie FAGG | tom NORRIS | gregor RIDDELL
21:00

DRUM'N KOTO (FR)

19. 9. | design factory
18:30
bratislavská
NOC KOMORNEJ HUDBY

vstupenky
už v predaji

hagai SHAHAM | arnon EREZ | raphael WALLFISCH
LOTZ trio | milan PAĽA | jozef LUPTÁK | nora SKUTA

20. 9.
15:30
19:00
20:30

| design factory

JA NIČ, JA MUZIKANT

detský koncert

BENEŠ & REGER
OKTETÁ ŠOSTAKOVIČ & ENESCU

21. 9. | refinery gallery
20:00
VENTIL RG v RG
24. 9.
19:00

www.konvergencie.sk
zmena programu vyhradená

| slávnostný koncert k 15. výročiu festivalu | veľká sála SRo

BEETHOVEN TROJKONCERT
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu | mario KOŠIK
igor KARŠKO | nora SKUTA | jozef LUPTÁK

vstupenky
EU – Japan Fest
Japan Committee
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zaiatkom júla sa v priestoroch
Paul O‘Dette
trnavskej radnice uskutonilo prvé
esko-slovenské stretnutie hudobných
profesionálov. Jeho pracovný názov
„Spoloné hudobné projekty a ich
nancovanie“ prezrádzalo ideu hadania
novej platformy spolupráce, ktorá
úspešne funguje na pôde literatúry i
dramatického umenia. Hoci sa prieniky
Imrich Esterházy
s krajinami západnej Európy javia
na prvý pohad ako lukratívnejšie,
myšlienka vytvorenia „spoloného
hudobného trhu“ by mohla by
v rámci dvoch spriatelených krajín
reálnejšou. Lastovikami sú už aj dnes
dramaturgické prieniky, hosovania
umelcov alebo festival Allegretto,
na ktorom porota udeuje aj Ceny
Igor Stravinskij
medzinárodnej súaže Pražská jar
i festivalu eské sny. Možno práve
žilinská prehliadka laureátov prestížnych svetových súaží bude
jedným z kúových pilierov novej spolupráce.
alším bodom stretnutia boli možnosti zalenenia
prebiehajúcich i nových projektov do portfólia Roku
slovenskej hudby 2016. To, že sa uvedený dátum prelína
s predsedníctvom Slovenska v Európskej únii, ponúka len
alšie možnosti. Nadšenie viacerých osobností hudobnej sféry
oboch krajín (umeleckí šéfovia operných domov i lharmónií,
skladatelia, organizátori, dramaturgovia a manažéri festivalov)
naznaovalo, že naplnenie ideí esko-slovenského fóra nemusí
by len vzdušným zámkom.

Reagujete, V hlavnej úlohe barokové violon6elo, Kompozi6né laboratórium: orchestrálne
7nále, Quasars na nádvorí Reduty, Rozpaky z ajkovského, rados' z Mozarta, Záver
sezóny v znamení 6eskej klasiky, Händel is not dead, Ve ký hlas Simony, Nede né matiné
v Mirbachu, Organové koncerty pod pyramídou, Albrechtina, Koncert ví'azov Rajeckej
hudobnej jari, Lost & Found: New Sounds from Slovakia, Hudba stratená, h adaná,
nájdená..., Košické Konvergencie v znamení oktet, Talenty pre Európu / Talenty pre
Slovensko 2014, ŠKO Žilina: Šanca mladým, Žilinský triumf Mariana Lapšanského,
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Bolestná séria odchodov osobností, ktoré formovali svetové
i domáce hudobné dianie, poznamenala uplynulé týždne. Mnohí
majú v pamäti presvedivos výpovede, akou nás v Deviatej
Mahlerovej symfónii v roku 2009 ohromil na Bratislavských
hudobných slávnostiach Lorin Maazel (1930–2014). Spomienku
na výnimoného dirigenta prinesieme v septembrovom vydaní.
Jazzový svet opustila tiež dvojica štýlotvorných pionierov:
hardbopový klavirista Horace Silver (1928–2014) a kontrabasista
Charlie Haden (1937–2014), iniciátor freejazzových revolúcií
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k americkému Stredozápadu. Nepopísatene bolestnejšou stratou
pre slovenskú scénu je neakaný odchod trubkára Martina
urdinu (1973–2014), ktorý tu bude chýba nielen v sekciách
viacerých ansámblov...
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SPRAVODAJSTVO

Reagujete

alšie hudobné spravodajstvo nájdete na stránke www.hudobnyzivot.sk.

s hudobníkmi netancoval. Hlavnou témou koncertu bol rytmus, a ten s tancom úzko súvisí.
Ivan Šiller, autor scenára, dramaturg, moderátor a interpret v jednej osobe, starostlivo zvážil
prepojenie Bachovej barokovej suity a hudby
dneška. Ak má takýto tvorca (skúsme jeho profesiu oznai odborným názvom – koncertný
pedagóg) k dispozícii cca 45 minút a chce ich
zmysluplne využi, rozhodujúcimi sú redukcia
a správny výber hudby i slova. Šiller vybral ako
východisko barokové ostinato (Bach), prešiel
k ostinatu vedúcemu k arytmii až k extatickým
momentom v minimale (La Monte Young, Reich, Riley). Transfer medzi autorom, interpretom a recipientom urite nastal už pri uvedení
jedného z Bartókových Transylvánskych tancov.
Mládež odrazu spozornela. Bachova hudba ich
nezaujala. Je pre mladých udí príliš vzdialená.
Bolo by zaujímavé sledova pozornos a záujem
publika, keby bola dramaturgia opaná a Bach
zaznel až na konci. Vo svojej praxi som dospela
ku skúsenosti, že takýto postup je úinný a pedagogicky úelný. Zaujímavé a efektívne bolo
tiež prepojenie dobového barokového tanca,
jeho premena na scénický tanec a napokon
pohybové divadlo v minimalistickej redukcii
tanenej kreácie na neustále sa opakujúci, ale

dynamicky vygradovaný pohybový model.
Tancovala Petra Fornayová. (Technickým
nedostatkom bolo, že tanenicu z balkóna
a napokon ani z prvých radov pod pódiom
diváci nemohli vidie, o správne podotkol aj
pán Horkay.) Od hlavnej témy koncertu (tanec) bola asi najvzdialenejšia skladba Martina
Burlasa (Záznam siedmeho da). Na rozdiel od
pána Horkaya si vôbec nemyslím, že postavi
skladby Cagea, Rileyho a Reicha veda Bartóka
a Bacha „je scestné“, urite sa tým nenadbieha
„nenáronému nevkusu“. Proti poslednej vete
v recenzii pána Horkaya si dovolím dokonca
protestova. Mladí udia asi ažko budú vyhadáva z vlastej vôle opozíciu voi tvrdej komernej realite, napokon aj preto sú tieto koncerty
povinné. Koko z týchto detí a mladých udí
by sa dostalo do lharmónie na popud svojich
rodiov? Cieom týchto koncertov je ukáza
deom a mládeži, že vo lharmónii nemusí by
nuda, ale aj tu môže znie zaujímavá hudba.
Myslím, že v tomto projekte sa to pánovi Šillerovi podarilo, tentokrát i bez kúzelníka.

V hlavnej úlohe barokové violon6elo

Alborea, Antonia Mariu Bononciniho, kombinované s áriami z kantát už spomenutých
autorov, ale aj Giovanniho Battistu Bononciniho a Johanna Georga Reuttera ml. Sahel
hral suverénne a s nadhadom. Jeho technika
avej ruky je neomylná, práca so sláikom
vzorná. Z vlastnej skúsenosti poznám interpretanú náronos ozdôb, preto som obdivoval skvelo zvládnuté trilky 2. a 4. prstom,
resp. 3. a 4. prstom. Aj množstvo nátrilov,
mordentov znelo rovnako prirodzene a vzletne. S umelcom spoluúinkovala dvojica
skvelých maarských hráov continua Soma
Dinyés (embalo, pozitív) a Igor Davidovics
(teorba) a nemecká sopranistka Julia Kirchner. Pri jej sprevádzaní používal Sahel ahší
sláik, aby sólistku neprekryl „dolce“ zvukom
violonela, ktorý sa krásne spájal s timbrom
speváky. Nadšené publikum interpreti odmenili áriou Georga Friedricha Händla. Potešujúcou správou je, že Michal Sahel, hrajúci
na vzácnom barokovom violonele Antony
Posch (Viede 1720), zapožianom z Nadácie Esterházy-Stiftung Eisenstadt, plánuje
program koncertu nahra a vyda na CD.

AD: Horkay, T.: Výchovný otáznik
a proko7evovská bravúra
HŽ 5/2014
Myslela som si, že tieto myšlienky ostanú v mojom poítai. K rozhodnutiu zverejni ich som
dospela až po preítaní lánku Výchovný otáznik a prokoevovská bravúra. V jeho úvode pán
Horkay píše, že „nie je úplne bežné recenzova
výchovné koncerty súasne s abonentnými“. Tieto koncerty etablovaní hudobní kritici obchádzajú. On urobil výnimku aj preto, že „posledný
marcový týžde bol projekt výchovného koncertu
Tancujte s lharmóniou v ŠfK jediným hudobným podujatím“. Na rozdiel od neho som na
koncerte bola z profesionálneho záujmu a posudzujem ho inak ako pán Horkay. Každý má
právo na svoj názor, miera objektivity je rôzna.
Ak ide o odbornú recenziu, odbornos recenzenta by mala by legitímnou požiadavkou (odporúam preíta si názory z ankety, ktorú v HŽ
1-2/2014 pripravil Juraj Pokorný). Súhlasím,
že názov programu Tancujte s lharmóniou bol
zavádzajúci, lebo napokon nikto z poslucháov

Katarína BURGROVÁ
Autorka je muzikologika
a vysokoškolská pedagogika.

Juraj ALEXANDER

M. Sahel foto: archív

Malá sála bratislavskej Reduty bola 10. 6.
svedkom komornej hudobnej výpovede Michala Sahela, ktorý sa od roku 2006 venuje
hre na barokovom violonele. Keže staré
nástroje nemajú bodec, ktorý našiel svoje
uplatnenie až v neskoršom období, držia sa
iba medzi kolenami. Priznávam sa, že ako
violonelista som si nikdy nevedel predstavi
(a ani som to neskúšal), že je možné hra aj
2

takýmto spôsobom. Že to ide, predviedol
Michal Sahel aj vaka poetným majstrovským kurzom u špecialistov na tzv. historicky
pouenú interpretáciu (o. i. Reinhardta Goebela, umeleckého vedúceho Musica Antiqua
Köln alebo gambistu Lorenza Duftschmidta).
V rámci programu zazneli málo známe kompozície talianskych violonelistov-skladateov
Nicolu Porporu, Antonia Caldaru, Francesca

OPRAVA
Správny popis k fotograi na str. 12 vo
vydaní 6/2014 mal by Helga Varga Bach
(nie M. Masaryková). K chybe došlo tiež
v názve lánku na str. 7 (Miloslav Ištvan
Quartett v Nitre). Dotknutým umelcom
i autorom sa ospravedlujeme.
(red)
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viac-menej štýlové cvienia (preo nie, aj na tie
je potrebná solídna remeselná výbava), alebo
sa vyda riskantnejšou cestou konceptualizmu,
chyti ošúchaný, opotrebovaný materiál s plným
vedomím jeho banality a vsadi ho do iného
kontextu. Skladby z druhej kategórie zapôsobili
Kedysi bývalo zvykom, že adept kompozície absolvoval štúdium orchestrálnym dienajbezprostrednejšie, hoci dvoma krajne odlišlom vä6ších rozmerov, ktoré aj verejne zaznelo v podaní niektorého zo symfonických
nými spôsobmi. Na jednej strane to bol Smutný
orchestrov. Na starý dobrý zvyk sa takmer zabudlo, napriek tomu, že VŠMU disponuje
valík pre klavír a orchester Mira Tótha, ktorého
vlastným orchestrom... Mladí autori, združení v projekte Kompozi6né laboratórium,
C dur a a mol a paródie oskúl „vekej pianistiky“
si však dokázali poradi' s organiza6nými aj 7nan6nými záležitos'ami, ktoré obnáša
predstavovali typ „vnútornej provokácie“, prousporiadanie orchestrálneho koncertu, a to, 6o by im možno automaticky mala posvokácie „zvnútra“ žánru. Okrem toho, spomedzi
kytova' škola (6ím myslím 6astejšiu možnos' vyskúša' si prácu s orchestrom, nielen
koncertantných skladieb táto ako jediná netrpela
v závere štúdia), si zabezpe6ili svojpomocne. To je v kone6nom dôsledku dobre, lebo
problémom nie celkom vyváženého dynamickéskúsenosti so zhá]aním interpretov a sponzorov sa im v budúcnosti nepochybne zídu.
ho pomeru sólista/orchester. Na druhej
strane vonkajšková provokácia uxisNastávajúci magistri Matúš Wiedermann,
ticky ladených Bratislavských mostov
Marián Zavarský, Miro Tóth, Martina Kachlová
Martiny Kachlovej, hudobného divadla
a bakalári Lenka Novosedlíková a Peter Javorka
parodujúceho všetko od koncertného
angažovali Komorný orchester ZOE, obohatený
výkonu po citovanie Internacionály.
o inštrumentalistov z VŠMU, sólistov MagdaléZvláštne, že podobnú skladbu som
nu Bajuszovú (klavír), Andreja Gála (violonepred niekokými rokmi videl na letných
lo), Barnabáša Kollárika (klarinet) a dirigenta
kurzoch v Darmstadte, kde som bol
Mariána Lejavu, aby 11. 6. vo Dvorane predstavyslovene otrávený, v tomto prípade
vili svoje záverené práce. Nechcem ich hodnoti
som sa však (s väšinou publika) výborjednotlivo; to je úloha štátnicovej komisie. Ani sa
ne zabával. Moja rados je o to väšia,
príliš podrobne zaobera ich opisom, keže videože nemusím rozhodova, i predložená
záznamy predvedení sú k dispozícii na stránke
M. Bajuszová foto: V. Klimonová
práca dostatone sp a kritériá na udeKompoziného laboratória.
lenie akademického titulu...
Koncert mal punc výnimonej udalosti, o om
delne. Druhou výraznou spolonou rtou bolo, že
svedila návštevnos, prítomnos význaných
Podujatie v každom prípade potvrdilo, že
ak sa našim autorom naskytne vzácna príležitos
osobností našej hudobnej kultúry, dlhý príhovor
aktivity, ktoré k nemu smerovali (vrátane workpísa pre orchester, vo výsledku sa pomerne
rektora VŠMU at. Myslím si, že sa vydaril aj
shopov s interpretmi a skladatemi), mali svoj
markantne ukazuje sklon k „dialógu s minulosz interpretaného hadiska. Významný podiel
hlboký zmysel a už samotný fakt, že sa vôbec
ou“, možno väšmi než pri kompozícii pre iné
mal na tom vklad sólistov – štyria zo šiestich auuskutonilo, je vemi dobrým signálom do buobsadenia. To takmer bezvýhradne platilo aj pre
torov sa rozhodli zveri vekú as zodpovednosti
dúcnosti. Dúfam teda, že Kompoziné laborapredvedené skladby; rozdiel bol iba v tom, aký
do ich rúk a nespolieha sa výlune na príležitosttórium týmto nevyrieklo svoje posledné slovo.
prístup (resp. odstup) si konkrétny autor zvolil –
ne zostavený ansámbel, z ktorého iba sláiková
i ís cestou úprimného eklekticizmu a ponúknu
sekcia (pod hlavikou ZOE) hráva spolu praviRobert KOLÁ

Kompozi6né laboratórium:
orchestrálne 7nále

Quasars na nádvorí Reduty
Osviežujúci ako bublinky dobre vychladeného
cidru v Luxemburských záhradách... Taký bol
program prvého z cyklu sobotajších koncertov (28. 6.) na nádvorí Slovenskej lharmónie
zostavený z diel (nielen francúzskej) medzivojnovej avantgardy. Quasars Ensemble sa
na om predstavil so skladbami od Alexandra
Tansmana, Georgesa Aurica, Alexandra Moyzesa, Alfreda Casellu a Bohuslava Martin.
Súbor patrí v súasnosti medzi naše najexponovanejšie komorné zoskupenia, a preto
vzbudzuje náležité oakávania. Obas sa však
stáva, že samotný program je napokon zaujímavejší, než jeho predvedenie. To bol, žia, aj
prípad sobotajšieho koncertu a nemalou mierou sa pod to podpísala absolútne nevhodná
akustika priestoru, v ktorom sa odohrával.
Ukázalo sa, že Ivan Buffa si bol najistejší
v Divertimente op. 11 Alexandra Moyzesa,
ktoré sám pre potreby Quasars upravil, a v Kuchynskej revue H 161 Bohuslava Martin. Obe
skladby sú exkurzom do sveta jazzu, priom
hlavne Kuchynská revue zaujala nefalšovanou
vervou, sršala optimizmom a rýdzou radosou

z muzicírovania (a publikum to náležite ocenilo). Druhou stránkou však bola interpretaná
precíznos a štylistická presvedivos... Po kompozinej i interpretanej stránke k ovité
Moyzesovo Divertimento si netrúfam hodnoti,
pokia však ide o jazzovú stránku Kuchynskej
revue, poínanie klaviristky Diany Buffa bolo
doslova skratové. Klavírny part rozhodne nie
je ahký a nemalé úsilie vynaložené pri jeho
príprave možno len oceni. Problém bol niekde
inde – v interpretácii synkopického rytmu,
ktorý v zápise klasicky školený interpret „íta“
vždy „doslovne“. Výsledkom je bolestná snaha
zachyti nieo, o v zápise nie je a ani nemôže
by – uvonenú pulzáciu, ktorá je práve tým, o
interpretácii jazzovo ladenej skladby prepožiiava jej presvedivos. Perkusívnejší zvuk klavíra
a výrazné odsadenia v tomto prípade nepomohli... Ak ponechám bokom synkopický rytmus,
ktorý v podaní klaviristky znel ako séria omylov,
potom musím náležite vyzdvihnú jej ohaduplnos a cit pre vyvážené zvukové pomery – nad
ansámblom rozhodne nevynievala.
To už sa nedá poveda o Marlborough s’en va-t-en

guerre Georgesa Aurica, kde za klavír zasadol
Ivan Buffa. Ten sa po zvukovej stránke v momente stal ahúom celej skladby a nie som si istý, i
na prospech veci. Zdalo sa, že v klavírnom parte
nie je ni také zásadné, o by mu zaisovalo po
stránke zvukových pomerov takmer koncertantnú pozíciu, navyše nad steneným ansámblom
(v porovnaní s ostatnými skladbami, ktoré na
koncerte odzneli) a v priestore s takmer dvojsekundovým doznievaním. Espritu a nenútenej
elegancii, ktoré ku komornej hudbe medzivojnovej avantgardy vari neodmyslitene patria, napokon bránil robustnejší zvuk ansámblu a neinak
tomu bolo aj v Pupazzetti op. 27c Alfreda Casellu
a úvodnom Septete Alexandra Tansmana. Kvôli
menej sviežim tempám pôsobili trocha ažkopádne. Bolo mi jasné, že Ivan Buffa robil, o sa dalo,
aby sa popasoval s nepriazou akustiky Nádvoria
B. Bjørnsona. Ke však nad profesionálnou
disciplinovanosou zvíazila bezstarostná spontánnos, akustika ansámblu vlastne uinila dobrú
službu – pôsobila ako závoj, pod ktorým nepresnosti v nástupoch a drsnejšia zvukovos dostali
o osi menej výraznejšiu podobu. Za cenu miestami ažko identikovatenej zvukovej masy.
Alexander PLATZNER
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Rozpaky z ajkovského,
rados' z Mozarta
alším hosujúcim
eským orchestrom
na pôde Slovenskej
lharmónie bola
29. a 30. 5. Komorná lharmónia Pardubice
s dirigentom Leošom Svárovským, s programom zostaveným z hudby Dvo áka, ajkovského a Mozarta.
V eskej suite op. 39 Antonína Dvo áka dostávajú priestor eské tance (polka, sousedská,
furiant), ktoré sú dramaturgicky zmysluplne
vsadené do suitového celku. Úvodná as
(Pastorale. Allegro moderato) má charakter
introdukcie navodzujúcej úbeznú atmosféru
prírodnej scenérie. Žia, v interpretácii sa
namiesto zjemnenej zvukomaby k slovu
dostala trochu preexponovaná expresivita.
Žiadalo sa mi pou komornejšiu poéziu leta,
víziu „luhov a hájov“. Nasledujúca Polka už
mala skutonú príchu eského tanca; bola
nielen graciózna, ale mala v sebe ahkos
a navodzovala aro udovej veselice, podobne
ako 3. as, Sousedská. Romancu pochopil
Svárovský vemi správne ako cezúru medzi
dvoma tancami, Sousedskou a závereným
Furiantom (Finale. Presto). Práve v tejto asti
dokázal dirigent spolu s orchestrom maximálne vystupova to, o je tak príznané
pre tento udový tanec, smerujúci do takmer
hedonistického vytrženia.
Po Dvo ákovi zazneli ajkovského Variácie
na rokokovú tému pre violonelo a orchester
op. 33 so sólistom Jiím Bártom. Ke zaznela
téma variácií, konštatoval som, že sólista má
prekrásny spevný tón i vrúcnu muzikalitu.
No už v prvej variácii sa objavil problém, ktorý

sa prejavoval vo všetkých technicky exponovaných úsekoch. Bola ním jednoznane
intonaná i dokonca technická nedokonalos,
objavujúca sa takmer pravidelne v chúlos-

J. Bárta

tivých polohách, v stupnicových pasážach,
v rozkladoch a pod. Napriek tomu, že obecenstvo nadšene aplaudovalo sólistovi, ktorý
má nesporne impozantný vzhad i prejav plný
démonickej sugestívnosti, musím sa prizna,
že poas variácií (ktoré tak obdivujem) som

Záver sezóny v znamení 6eskej klasiky
eská hudba 19. a 20. storoia dostala priestor aj na koncertoch 12. a 13. 6. Orchester
Slovenskej lharmónie viedol opä Leoš
Svárovský. Úvodné Scherzo z Triumfálnej
symfónie E dur op. 6 Bed icha Smetanu
je menej frekventovaným dielom tohto skladatea (a treba poveda, že neprávom). Nesie
nezmazatené znaky Smetanovho kompoziného rukopisu – tanené uidum polky,
nápevky udovej melodiky, znejúce v bohatej
orchestrálnej inštrumentácii. Dirigent Svárovský vniesol do koncepcie Scherza hravos
a bodros. Rozohral ich do bohatých symfonických rozmerov, nechal vyznie lenitos
inštrumentálnej sadzby a naplnil obsah Smetanovho diela radosou a arom. Ukazuje sa
teda, že k zabudnutým dielam sa treba vraca
a s odstupom asu si preverova ich životaschopnos v koncertnom znení.
Platí to nielen o Smetanovi, ale i o tvorbe
Bohuslava Martin, ktorého Koncert pre
4

husle a orchester . 2 g mol H. 293 (patriaci
do skladateovho tzv. romantického obdobia)
zaznel v podaní Bohuslava Matouška, v súasnosti jedného z azda najkompetentnejších
interpretov hudby tohto vekého eského majstra. Jeho interpretaný výklad je nesmierne
bezprostredný – pozbavený falošného pátosu
a nadsadeného manierizmu. Pochopenie tohto
opusu spoíva v tom, že bohatá harmonická
premenlivos a najmä akordická lenitos je
neodluitene spojená s melodickou sadzbou.
V priebehu tohto melodicko-harmonického
toku si nemožno nevšimnú takmer nepretržitú prítomnos dvoch na seba nadväzujúcich
durových kvartsextakordov v odstupe klesajúcej sekundy. No vynaliezavos harmonického
toku v sebe nesie ovea širšiu premenlivos
a koncertantný charakter tu nemá len husový
part, ale i orchestrálny sprievod. Ide teda
o akýsi novotvar concerta grossa. Nepretržité
prelínanie sa kantabilných a technicky expo-

vyslovene trpel. Hovorím to celkom otvorene
a s plným presvedením, pod ktoré sa neváham podpísa.
Druhá polovica koncertu patrila Mozartovej
Symfónii . 41 C dur KV 551 Jupiterskej. Nazval by som ju nielen poslednou Mozartovou
symfóniou, ale zárove i prvou, ktorá otvára
brány do sveta symfonickej hudby nadchádzajúceho 19. storoia. Ukrýva v sebe náboj
hravosti, mladosti, ale i tragickej
vízie smrti, o je príznané pre
skladateovo posledné tvorivé
obdobie. Názov Jupiterská má
rôzne výklady, no jednoznane
možno poveda, že záverená
as Molto allegro má vo svojej
kontrapunktickej bohatosti
priam kozmické možnosti. Svárovský má Jupiterskú symfóniu
vemi dôsledne „preítanú“,
a pozná v nej každý detail. Toto
poznanie tvorivo preniesol i do
jej interpretácie. Orchester
porozumel jeho výkladu a spontánne muzicíroval. Svárovského
chápanie Mozarta je blahodarne
poznaené tvorivým odkazom
Zdeka Košlera, ktorý v minulosti práve v mozartovskej interpretácii zanechal v echách, ale
i na Slovensku hlbokú brázdu.
Vyslobodil interpretaný výklad
z ortodoxnej štýlovej zviazanosti
foto: archív
a vpustil sviežos i erstvý vzduch
do chápania Mozartovej hudby.
A tento erstvý vánok som pocítil tak v Jupiterskej symfónii, ako i v arovnom prídavku,
v ktorom sa dirigent i orchester priam pohrali
s predohrou k Figarovej svadbe.
Igor BERGER

novaných úsekov v orchestrálnej sadzbe i u sólistu je mimoriadne nároné na súhru, o však
bolo na koncerte zvládnuté celkom presvedivo. Najmä zaiatok záverenej asti (Poco allegro) kladie na súhru sólistu a orchestra priam
krkolomné nároky. Proti sebe smerujúce a na
seba narážajúce rytmické oskuly v sebe majú
bohatstvo premenlivosti a nevypoítatenej
hravosti. A k takýmto kompozíciám patrí
i spomenutý husový koncert.
Na záver stretnutia s eskou hudbou sa k slovu
dostala trojica predohier Antonína Dvo áka –
V prírode op. 91, Karneval op. 92 a Othello
op. 93. arovný spev prírody, bujará, priam
hedonistická opojnos a napokon spev lásky,
hoci predsa len s tajomnou príchuou žiarlivosti a tušenia tragického konca... Podmanivá interpretácia podiarkla práve tieto rty,
Svárovský naplno rozohral zvukovú a farebnú
bohatos orchestra a ukázal, že Dvo ák je
nielen symfonikom, ale i dramaticky cítiacim
operným majstrom.
Igor BERGER
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ou doplnila trojica inštrumentálnych skladieb.
Zaujímavosou bolo Concerto grosso G dur
HWV 314 (op. 3), ktoré zaznelo v Minasiho
úprave. Hudba prvých troch astí erpá z ChanViva musica! festival Mateja Drli6ku oslávil tento rok 10. narodeniny. V programe
dos Anthems (. 7) a Chandos Te Deum, atypicúspešného multižánrového podujatia pre široké publikum sa tento rok objavilo aj meno
ký záver je adaptáciou Händlovej embalovej
fenomenálneho španielskeho kontratenoristu Xaviera Sabatu a súboru Il pomo d'oro.
Fúgy G dur. Nevemi vydarená inštrumentácia
s oktávovými zdvojeniami priviedla niektorých
bohatý, nižšie posadený hlas. Vaka tomu mu
„Ke som mal devä rokov, mal som si vybra, na
znalcov k hypotéze, že koncert je pasticciom,
bezproblémovo znejú tóny na hranici spodom by som chcel hra. Ukázal som na saxofón.
ktoré mohol zostavi skladateov vydavate John
ného rozsahu, nemusí však forsírova ani vo
Páilo sa mi, ako medzi ostatnými nástrojmi
Walsh. Huslista, ktorý má na konte vynikajúce
výškach, prechody medzi registrami má vzácne
žiaril. Hral som na om štrnás rokov. Naponahrávky Vivaldiho koncertov i Händlových
vyrovnané. Kým vyzneniu technicky nároných
kon som si zvolil kariéru speváka, no skúsenos
sonát, vynechal hoboj a doplnil nový part violy,
koloratúrnych árií v rýchlych tempách by pross dychovým nástrojom mi vemi pomohla: napvytvoriac tak vo nále plnohodnotný štvorzvuk.
pelo akusticky o nieo živšie prostredie, pomalé
ríklad pri dýchaní i chápaní fráz,“ povedal mi
Predmetom diskusií by sa mohla sta aj
v rozhovore pred koncertom Xavier Sabata.
„orchestrálna“ verzia pôvodne triovej
Pozvaním španielskeho kontratentoristu so
sonáty (HWV 399) z op. 5. Mimo
súborom Il pomo d'oro pod vedením huslistu
akýchkovek polemík však ostáva
Riccarda Minasiho sa festivalu Viva Musica!
majstrovstvo Minasiho ansámblu,
podaril skutone husársky kúsok. Bratislavktorý ponúkol skutone delikátneho
ské publikum si tak 25. 6. v Starej tržnici
Händla s množstvom prekvapivých
mohlo vypou koncertnú podobu kritikou
detailov a nuáns vo zvuku, akcentoch
oslavovaného projektu Bad Guys, ktorý na
i frázovaní. „Myslím si, že sme prestali
CD v roku 2012 vydal label Aparte. Nahrávhada. Predstavu o hudbe si robíme na
ka pozostáva z árií, ktoré Händel napísal pre
základe novovytvorených konvencií –
záporných hrdinov svojich opier Tamerlano,
pritom niekedy úplne nezmyselných
Teseo, Ariodante, Amadigi de Gaula, Giulio
a samozrejme poda nahrávok. Akoby
Cesare a Ottone. Na koncerte zazneli skladby
nám od polovice 90. rokov chýbalo zánevyžadujúce prítomnos dychových nástrojov,
zemie získané vlastným bádaním, ktoré
doplnené o dve árie z Faramonda, ktoré sa na
mali pionieri ako Leonhardt, HarnonCD nenachádzajú. Priestor Starej tržnice je síce
X. Sabata foto: Beetroot
court i Kuijken. Oni zmenili spôsob,
pekný, priestranný a výhodne umiestnený, no
akusticky nepríliš vaný. Pre staré nástroje to
akým poúvame hudbu,“ povedal mi
platí zvláš. No hne po prvých tónoch árie Vo'
boli skutone úchvatné, potvrdzujúce Sabatove
v krátkom rozhovore po vystúpení taliansky
slová: „Händel nestavia medzi seba a publikum
dar pace a un'alma altiera publikum, z ktorého,
huslista, ktorý si prvýkrát Vivaldiho Štyri roné
bariéry. Nepotrebujete by intelektuálom ani
predpokladám, väšia as poula vysoký mužobdobia zahral – v Bratislave. So súborom Muský hlas naživo prvýkrát, zatajilo dych a tak to
expertom na barokovú operu, aby ste ho pochopisica aeterna Petra Zajíka. (Pri tejto spomienke
li. To však neznamená, že ide o jednoduchú hudostalo až do konca. Prispela k tomu aj nesporná
sa mu i po náronom koncerte rozžiarili oi.)
bu. Händel len komunikuje priamo a to ho robí
pódiová charizma speváka – vyštudovaného
Nevyspytatené sú cesty hudby.
herca. Sabata, ktorý sa k spevu dostal pomerpre súasného poslucháa prístupným.“ Árie
zlosynov zmietaných medzi láskou a nenávisne neskoro – až po dvadsiatke, má timbrovo
Andrej ŠUBA

Händel is not dead

Ve ký hlas Simony
Ke Ján Korecký s agentúrou KAPOS inicioval
cyklus „Veké slovenské hlasy“, nemal na mysli
hlasový volúmen vybraných spevákov, ale ich
význam v európskych reláciách. Piaty koncert
cyklu (25. 6.) venovaný Simone Houda-Šaturovej mal v tomto zmysle plné oprávnenie a je
na škodu slovenského hudobného života, že
sa s umelkyou stretávame až teraz (nerátajúc
jej dve-tri vystúpenia v cykloch SF). Speváka
prišla do Bratislavy s mimoriadne nároným
a zaujímavým programom, priom oceujem,
že len pohodlne nezopakovala svoj úspešný recitál z Pražskej jari a taktiež sa nenechala zláka
aktuálnymi bruselskými úspechmi, pretože árie
Violetty a Gildy nevyznejú plnohodnotne bez
orchestrálneho sprievodu. Výber rešpektoval
jej súasné zameranie na úlohy lyrického (resp.
lyricko-koloratúrneho) odboru a na hudbu
z obdobia pred romantizmom. Týkalo sa to
predovšetkým prvej polovice recitálu v Malej
sále SF (Händel, Haydn, Mozart), potom prešla
k predverdiovskému belcantu a k dnes oraz po-

pulárnejšiemu valíku Júlie z Gounodovej opery.
Ako jediný ústupok publiku možno charakterizova známu Musettinu áriu z Bohémy. Aby som
neukonil referencie o mimoriadne pôsobivom
podujatí negatívne, zanem s klaviristom, ktorý
sopranistku sprevádzal: neviem, i bol Pavel
Kašpar indisponovaný, alebo je ležérny prístup
súasou jeho imidžu, no k pozitívnemu dojmu
z koncertu nijako neprispel. Súhra so spevákou
síce výraznejšie neviazla, no viackrát pochybil
a dohru z Gounodovej árie už vôbec nezvládol.
O osi lepšie vyzneli jeho sólové vstupy (Scarlatti, Paderewski). Šaturovej soprán patrí v rámci
jej odboru k tým tmavším, príjemne znejúcim,
tón je tvorený vone a v celom rozsahu si udržiava rovnakú farebnos. Výnimoné kvality
Šaturovej spoívajú predovšetkým v jej interpretaných schopnostiach. Vokálna technika
u nej korešponduje so schopnosou vystihnú
interpretaný štýl, osobitne starej hudby, v ktorej i už v meditatívnej alebo patetickej nálade
si jej hlas zachováva maximálnu kultivovanos,

tón zasa guatos a interpretácia hravos; dalo
by sa poveda, že spev jej prináša rozkoš. Ozdobný spev s rýchlymi behmi do výšok a trilkami
jej nerobí nijaké problémy, no nikdy nepôsobí
samoúelne virtuózne. V najznámejšej Händlovej árii Lascia ch’io pianga z opery Rinaldo
nám predviedla dva rôzne spôsoby belcantového spevu kantabilného i ozdobného. V troch
Mozartových koncertných áriách zasa ukázala,
že ich treba spieva ahko a nie bezváhovým
ahkým tónom. Z oboch belcantových ukážok
kladiem vyššie jej (a Belliniho) Romea, kým ária
Rossiniho Semiramidy by si žiadala predsa len
trocha širšie spektrum farebnosti. V Bohéme
speváka ukázala, že Musettu možno spieva aj
inak ako subretne v hlase i štýle. V dojemnom
prídavku Pucciniho Lauretty volila extrémne
pomalé tempo, aké som (azda s výnimkou
Flemingovej) ešte nepoul, no ponechávam jej
právo na osobitos prístupu. Celkovo Simona
Houda-Šaturová potvrdila, že je „vekým“
hlasom, ktorý skvele reprezentuje Slovensko
v echách i atraktívnom zahranií.
Vladimír BLAHO
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ciách alebo zvýraznení dramatickosti, klavirista kládol priveký dôraz na timbre nástroja,
stále to však bolo v medziach štýlu i vkusu.
Prelúdiá . 3 (G dur), . 5 (D dur), . 6 (h mol)
umelec, Kovács mu bol spoahlivým partnerom
a . 9 (E dur) zaujali priliehavou kombináciou
s kultivovaným tónom, trio dop ala hudobne
poetickosti a interpretaného odstupu so zdôi technicky dobre vybavená klaviristka. Mozarraznením vzahov medzi témou, frázovaním,
tovo Trio Es dur KV 498 bolo ukážkou pravej
vedením vnútorných hlasov, rovnováhou diskomornej hry, v ktorej sa partneri môžu na seba
kantu a basu, kantabilnosou, uvonenosou
navzájom spoahnú. Märchenerzählung op.
v prednese ozdôb a pochopením ich vzahu
132 sú štyri náladové obrazy Roberta Schumank tektonike a harmónii, guráciam i akordike.
na urené pre klarinet, violu a klavír. Prínos inTri re exie pre klavír ukázali autora Tomáša
terpretov v tejto kompozícii tkvel v akcentovaní
Boroša vo vemi dobrom svetle. Krátke skladby majú v sebe zakódovanú
interpretanú vanos a pozornejšieho poslucháa urite zaujali podobne ako polyštýlový cyklus 5 kusov
pre klavír op. 34 Paula Ben-Chaima.
Mihalovovo pochopenie a interpretácia zdôraznili hodnotu týchto diel.
Návštevníkom matiné dobre známe
duo Ida ernecká a František
Pergler sa 29. 6. opä predstavilo
štvorrunou hrou. Klavírne Bagately
op. 18 Dezidera Kardoša odzneli
vo vydarenej úprave pre klavír
štvorrune od Vladimíra Bokesa.
Trojasová Sonáta Pavla Kršku
akoby vznikla pre erneckú s Perglerom, ktorých prejav je uvonený, no
pritom disciplinovaný a sústredený
na detaily. Tieto kvality potvrdila aj
interpretácia šarmantnej exkurzie
do historických hudobných štýlov,
skladbiky Kompliment pre klavír
štvorrune od Ladislava Kupkovia.
Záujem vzbudili aj dve kompozície
Juraja Hatríka: výber zo zbierky
J. Macek a J. Baštová foto: archív
Spievaj, klavír! a triptych pre sólový
klavír Bolo-nebolo. Pergler pozitívne
prekvapil vyhranenou koncepciou
uvedených diel so zmyslom pre
schopnos prieniku do hudobnoobsahovej roviny diela. Nie je to
jednoduché, najmä v Spievaj, klavír!,
kde skladate neustále mení hudobno-obsahovú os poda zorného uhla,
prechádzajúceho z dieaa na dospelého. Práve tento moment pôsobil
u Perglera samozrejmým dojmom.
Iné charakteristiky má triptych Bolonebolo s komplikovanou faktúrou
K. Mihalov foto: archív
a v jasne vyhranenom Hatríkovskom
štýle. Tektonika, harmónia a štýlové
re exie tvoria raz iastkové, raz prepojené
vzahu medzi timbrami nástrojov, výsledok bol
tvary v dynamickom napätí, priom sú súsympatický a interpretane presvedivý. Výber
asou skladateovho hudobného myslenia.
štyroch zo zriedkavejšie uvádzaných BruchoNádherný bol prechod medzi Grave a Modevých 8 kusov pre trio op. 83 bol dobrým náparato 1. asti. Rovnako výrazovo úinné bolo
dom, ktorý vhodne zapadol do dramaturgickej
Moderato ma vispo, ktorého technika kladie
koncepcie medzi Mozarta a Schumanna.
na interpreta nemalé nároky. Záverenú as
Záver nedených matiné smeroval k dvojici
cyklu, ústiacu do veavravného rubata, interklavírnych recitálov. ažiskom koncertu Kamipretoval Pergler s hudobnou odovzdanosou,
la Mihalova (22. 6.) boli Chopinove Prelúdiá
ktorou uinil zados vnútornému i hudobnéop. 28. Mihalov pristúpil k ich interpretácii
mu obsahu tejto pôsobivej kompozície.
s nekonvennou razantnosou. Výsledkom bol
výrazný, so zanietením prednesený Chopin.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ
Príležitostne, hlavne pri dynamických gradá-

Nede né matiné v Mirbachu
Program z aktuálneho CD Hispanic Spirit
predstavili 11. 5. gitaristka Miriam Rodriguez
Brüllová s barytonistom Pavlom Remenárom.
Komorná tvorba hispánskych skladateov zaznela v muzikálnej interpretácii so zmyslom pre
štýlovú diferenciáciu. Z dramaturgie koncertu
zaujali najmä Granadosove Valses poéticos
op. 10, Llobetove Canciones a Rodrigov cyklus Adela. Hoci sa názory na výkon Dalibora
Karvaya (husle) s Danielom Buranovským
(klavír) v atraktívnej a náronej dramaturgii
(18. 5.) môžu líši, ich talent a schopnosti spochybni nemožno. Karvayova technika je súasne výhodou i prekážkou a od umelca si žiada
prehodnotenie postoja k možnostiam vyjadrenia hudobnému obsahu. Technicky bezchybne,
no štýlovo problematicky zaznela Beethovenova Sonáta . 1 D dur op. 12/1, ktorú nemožno
zredukova na rýchle tempo, prírazy a akcenty.
Nanešastie v tomto diele našiel Karvay v Buranovskom svoje alter ego. Extrovertnos Paganiniho Introdukcie a variácií G dur i vrúcnos ajkovského Melódie op. 42/3 ukázali huslistu
v lepšom svetle. Lisztova Koncertná parafráza
na Verdiho Rigoletta v podaní Buranovského
bola dokladom umelcovej bravúry, ale aj jeho
jasnej predstavy o motivických súvislostiach,
kontrastoch a gradáciách. Najpresvedivejšie
však vyznela Ravelova skladba Tzigane, len
zriedkakedy interpretane objavná. Karvayovi
s Buranovským sa to vaka pochopeniu fráz
a motívov, prirodzene pôsobiacim rubatam
a komornosti výrazu podarilo.
Na matiné 25. 5. predstavili Jozef Podhoranský (violonelo) a Ivan Gajan (klavír)
brahmsovskú dramaturgiu zo sonát „pre
klavír a violonelo“ (. 1 e mol op. 38, . 2 F dur
op. 99). Dominovala v nich Podhoranského
hudobná inteligencia (pôsobiaca navonok ako
odstup) doplnená Gajanovou vekorysosou
a spoívajúca v schopnosti správne pochopi
komplementárnos úloh obidvoch nástrojov
i vystihnú kúové kompoziné momenty. Gajanov a Podhoranského Brahms znel sebaisto,
bezprostredne, s nadhadom a pochopením.
Spojenie akordeónu a lutny je raritou, s ktorou
sa mohli stretnú návštevníci matiné eských
umelcov Jitky Baštovej a Jindicha Maceka
(1. 6.). Umelecký potenciál neobvyklej nástrojovej kombinácie interpreti predviedli v Debussyho úpravách Pour invoquer Pan, dieu du
vent d’été, Menuet a Ballet i v pôvodnom cykle
Renessaince Touches, ktorý pre hudobníkov
skomponoval uboš Bernáth. Svoj talent
predviedli umelci aj v sólových skladbách:
Baštová v In Patches op. 41 Pehra Henrika
Nordgrena a Malej suite pre akordeón Mattiho
Murta, Macek v Toccate a Gagliarde Michelangela Galileiho, ako aj vo Fúge zo Sonáty . 3
Giovanniho Zamboniho.
Na matiné 15. 6. sa zišla trojica rovnocenných
interpretov: Jozef Luptáik (klarinet), Bálint
Kovács (viola) a Monika Nagyová (klavír).
Luptáik zapôsobil ako technicky sebaistý
6
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Organové koncerty pod pyramídou
Recitál Imricha Szabóa uzatvoril 25. 5. vo
Vekom koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu 17. roník cyklu Organových koncertov
pod pyramídou. Szabó je zárove zakladateom i dramaturgom týchto naživo vysielaných
rozhlasových koncertov, ktorých sympatickou
súasou je sprievodné slovo moderátora – v prípade závereného recitálu Zuzany Adamkoviovej. Dramaturgia koncertu ponúkla najmä

I. Szabó foto: archív

skladby „overených“ (nielen) organových skladateov z pomerne širokého spektra hudobných
dejín (barok, 19. a 20. storoie). Moderované
koncerty v priamom prenose neumožujú interpretovi dostatonú adaptáciu pred zaiatkom
hrania; možno aj preto chýbali interpretácii
úvodnej Toccaty a fúgy dórskej BWV 538 Johanna Sebastiana Bacha („sesternice“ slávnej
Toccaty a fúgy d mol BWV 565) väšia presvedivos a nadhad, o sa prejavilo najmä v práci

Albrechtina
Cyklus (Ne)známa hudba, organizovaný o. z.
Albrechtina, si už dávno získal renomé dramaturgicky hodnotného podujatia, ktoré potvrdzuje každým alším koncertom. Toto konštatovanie možno vztiahnu aj na recitál 27. 5.,
na ktorom Ján Slávik (violonelo) s Danielou
Varínskou (klavír) uviedli diela skladateovsúasníkov, Antonína Dvo áka a Františka
Nerudu (1843–1915). Nie je obvyklé, aby
etablovaní umelci siahli po „redukcii“ Dvo ákovho Violonelového koncertu h mol op. 104,
nech však bola motivácia akákovek, vekorysé
dielo vyznelo príažlivo i v „komornej podobe“. Z interpretácie bolo cíti dlhoronú spoluprácu umelcov, pretavenú do intímneho dialógu nástrojov: Varínska diskrétnym zvukom
a jasnou predstavou o štýle urovala ucelenú
výrazovú líniu diela, Slávik prispel subným
vstupom do expozície a naratívnosou, ktorú
preniesol aj na pomalú as Adagio ma non

s hudobným asom (obasné kolísanie tempa,
miestami nie úplne zrozumitene vyhrané drobné hodnoty, niekedy sa žiadalo viac asu pred
vrcholom frázy i väšieho úseku, aby gradácia
pôsobila naozaj uspokojivo). Bachov Chorál
„Schmücke dich, o liebe Seele“ BWV 654 oproti
Toccate a fúge kontrastoval najmä kontemplatívnou náladou a odlišnou farebnosou vaka
zvolenej registrácii a tvoril zmysluplný most
k Mendelssohnovej dvojasovej Sonáte A dur
op. 65 . 3, ktorá tiež obsahuje protestantský
chorál (Aus tiefer Not schrei ich zu dir). Szabóovo interpretané umenie sa prejavilo v jej majestátnych, zvukovo „oslnivých“ plochách, ako aj
v jej subtílnejších rovinách. Vo Fantázii–sonáte
d mol Jána Levoslava Bellu dokázal Szabó presvedivo vyjadri rozmanité, prevažne evoluné
a citovo silne pohnuté výrazové polohy, priom
dôležitú rolu hrali presvedivo stvárnené agogické zmeny ako aj pripravená registrácia, ktorá
vhodne podporila pestros jednotlivých Bellových tém a úsekov.
Záver recitálu patril francúzskej organovej
tvorbe a trom astiam z troch rôznych cyklov
(osobne by som preferovala kompletné dielo,
prípadne niekoko astí z jedného cyklu). Na
farebnú Joie et clarté des Corps glorieux (šiestu
as z Messiaenovho cyklu Les Corps glorieux)
nadviazala tretia as Étoile du soir z tretej
suity op. 54 Vierneho Pièces de fantaisie, v ktorej zaujala najmä sugestívne interpretovaná,
extrémne tichá dynamická sféra diela. O to
efektívnejšie pôsobil zvukovo bohatý, vekolepý Final z Vierneho 2. symfónie e mol op. 20.
Potlesk publika organista odmenil prídavkom,
šiestou asou Méditation z 1. symfónie c mol
Charlesa-Mariu Widora.

Koncert ví'azov
Rajeckej hudobnej jari
K výnimoným projektom nielen v domácom meradle sa zaradila Rajecká hudobná
jar, medzinárodná interpretaná súaž
z tvorby slovenských skladateov. Takmer
100 detí (okrem Slovenska aj z eska,
Maarska i Rakúska) súažilo v rámci
5. roníka v piatich kategóriách, o víazoch
i celkovom laureátovi rozhodovala medzinárodná porota zložená výhradne zo skladateov s predsedajúcim Ivanom Buffom.
Okrem oboznámenia sa s novou tvorbou
sú zaujímavým rozmerom súaže skladby
slovenských autorov, napísané špeciálne
pre víazov, ktorí ich nasledujúci rok premiérujú na domácich i zahraniných pódiách.
Vaka organizátorom (na ele s riaditeom
ZUŠ v Rajci Mariánom Remeniusom)
tak vzniklo už viac ako 70 diel a na dvoch
koncertoch víazov z roku 2013 – na pôde
Slovenského inštitútu vo Viedni (3. 6.)
a v Mirbachovom paláci v Bratislave (4. 6.)
odzneli vo vynikajúcich interpretáciách

Jana LINDTNEROVÁ

troppo. Interpretácia alších Dvo ákových
skladieb (Lesný pokoj, Adagio pre violonelo
a klavír op. 62 a Rondo g mol op. 94) vhodne
vystihla poetickos hudobných nálad. Dramaturgickou raritou boli Nerudove Albumblätter
op. 26. Spolu s Berceuse slave d’après un chant
polonais op. 11 inšpirovali k objavovaniu
autora, ktorého skladby sa z koncertov (azda
s výnimkou Škandinávie) vytratili. Neruda
nebol Griegom považovaný za popredného
skladatea náhodou. Jeho dielo dokáže zauja
i dnes, zvláš, ak ožije pod rukami osobnosti
ako Daniela Varínska, ktorá typickou hudobno-výrazovou vekorysosou a sústredením na
detail sprostredkovala poslucháom skutone
(ne)známu hudbu. Po klavírnych opusoch
bolo zaujímavé zoznámi sa aj s Nerudovými
skladbami pre violonelo a klavír (Mazurek
op. 50 a op. 64, Serenade Slave op. 56 a Balada
g mol op. 43), ktoré interpreti sprostredkovali
v intenciách absolútnej hudby.

Žiaky ZUŠ Ružomberok foto: archív

a s nevšedným zanietením mladých umelcov opusy desiatky autorov (Jana Kmiová,
Pavol Krška, Katarína Máliková, Hoang
Thi Kieu Anh, Lucia Chuková, Ivan Buffa,
Marián Zavarský, Víazoslav Kubika,
Peter Javorka a Miloš Betko). Som presvedený o tom, že tento i jemu podobné
projekty sú o to vzácnejšie a dôležitejšie,
lebo zasievajú nieo, plody oho budeme
v budúcnosti urite zbiera.
Viliam GRÄFFINGER

Ingeborg ŠIŠKOVÁ
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Lost & Found:
New Sounds from Slovakia
6. – 30. 6., Porgy & Bess, Viede]
Júnový festival New Sounds from Slovakia v klube Porgy & Bess možno bez váhania
ozna6i' za výnimo6ný a mimoriadne dôležitý hudobný impulz. Adresa známa primárne vynikajúcimi jazzovými podujatiami poskytla tentokrát priestor pre desa'
koncertov zo slovenskej hudby 20. a 21. storo6ia. Podobne obsiahly a obsažný prierez sú6asnou slovenskou tvorbou sa v Rakúsku doteraz neuskuto6nil.

Slovenská hudba v Rakúsku:
terra incognita

Pôsobivý preh ad,
vzrušujúce konfrontácie

Rakúsky milovník hudby sa musí cíti zahanbený faktom, že je hudba susednej krajiny
pre neho úplná terra incognita. Hlavné mestá
oboch krajín sú pritom vzdialené približne
60 kilometrov a po páde železnej opony pred
25 rokmi sa existencia oboch štátov aj vaka
lenstvu v EU v mnohých oblastiach prelína.
Hospodárske investície a spolupráce v tejto
oblasti sa stali rovnako samozrejmými ako
príležitostný výlet na kávu i návšteva opery
v Slovenskom národnom divadle. Hudba
skomponovaná na Slovensku však ostávala
pred dverami viedenských koncertných sál.
Zvláš pozoruhodné na júnovom festivale bolo,
že sa na om predstavili výlune excelentní
slovenskí interpreti a autori (zvláš mladšej
generácie), ktorí ponúkli vlastnú tvorbu siaha-

Nasledujúcich desa koncertov však zanechalo
pôsobivý dojem o slovenskej hudobnej kultúre, ktorý každému záujemcovi bezpochyby
ponúkol množstvo inšpirujúcich objavov.
Zmienku si zaslúži hne výkon huslistu a violistu Milana Pau, ktorý poas dvoch po sebe
nasledujúcich veerov (5. 6. a 6. 6.) ponúkol
recitály s dielami Mateja Háasza, Mariána
Lejavu (jeho excelentné Violino solo zaujalo
expresívnou gestickosou, citovosou i tanenými momentmi), Jevgenija Iršaia, Henrika
Strindberga, Adriana Demoa a Vladimíra
Godára. Medzinárodný kontext programu
dodali skladby Tõnu Kõrvitsa, Salavatoreho
Sciarrina a Alfreda Schnittkeho. Tretí veer
(7. 6.) sa Milan Paa predstavil spolu so súborom Quasars Ensemble ako suverénny komorný partner v Sláikovom
kvartete
(20012006)
Ivana Buffu.
Buffa, ktorý
je na viedenskej hudobnej scéne
známy od
študentských
ias, ponúkol
mimoriadne
A. Jaro
komplexné
dielo pracujúce s poetnými kontrastmi medzi vrcholným
napätím a efektívnymi antiklimaxmi, v ktorom
sa nevyhýbal súasným technikám hry i extrémne nároným ažoletom; napriek tomu
bol priebeh skladby vaka prehadnej štruktúre dobre sledovatený. Bolo potešujúce, že
sa medzi skladbami, ktoré Buffa uviedol ako
dirigent, mohol posluchá zoznámi s komornými dielami Alexandra Albrechta, Alexandra
Moyzesa i s kongeniálnym zhudobnením Morgensternových Galgenlieder Ilju Zeljenku. Pôžitok umocnil nádherný zamatový soprán Evy
Šuškovej spolu s precíznym a nuansovaným
stvárnením hudby zo strany inštrumentalistov.
Ich výkon potvrdil renomé súboru založeného
v roku 2008 ako popredného slovenského
ansámblu uvádzajúceho hudbu 20. a 21. storoia. Ešte viac ako pri iných koncertoch bolo

M. Paa

júcu od klasiky cez jazz, improvizovanú hudbu
až po elektroniku. Je mimoriadne potešitené,
že usporiadate (festival pripravilo a nancovalo Hudobné centrum v rámci európskeho projektu Minstrel, priestory poskytol klub Porgy &
Bess) nevytýil podujatiu jednostranné estetické smerovanie.
Na úvodnej pódiovej diskusii (2. 6.) sa zúastnili riaditeky Sabine Reiter (MICA – Rakúske
hudobné a informané centrum), Oga Smetanová (Hudobné centrum) a Alena Heribanová
(Slovenský inštitút vo Viedni), ako aj Renald
Deppe (Porgy & Bess), Wolfgang Schlag (Into
the City/Wiener Festwochen) a intendant
Konzerthausu Matthias Naske. O tom, i
takéto stretnutie zmení popísaný status quo
a položí základy pre budúce väšie projekty,
možno zatia len špekulova.
8

v tomto prípade vemi príjemné, že v programe absentovala polarita medzi tradíciou
a progresívnymi trendmi. Vzájomné dop anie
sa odlišných zvukových svetov predstavovalo
dramaturgicky zmysluplné oživenie a možno
ho len odporúa.

Zmysluplnos' tónov,
nádhera farieb
Rovnako vysokú umeleckú kvalitu ponúklo aj
vystúpenie Melos Ethos Ensemble, ktorý je
rezidenným súborom eponymného bienále
súasnej hudby usporadúvaného Hudobným
centrom. Pod vedením Chungkiho Mina
zazneli 23. 6. diela Alexeja Shmuraka, Viliama
Gräfngera a ubice ekovskej, autorky opery
Dorian Gray, ktorá mala minulý rok v Bratislave premiéru v rámci ISCM World New Music
Days. Zvláš zaujal No Man’s Land Andreja
Slezáka so zmyslupným tieovaním zvuku
a logickým rozvíjaním hudobného procesu,
premiérovaný v roku 2007 v Essl-Museum
nealeko Viedne. Rovnako zažiaril kontrabasista Anton Jaro so svojou kompozíciou
Vahal Cadenza, v ktorej interpret (podobne
ako Pteris Vasks vo violonelovej kompozícii

E. Šušková

Pianissimo) dop a zvuk nástroja hlasom. Pri
predvedení niektorého z obúbených Vahalových kontrabasových koncertov by zaradenie
tejto kadencie nepochybne vyvolalo medzi
milovníkmi klasickej hudby podnetné a kontroverzné diskusie.
Virtuózny rozmer recitálu hviezdneho huslistu Dalibora Karvaya a klaviristu Daniela
Buranovského s dielami Ladislava Burlasa,
Mira Bázlika, Jevgenija Iršaia a Hanuša
Domanského doplnil výber z farbou oplývajúcich Metamorfóz a Sonatína op. 11 Eugena
Suchoa. Sucho je v Rakúsku pravdepodobne jediným autorom našich susedov, ktorého
tvorba je známa špecialistom, pretože jeho
dielo sa etablovalo i mimo hraníc Slovenska. Vrcholom veera (9. 6.) bola bravúrne
podaná Ravelova Tzigane, ktorá síce nepracuje s autentickým rómskym folklórom, no
do kontextu veera vniesla bez akýchkovek
politických ambícií inteligentnú asociáciu
témy, ktorá je na Slovensku ešte aktuálnejšia
než v Rakúsku.
Inšpirovaným dojmom zapôsobili kompozície
Petra Machajdíka, Petra Zagara, Jevgenija
Iršaia, Ladislava Kupkovia, Györgya Ligeti7– 8 | 2014
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ho, Oleho Schmidta a Johna Zorna, v ktorých
sa 16. 6. zaskvel akordeonista Boris Lenko.
Potvrdil tak po dlhšom odmlaní status akordeónu ako zaujímavého prostriedku na obohatenie súasnej hudby.

Medzi improviza6ným
a intergalaktickým
V IJEO alebo Intergalactic Joystick Evergreen Orchestra (10. 6.) sa jeho lenovia
Martin Burlas, Richard Sabo, Lenka
Novosedlíková, Marián Zavarský a Matúš Wiedermann predstavili pod vedením
Roberta Rudolfa ako interpreti i tvorcovia
(s výnimkou Novosedlíkovej) aktívni v oblasti elektroakustickej experimentálnej tvorby.
V Porgy nemohol samozrejme chýba jazzový
veer (26. 6.), na ktorom sa rakúsko-sloven-

ské priatestvo demonštrovalo aj priamo na
pódiu, ke sa Rakúšan Phillip Kienberger
(klavír) stretol v rámci spontánneho muzicírovania so Slovákmi ubošom Šrámkom
(klavír), Radovanom Tariškom (saxofón)
a Dávidom Hodekom (bicie).

Hudba stratená, h adaná, nájdená...
Júnovú sériu koncertov New Sounds from Slovakia ako aj ideu rozsiahlejšieho cyklu
Lost & Found priblížil jeho kurátor Renald Deppe (1955). Vo Viedni avLinzi pôsobiaci
rodák znemeckého Bochumu je skladateom, saxofonistom a klarinetistom v oblasti
improvizovanej,súasnej i klasickej hudby.
Cyklus podujatí Lost & Found v Strenge
Kammer patrí k stálym ponukám jazzového klubu
Porgy & Bess. o vás viedlo k jeho vytvoreniu?
V celej Európe môžeme vo všeobecnosti pozorova, ako sa mnohí angažovaní udia napriek
svojej šikovnosti stávajú chudobnejšími. Tí, o
vea dokážu a majú záujem nieo zmeni v pozitívnom zmysle, zarábajú oraz menej a neraz tí, ktorým je všetko jedno, práve naopak;
tí druhí si môžu dovoli väšie investície do
zábavy, luxusu, kultúry. Takéto ochudobovanie Európy pozorujeme obzvláš v okrajových
štátoch ako Rumunsko, Bulharsko, Portugalsko, dokonca Taliansko, a v posledných
rokoch preniká tento trend aj do strednej
Európy. Strenge Kammer ponúka vysoko kvalitné podujatia dostupné pre každého, pretože
aj pri vysokej umeleckej úrovni je vstupné
dobrovoné. Zaujímavé to môže by povedzme
pre študentov, ale aj alšie vrstvy obyvatestva,
ktoré nezarábajú vea, ale majú o kultúru
úprimný záujem. Zámerom bolo – a myslím,
že je to aj nevyhnutné –, aby si lovek mohol
dovoli dobré kultúrne zážitky. Názov Lost &
Found zasa odkazuje na pravdivos okamihu –
stratené, hadané, nájdené.
Preo ste sa rozhodli pre New Sounds from
Slovakia – Nové zvuky zo Slovenska?
Myšlienka prezentovania tradícií susedných
krajín východného bloku je v Porgy & Bess
zakorenená už dávno. Už sme sa venovali
takmer všetkým východoeurópskym krajinám;
na posledné Albánsko príde na rad na jese,
hoci tam nemáme k dispozícii partnera, ktorý
by nám bol podobnou oporou ako Hudobné
centrum na Slovensku. Doteraz sa v klube
predstavili predovšetkým slovenskí jazzmani,
hoci naši susedia v Bratislave – ktorá je mi-

R. Deppe foto: K. Prokopp

mochodom bližšie ako napríklad St. Pölten –
majú aj iné umelecké sféry, ktoré si zaslúžia
prezentáciu i diskusiu. To vo Viedni chýbalo.
Aj podtitul New Sounds from Slovakia – Die
ferne Nähe, das nahe Ferne (Vzdialená blízkos, blízka diaka) poukazuje práve na tieto
susedské vzahy. Neraz ma mrzí, ke tu úinkujú a znanú pozornos získavajú skôr umelci
z rozliných exotických krajín, ako zo susedného štátu vzdialeného zopár kilometrov, ktorí
by nemali zosta bez povšimnutia. Na jednej
strane chceme exportova našu reprezentatívnu kultúru, povedzme Viedenských lharmonikov, ale import už celkom nepripúšame.
Je to typický západoeurópsky fenomén, no nie
je správny. Pri mnohých slovenských študentoch i kolegoch som sa presvedil, že vedia
presne, o sa deje vo Viedni, ale naopak, moji
rakúski kolegovia vonkoncom netušia o dianí
v Bratislave. Je mi to vemi úto, a tento stav je
nebezpený.
Sám aktívne pôsobíte ako interpret, ste tiež
hudobným skladateom. Vytvorili ste si uritý
obraz o súasnej slovenskej hudbe?
Je vemi zaujímavá, dynamická, bada mnohé zmeny za posledných desa rokov. Každý

Miki Skuta sa v Rakúsku predstavil
už viackrát ako klasický i jazzový
klavirista a v rámci svojho sólového recitálu (17. 6.) demonštroval
anitu k dielam Petra Kolmana,
ubice ekovskej, Mirka Krajiho,
Juraja Beneša i svojho dlhoroného
komorného partnera Marka Piaeka ( auta). Spolu s ním uzatvorili
festival improvizaným projektom
Darmstadt Acoustic Breakcore
IJEO
(30. 6.). O bezproblémový priebeh
celého podujatia i pohodlie všetkých
zúastnených sa zaslúžila vo Viedni pôsobiaca
kultúrna manažérka Magdaléna Tschmuck.
Christian HEINDL
Autor je rakúsky muzikológ a hudobný dramaturg.
fotograe: Magdaléna TSCHMUCK

z koncertov bol po umeleckej a dramaturgickej
stránke odlišný a mrzí ma, že kolegovia z festivalov nemali možnos navštívi aj viaceré
z týchto podujatí. Myslím si tiež, že by si to
zaslúžilo intenzívnu diskusiu, o by bolo
nevyhnutné na to, aby sme došli ku koreom
diania – akýsi dialóg medzi východom a západom. Úžasný je na vašej krajine vývoj súvisiaci
s 50-60-ronou históriou, ktorá na vplývala
a ktorej sa nie je možné zbavi, podobne ako sa
Nemecko nemôže zbavi minulosti súvisiacej
s Hitlerom. Ide však o prirodzený jav, minulos
je našou súasou, hoci nie iba veselou. Každá
z krajín potrebuje as na sebapoznanie a znovunájdenie, ako povedal Ernst Bloch: „Kto
nepozná svoju minulos, je nútený si ju zopakova.“ Festival súasného umenia predstavuje
akúsi konfrontáciu s minulosou.
Hovoríte o dramaturgickej diverzite – ktorý
z programov vás oslovil najviac?
To nemožno poveda, pretože každý koncert
bol zameraný trochu inak a vo svojom smerovaní bol každý aj mimoriadne a pozoruhodne
stvárnený. Ako usporiadate ani nemôžem
ma osobné preferencie. Rozhodne boli vo
svojom smere vemi kvalitné a zaujímavé
všetky koncerty. K niektorým som si vytvoril
vzah ihne, pri iných mi to možno chvíu
trvalo. Celkovo môžem zhodnoti, že dramaturgická výstavba Hudobného centra
bola vemi dobrá. o sa týka interpretov, vo
všeobecnosti sa vývoj uberá cestou upúšania od kultu virtuozity ako takej. Skôr ide
o vyjadrenie interdisciplinárnych obsahov;
už viac neexistujú kulty a mýty Karajana i
Oistracha. Dnes sú žiadaní umelci, ktorí
popri technickej zdatnosti dokážu umne
koncipova programy i svoje spolupráce, a to
je kúové v klasickej, súasnej aj improvizovanej hudbe. V tom tkvie budúcnos Európy,
akú podobu si vytvoria jej jednotlivé štáty,
v kultúrnom prieniku západných a východných krajín. Ukrýva to v sebe vekú silu a potenciál a Európa by sa toho nemala zriec.
Pripravila Eva PLANKOVÁ
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Košické Konvergencie
v znamení oktet
Konvergencie v Košiciach ponúkli od 1. do 3. júna v Kasár]ach/Kulturparku štyri
programy. Už tradi6ne nechýbal koncert pre deti, o ktorý sa postaral Fero Király,
festival oživil nadžánrový projekt Reective Borisa Lenka a Štefana Bugalu i netradi6né jazzové zoskupenie Drum´n Koto, klasickú hudbu zastupovali oktetá Dmitrija
Šostakovi6a a Georga Enesca.
Sláikové okteto je pozoruhodný komorný
druh, umožujúci rozmanité juxtapozície
dvoch sláikových kvartet. Výsledok sa môže
blíži až k zvuku komorného orchestra a vyžaduje si zrelých a vyspelých interpretov. V prípade koncertu v rámci košických Konvergencií
(3. 6.) nemožno o kvalitách žiadneho z úinkujúcich (Igor Karško, Peter Biely, Milan Paa,
Lukáš Kmi, Adam Novák, Teodor Brcko)
pochybova. V úvodnom príhovore umelecký
riadite festivalu, violonelista Jozef Lupták,
publiku oznámil, že dvaja huslisti na poslednú
chvíu odriekli úas zo zdravotných dôvodov
a nahradili ich Košiania Barbora Lenártová
a Marek Zwiebel, ktorí dokázali za extrémne
krátky as naštudova mimoriadne nároné
diela. Na úvod zaznela raná kompozícia Dmitrija Šostakovia Dve skladby pre sláikové okteto

op. 11, ktorá, poda môjho názoru, patrí medzi
najlepšie diela skladatea. Zvláš 2. as (Scherzo) je vzhadom na dobu vzniku na špike vývinu. Interpreti sa zmocnili eruptívneho dramatizmu asti s obrovským nasadením, presnosou i citom pre ah línií, ím zabezpeili dielu
strhujúce vyznenie. Nasledujúce 40-minútové
Okteto C dur op. 7 Georga Enesca z roku 1900
je kompozíciou, ktorá poslucháov zaviedla
z hektických 20. rokov v sovietskom Rusku do
parížskych salónov z prelomu 19. a 20. storoia.
Štvorasové dielo, pouené formovými inováciami Franza Liszta a Césara Francka, pôsobí
vaka nadväzovaniu attacca dojmom jednoasovej sonátovej formy (záverená as je kvázi
sonátová repríza, stredné asti majú funkciu
rozvedenia). Dobový romanticko-impresionistický idióm a silný zmysel pre detailnú drobnok-

resbu v spojení s náronou formovou výstavbou
diela schubertovskej d žky kladú na interpretov
extrémne nároky v zmysle vypracovania celku
i detailov. Interpretácia diela však bola výborne
zvládnutá. Obe kompozície sú dielami vemi
mladých, ešte nie úplne vyprolovaných skladateov. Myslím si, že zámena poradia skladieb by
posunula dramaturgiu koncertu k lepšej percepnej uchopitenosti. Forma Šostakoviovho
okteta oklieštením zmýšaného väšieho celku
vytvára u poslucháa mierne oakávanie, ktoré
nie je naplnené. Percepný potenciál takéhoto
typu hudobnej rei sa môže naplno prejavi aj
u „unaveného“ poslucháa. V oktete Enescu
naopak cíti preaženos formy, záver miestami
až túžobne oakávame už v 2. asti a tušíme, že
by mohol prís takmer kedykovek. Percepcii
podobných skladieb urite pomôže pozícia
prvého diela v rámci koncertu – posluchá, prichádzajúci do koncertnej siene bezprostredne
po rušnom dni, je viac nastavený oceni a prija
takéto formovo ažké dielo.
o koncertu nechýbalo, bol prídavok: Intermezzo pre sláikový orchester v úprave pre
sláikové okteto od Georga Enescu. Vystúpenie si vyslúžilo standing ovation vaných
Košianov.
Juraj VAJÓ

vatórií. Súažné vystúpenia (109 sólistov
a 18 komorných ansámblov z 12 krajín) prebehli v dolnokubínskom Zmeškalovom dome
hudby, odkia bolo možné sledova ich priebeh
naživo aj na webovej stránke (www.talentsforeurope.eu). K najvyšším umeleckým métam
huslistami dominovali výkony Filipa Gutsiahali violisti Damian Kulakowski z Varšavy
tena a Zuzany Vajdulákovej. Pätnásroná
a Mateusz Doniec z Krakova, ktorý si nakohuslistka s mimoriadne kvalitnou tvorbou
niec odniesol i Hlavnú cenu súaže.
tónu získala Hlavnú cenu Talentov pre SloSúaž v odbore komornej hry mala už tradine
vensko a možnos úinkovania na Kubínskej
vysokú úrove a ovládli ju vynikajúco školené
hudobnej jeseni.
poské ansámble,
k úasti na koncerte laureátov bolo
vaka víazstvu na
minulom roníku
prizvané slovenské
violovo-kontrabasové duo bratov Emila
a Erika Hasalovcov
(Konzervatórium
Bratislava). Najpoetnejšie obsadenou
býva kategória
huslistov. Takmer hviezdnym bolo
vystúpenie deväD. List (A) – víazka I. kat husle foto: archív
ronej Rakúšanky
Darye List. Technické nároky a úskalia Sarasateho virtuóznej
Osemnásty roník Talentov pre Európu
Introdukcie a Tarantelly zvládala malá Vieden(2. – 4. 5.) priniesol zmenu štatútu (zvýšenie
anka so samozrejmosou, i ke treba doda,
vekového limitu huslistov na osemnás rokov)
že v tvorení tónu (na nekvalitnom polovinom
a sná študenti a ich pedagógovia zareagujú
nástroji) mala evidentné rezervy.
v budúcnosti na to, že program povinnej asti
súaže vychádza z repertoáru odporúaného
Mária KARLÍKOVÁ
študijnými osnovami slovenských konzer-

Talenty pre Slovensko /
Talenty pre Európu 2014
Jedným z dôvodov vzniku Talentov pre Slovensko v Dolnom Kubíne (1. 5.) bola snaha
vytvori pre domácich sláikárov predkonzervatoriálneho veku odrazový mostík pre
úas na medzinárodnej súaži Talenty pre
Európu. V osobe desaronej violonelistky

M. Doniec (PL) – hlavná cena Talentov pre Európu foto: archív

Ivety Cibulovej sa tento zámer a oakávania
naplnili – žiaka ZUŠ Pezinok po úspešnom
debute v úvodnom roníku Talentov pre
Slovensko 2013 dokázala zvíazi vo svojej
vekovej kategórii i v aktuálnom roníku
Talentov pre Európu a stala sa tak najúspešnejšou slovenskou úastníkou. Medzi
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ŠKO Žilina: Šanca mladým
Mnohostranný hudobník Vladimir Kiradjiev
5. 6. opä zavítal pred svoj (zrejme) obúbený
ŠKO Žilina. Dirigent sa pohybuje na mnohých európskych koncertných pódiách, je známy a vyhadávaný pre muzikantskú erudovanos, presnos a nápaditos pri uvádzaní málo
frekventovaných alebo celkom neznámych
orchestrálnych skladieb. Platnos týchto adjektív znova potvrdil v programe, ktorý lemovali dve premiéry z tvorby mladého skladatea
Petra Javorku a dosia u nás neuvedenej skladby od Heitora Villu-Lobosa. Podtitul koncertu
znel Šanca mladým, išlo teda o pokraovanie
samostatného cyklu, v priestoroch Domu
umenia Fatra udomácneného a obúbeného.
Peter Javorka, podobne ako aj sólisti veera,
zaínal svoje profesionálne umelecké školenie
na žilinskom konzervatóriu. V kompozinej
triede Pavla Kršku získal klasické základy,
ktoré v súasnosti rozvíja na VŠMU u Jevgenija
Iršaia. Jeho Symfonietta má pevnú architekto-

nickú stavbu, hudobnú logiku aj invenciu, ktorá
sa pohybuje v intenciách tradiných postupov
so zretenými odkazmi na „rodné“ folklórne
elementy (najmä 2. as), v mnohých ohadoch
pripomínajúc estetiku našich národných klasikov. Propornos a pôsobivé dávkovanie kontrastných polôh, dôvtipných hudobných epizód
s vyústením do impozantného „diskrétneho“
konca v záverenej asti prezrádzajú nemálo
o ambíciách aj perspektívach skladatea.
Blok árií W. A. Mozarta (z Dona Giovanniho a Figarovej svadby) a G. Donizettiho
(Don Pasquale a Nápoj lásky) uviedol
barytonista Dávid Harant. Disponuje vyspelým hlasom kvalitného timbru, nechýba
mu harmonický prejav ani disciplína, isté
rezervy má však ešte v dozrievaní výrazu
a zavše v drobných intonaných zaváhaniach. Je zvláštne, že sa Harant v štúdiách
rozhodol pokraova v oblasti operetného
spevu – žánru, ktorý vzhadom na vágne po-

Žilinský triumf Mariana Lapšanského
Podobne ako predchádzajúcu, aj ostatnú 40.
koncertnú sezónu v Dome umenia uzatváral
po dirigentovi Kiradjievovi žilinským publikom adorovaný Misha Katz. Ani tentokrát
(19. 6.) si nenechal ujs príležitos prihovori

Mozartovho koncertu zaznel málo hrávaný
ajkovského Klavírny koncert . 2 G dur
op. 44, a to skutone v exkluzívnom podaní.
Sólistom bol Marian Lapšanský, legenda
našej pianistiky, neúnavný obhajca klavírneho

M. Lapšanský foto: R. Kuavík

sa prostredníctvom partitúry svojho favorizovaného autora W. A. Mozarta. Predohra
k opere Don Giovanni však nepatrí k tým najahším i najefektnejším ouvertúrovým íslam. A tak ani „rozbeh“ k záverenému koncertu nebol celkom bez „mikrokazov“. Prvé
takty trochu pripomínali hru na skrývaku a až
jadro skladby zaalo zretenejšie naznaova
nesmrtený príbeh o venom hedonistickom
amantovi. Namiesto pôvodne ohláseného

umenia najvyšších kvalít. Znova a opakovane
presvedil o svojej skvelej kondícii, o známom,
no stále pripomínania hodnom muzikantsky zrelom pohade... ajkovského opus 44
je priam obchádzaným dielom. Popravde,
v dikcii a celkovej koncepcii sa nevemi líši od
svojho enormne populárneho „bémolového“
predchodcu. Je azda menej vystavaný na efekt,
no jeho enormné, maximalistické technické
nároky azda hne odrádzajú interpretov

zície a najmä stratou stabilných scén u nás
v ostatných rokoch znane utrpel.
Akordeonista Tomáš Valíek sa poda reakcií
najmä mladého publika teší popularite. Popri
klasickom akordeóne sa angažuje aj ako bubeník v metalovej kapele, ale rovnako aj vo
folklóre. Umiestnenia na popredných miestach
interpretaných súaží mu zjavne pozdvihli
sebaistotu v prejave; o bravúrnej technike
nemožno pochybova. Stvárnil sólový part
v efektnom Koncerte pre bandoneón a malý
orchester – Aconcagua Ástora Piazzollu. Valíkova interpretácia bola sugestívna, ažila nielen
z brilancie, ale aj z vychutnávania a akcentovania príznaných piazzollovských idiómov.
A napokon zaznela Sinfonietta . 1 „Em memória de Mozart“ od Villu-Lobosa, v ktorej mal
vekorysý priestor dirigent Kiradjiev. Bol to
takpovediac objav so sviežou, vtipnou kompozinou dikciou, navyše stvárnenou so znanou
dávkou poznania jednak hudby brazílskeho
autora, jednak mozartovskej kompozinej
poetiky, ktorá inšpirovala skladatea a umelecky stimulovala dirigenta.

siahajúcich po efektných re exiách svojho
interpretaného ega. Oproti krajným astiam
má mimoriadnu pozíciu stredné Andante
s prekrásnym, lyricky klenutým partom sólujúceho klavíra, s dialógmi obrátenými k husliam (František Figura) a violonelu (Pavol
Šimík). Lapšanského poatie koncertu bolo
triezve, uvážlivé, koncepcia detailne prepracovaná. Jeho optika je odlišná
od pohadu dirigenta, ktorý
má príznaný sklon k typickému slovanskému pátosu a hyperbole. Napriek zdanlivej
vnútornej polarite našli obaja
vo nálnom tvare konsenzus:
ajkovského opus zaznel
objavne a vekolepo.
Mozartova Symfónia . 40
g mol KV 550 patrí k najhrávanejším symfonickým dielam. Za jej popularitou stojí
pôsobivá, itatená textúra,
ale aj uritá nejednoznanos
výkladu. aživý sujet a tmavé
molové farby bývajú zavše pri
tlmoení nadahované a prežiarené vzletným rokokovým
leskom. Misha Katz však
v partitúre zdôraznil vážnos a tragický tón, budujúc
štvorasový celok ako drámu
naplnenú naliehavými apelmi, ba až fatálnym
kontextom. Takto skoncipovaný a pretlmoený tvar v symfónii akoby posunul ažiská
a zaostril na jej priebeh odlišným fókusom.
Podnetná, pôsobivá interpretácia zanechala vo
vedomí výrazné echo a vytvorila tak dôstojný
záver 40. koncertnej sezóny ŠKO Žilina.
Stranu pripravila:
Lýdia DOHNALOVÁ
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Paul

O‘Dette

foto: R. Spišiak

Semper Dowland
semper dolens

Prestížnym hosom Medzinárodného
gitarového festivalu J. K. Mertza
bol americký lutnista Paul O‘Dette,
charizmatický azanietený propagátor
starej hudby, ktorého nahrávky Johna
Dowlanda považujú odborníci za
referenné.
Pripravil Peter MOTYKA
K lutne ste sa dostali, neobvykle, prostredníctvom elektrickej gitary. Neboli kedysi lutnisti
rovnako populárni a obúbení ako rockoví
gitaristi?
(Smiech.) Máte pravdu. Urite by som našiel
alšie spojitosti, napríklad moment improvizácie. Ako rockový gitarista som asto hrával
improvizované sóla, s ím sa bežní konzervatoristi príliš nestretávajú a pokia ich k tomu
aj vyzvete, okúajú sa. Potrebujú ma všetko
zapísané v notách.
V rámci Festivalu J. K. Mertza vediete v Bratislave aj majstrovské kurzy. Vyuujete na nich aj
improvizáciu?
Pri kurzoch zväša nemáte na podobné záležitosti priestor. Cesta k improvizovaniu je
dlhodobým procesom, kým na kurzy prídu
študenti s konkrétnou skladbou a v rámci
vymedzeného asu sa zaoberáte vylaovaním
detailov. Príležitostne vediem špeciálne improvizané dielne, tie však trvajú aspo týžde.
Vtedy máte šancu v rámci vypracovaného
systému previes študentov od základných vecí
k nadstavbe. Pokia sa chcete zaobera starou
hudbou, mali by ste ma improvizáciu komplexne zvládnutú.
12

Aká bola vaša cesta od improvizujúceho rockera s gitarou k improvizujúcemu „trubadúrovi“
s lutnou?
Nebolo to natoko dramatické, hoci rocková i
jazzová improvizácia sa od tej v starej hudbe
líši vo viacerých aspektoch. Diametrálne odlišné sú harmonické postupy a zákonitosti, rozliné sú tiež typy ornamentálnych gúr. Tie sa
rôznia i v jednotlivých žánroch: porovnajte si
napríklad bluesových gitaristov, pohybujúcich
sa v rámci vymedzených „boxov“ s ich jazzovými kolegami, podobne gitaristi vychádzajúci
z brazílskej samby improvizujú úplne iným
spôsobom, ako napríklad Joe Pass. Podstatné
je uvedomi si, o charakterizuje daný štýl,
pretože bez pochopenia jeho gramatiky nedokážete v danom štýle „konverzova“.
Váš bratislavský recitál venovaný Dowlandovi
bol pozoruhodným exkurzom, pri ktorom ste prechádzali od „serióznych“ foriem k ahším taneným
štylizáciám. Preo ste zvolili túto dramaturgiu?
Chcel som poukáza na rozmanitos Dowlandovho odkazu i na to, že výrazne zasiahol
takmer do všetkých foriem svojej doby – fantázií, paván, galliárd, ricercarov i varianých
foriem, a v každej z nich zanechal podnetné

skladby. Spomínam si na recitály, na ktorých
lutnista odohral 4 pavany za sebou, o bolo
pre poslucháa nezvyknutého na renesannú
hudbu naozaj nároné. Pritom Dowlandova
hudba je rôznorodejšia ako kohokovek iného
z jeho súasníkov.
Na koncerte ste spomínali problémy rôznorodých verzií jednotlivých skladieb, súvisiace
s ich prepisovaním. Aký spôsob ste volili pri nahrávaní kompletného Dowlandovho lutnového diela?
S týmto problémom sa nedokážem celkom vysporiada, no kúom pre ma ostáva vypátranie
zdroja, ktorý by mohol by k Dowlandovi
najbližší. Mnohé z jeho skladieb nájdete vo
viacerých odlišných prepisoch na rozliných
miestach v Európe. Dobrým zdrojom sú napríklad rukopisné zbierky, zostavené Matthewom
Holmesom s prepismi autorizovanými samotným Dowlandom, o dokazujú jeho autografy.
Známou je tiež skutonos, že ako Holmes
starol, robieval pomerne vea chýb a jeho verzie
sa stávali nie celkom dôveryhodnými. Podobne
sa môžete rozhodnú pre rané verzie skladieb,
ktoré sú bližšie k pôvodným ideám autora, i
neskoršie aktualizované, re ektujúce novšie
trendy. Na viacerých nahrávkach som ponúkol
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rané i neskoršie verzie rovnakých skladieb, hoci
na koncertoch to nerobievam. Niektoré sa líšia
aj názvom, napríklad A Coy Joy premenoval Dowland na Mrs Vaux’s Gigue, priom neskoršia
verzia má podstatne komplikovanejšie ozdoby.
Poda akých kritérií striedate na nahrávkach
lutnu s orfarionom?
V londýnskom vydaní Williama Barleyho
z roku 1596 je okrem lutnových tabulatúr i samostatná as skladieb pre orfarion, oho som
sa pri nahrávaní držal. Ladenie oboch nástrojov je rovnaké, odlišujú sa len v strunách, ktoré
sú na orfarione kovové.
astým problémom nástrojov v starej hudbe
bývajú práve struny a ladenie...
Nepoužívam revové struny, objavil som talianskeho výrobcu, ktorého produkty sa pocitovo
i zvukovo revovým strunám približujú. Umelým materiálom dávam prednos i z praktických
dôvodov. Napríklad vera som cestoval do
Bratislavy v klimatizovanom aute, a ke sa po
troch hodinách chladu ocitnete v prehriatom
priestore, strunám i nástroju to dáva zabra.
S revovými strunami by sa mi na koncerte nepodarilo udrža ladenie poas jedinej skladby.
Venujete sa aj muzikologickému výskumu;
vychádzate pri hraní z dobových prameov?
S pramenným materiálom pracujem vždy, ak
je to možné, z neho sa dá najlepšie pochopi
odkaz danej doby. Mám tiež vlastnú notovú
edíciu. Hnevá ma, ke sa dostávam k zlým
vydaniam Dowlandových skladieb, predovšet-

kým transkripciám pre gitaru. Na prvý pohad
vidíte množstvo chýb výškového charakteru,
pozmenené rytmické štruktúry. Nemožno sa

Ke som sa pred niekokými rokmi poas doobedajšej zvukovej skúšky v newyorskom Lincoln Center zoznamoval s akustikou priestoru,
spozoroval som loveka v koženej
veste s lyžiarskou apicou. Nebolo
Hnevá ma, ke sa dostávam k zlým vydami jasné, preo vrátnik vpustil
niam Dowlandových skladieb, predovšetkým
na moju skúšku nejakého udátranskripciám pre gitaru. Nemožno sa potom
ka. Až ke sa cudzinec priblížil,
udova, že gitaristi hadia na Dowlanda
zbadal som, že je to Sting, ktorý
pomedzi prsty.
sa hne zaal ospravedlova:
„Prepáte, vemi som chcel prís
na veerný koncert, ale nemôžem.
potom udova, že gitaristi hadia na DowlanVadilo by vám, keby som ostal chvíu na zvukovej
da pomedzi prsty, ke im jeho skladby pri
skúške? A tiež mám na vás niekoko otázok ohprvom kontakte nedávajú zmysel.
adne Dowlanda...“ Strávili sme asi štvrhodinu
diskutovaním o lutne, potom si vypoul niekoko
skladieb a nenápadne zmizol.
Napriek tomu, sa zdá, že Dowlandova hudba
zažíva „renesanciu“: vychádzajú pramenné edície,
nahrávacie spolonosti ponúkajú komplety i výbery,
vznikajú pozoruhodné nové interpretácie (Dowland
Lutnista Paul O'DETTE (1954) sa vzdelával
Project) aj umelecky diskutabilné projekty (Sting).
u renomovaných osobností (T. Binkley, E. DomMáte pravdu, Stingov Dowland nie je dobrou
bois, Schola Cantorum Basiliensis), od 1976 je
vobou, aspo pre tých, ktorí o renesannej
profesorom a vedúcim oddelenia starej hudby
hudbe osi tušia. Na druhej strane predstavil
na Eastman School of Music v New Yorku. ParDowlanda miliónom udí, ktorí by sa k nemu
ticipoval na množstve sólových i ansámblových
inak nedostali. Mnohí si jednoducho kúpili alnahrávok pre spolonosti: harmonia mundi,
ší album svojho obúbeného speváka, a pritom
Philips, Decca, Sony, Hyperion a i., za komplet
dostali odkaz na renesanného génia. Ke sa
lutnovej tvorby Johna Dowlanda a The Royal
im to páilo, zaali sa zaujíma o autentickejšie
Lewters získal ocenenia Diapason d'Or (1995,
nahrávky a to sa mi zdá najpodstatnejším as1997, 2003), je tiež držiteom Grammy za Purpektom Stingovho projektu.
cell Songs so Sylviou McNairovou (1996).
Ako hrá continua spolupracuje s rozlinými
súbormi, diriguje barokové opery a je umelecNa Stingovej nahrávke ma väšmi zaujali íkým riaditeom Boston Early Music Festival.
tania z Dowlandových listov, napovedajúce o jeho
postavení v rámci kráovského dvora.

Medzinárodný gitarový
festival J. K. Mertza
22.6.–29. 6., Spolo6nos' J. K. Mertza, Bratislava
Záver júna patrí v Bratislave už takmer štyri desa'ro6ia gitare a spomienke na bratislavského rodáka, pozoruhodného gitaristu i skladate a J. K. Mertza (1806–1856).
Sú6as'ou festivalu je medzinárodná gitarová sú'až (dôkazom jej renomé boli ú6astníci z desiatich krajín), majstrovské kurzy a séria koncertov. K výnimo6nému patrilo
uvedenie súborného lutnového diela Johanna Sebastiana Bacha (Ricardo Gallén)
v koncertnej sieni Klarisky 6i dowlandovský recitál amerického lutnistu Paula
O‘Detta. Esprit a šarm sprevádzali vystúpenie mladého brazílskeho Dua SiqueiraLima, Mexi6ana Omana Kaminského i amencový ve6er španielskeho gitaristu Antonia Reya. Ranoromantická hudba (Mertz, Giuliani, Paganini, Carulli) znela v záhrade
Domu Albrechtovcov a neformálne stretnutie „pod 6ereš]ou” dokres ovalo atmosféru rekonštruovaného priestoru.

Orfeus s lutnou
Anglian Thomas Mace napísal v roku 1676
o lutne nasledujúce riadky: „Raduj sa, statoná duša! A vedz, že ešte žijú tí, o sa budú
o teba stara tak, že sa vrátiš k bývalej sláve...“
Tieto prorocké slová nap a jeden z najvýraznejších exponentov nástroja, americký lutnista Paul O’Dette, ktorý sa 27. 6. predstavil
v Primaciálnom paláci na Medzinárodnom
gitarovom festivale J. K. Mertza. O’Dette

bratislavskému publiku ponúkol skladby
Johna Dowlanda (1563–1626), nazývaného
aj „anglickým Orfeom“, ktorého kompletné dielo umelec nahral pre label harmonia
mundi. Skladate v úvode k piesovej zbierke
A Pilgrime’s Solace (1612) napísal, že bol
súasníkmi považovaný za staromódneho.
V ase hravých francúzskych courantov a volt
komponoval Dowland renesanné kontrapunktické formy (ricercary) a štylizované
tance (pavany, galliardy). Na úvod koncertu
zaznela A Fancy (P 5), fantazijné dielo inšpiro-

vané organovými tokátami Talianov Simoneho Molinara a Lorenziniho di Roma. Skladba
predstavila lutnu ako subtílny nástroj, poskytla publiku as adaptova sa na dynamiku
a lutnista si poas nej overil akustiku plnej
sály. V dobe ohlušujúcich decibelov pôsobilo
lutnové piano-pianissimo ako z iného sveta.
O’Dette nemohol vybra lepší úvod, bolo
to, akoby povedal: „Dámy a páni, poúvajte
históriu uboleného srdca. Semper Dowland
semper dolens.“ Úvodný blok uzavrela dvojdielna A Fancy (P 6). Skladba zaína témou
s opakovanými tónmi na spôsob canzony alla
francese, pokrauje ako fantasia con canto
fermo a koní tokátou. Farebný spevný tón
lutny spojil diely do jedného celku. Optimistický zaiatok canzony vystriedala temnota,
krátka tokáta ukonila trápenie záverom kdesi
vo vzduchoprázdne. Zvláštna skladba, ktorej
však O’Dette dobre rozumel, no publikum by
potrebovalo výklad alebo poúva podobnú
hudbu astejšie. V rámci koncertu zaznelo
niekoko paván (vrátane slávnej Semper Dowland semper dolens, inštrumentálneho echa
piesní Go Crystal Tears a Flow Not Fast Ye
Fountains, ktorú O’Dettova lutna vyspievala
jemným a sladkobônym tónom) a viaceré
gagliardy, odkazujúce na známe osobnosti
späté so skladateom a jeho dobou (The King
of Denmark’s Galliard, The Most Sacred Queene Elizabeth, her Galliard, The Right Honou13
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rable Robert, the Earl os Essex, his Galliard,
A Galliard upon Walsingham). Dowland písal
tieto technicky nároné tanené štylizácie
v polyfonickom štýle, do ktorého zalenil aj
pre virginalistov typickú techniku diminúcií.
Pre O’Detta nepredstavujú kontrapunkt, diminúcie ani ozdoby žiadnu prekážku. Aj v najnáronejších pasážach si zachoval kultivovaný a kantabilný tón. Dowland svoje skladby
neustále varíroval, zdobil, pridával double.
Vo viacerých nie sú tieto obmeny vypísané,
O’Dette ich však dokáže podobne ako starí
majstri improvizova. Takmer každé dielo má
zaujímavé historické pozadie, niektoré spracovávajú témy iných skladateov, viaceré Dowlandove skladby majú tú istú tému, prípadne
existujú vo viacerých verziách, o tom všetkom
by Paul O’Dette vedel rozpráva. A potom by
sa poúvalo! Napríklad historické pozadie
skladby A Galliard (upon Walsingham) sa viaže k známemu mariánskemu pútnickému
miestu v grófstve Norfolk. Variácie na úbostnú baladu rovnakého mena, ktorej nápev

odmeni standing ovation, no on rýchlo pridal
slávnu Pasacagliu od Alessandra Piccinniho
(1566–1638, II. Libro 1639) a menuet rakúskeho skladatea Johanna Nepomuka Davida
z 30. rokov minulého storoia. Koncert Paula
O’Detta bol špikovou hudobnou produkciou.
Získal si publikum, presvedil všetkých. Skutoný Orfeus dnešných dní.
Vladimír RUSÓ

nachádzali priestor na predvedenie svojich
pozoruhodných technických schopností
(napríklad v bulerías pre dve gitary). Predovšetkým Morenitova tónová kultúra i naturel
korešpondujúce s duchom amenca dodali
úvodnej asti potrebnú živelnos.
Ke prichádzajúcemu Antoniovi Reyovi
udrelo do oí oslepujúce svetlo, poprosil o jeho
stlmenie a atmosféra v sále razom nadobudla
komornejší charakter. Divákom mohla naopak

Podoby koncertného ﬂamenca
Flamenco je nepochybne jedným z najrozšírenejších udových umeleckých prejavov a jeho
univerzálnos predstavuje pozoruhodný
fenomén, ktorý možno ahko pochopi pri
pohade na spôsob jeho vzniku na relatívne
malom území (Andalúzia), ktorého obyvatelia pretavili vplyvy z mnohých iných oblastí.
Vaka svojej otvorenosti je amenco dodnes
schopné obohacova sa o iné techniky a štýly,

M. Robles foto: archív

P. O'Dette poas majstrovských kurzov na VŠMU foto: R. Spišiak

sa neskôr stal pútnickou piesou, napísali
virginalisti John Bull, William Byrd i lutnista
Robert Johnson. Formu ricercaru v programe
reprezentoval Farewell (P 3) s nádhernou
ascendennou chromatickou témou In nomine
podobnou talianskym chromatickým ricercarom. Dowlandov ricercar má vzor v klávesovej
literatúre organistov (Parsons, Tye) i virginalistov (Byrd). O’Dette dielo zahral s pokojom
a rozhadom organistu. Na konci skladby zaznel krásny dlhý trilok so skupinkou, o je na
lutne pomerne ažká gúra. Fantázia (P1a)
uzatvárajúca program má rovnakú tému
ako Coocow as I me walked Jamesa Balwina.
Obidve skladby majú pôvod v stratených
baladách. Dielo nevybral americký lutnista na
záver náhodou. Obsahuje totiž rýchle pasáže
inšpirované organovými skladbami Thomasa
Tallisa, vo nále zaznievajú nad ostinátnym
basom gúry typické pre galliardy, ktoré sa
stále zrýchujú a gradujú. V tejto virtuóznej
skladbe O’Dette opä raz ukázal svoje technické majstrovstvo. Publikum ho chcelo
14

no na druhej strane ostáva prístupné „externým“ umelcom a „cudziemu“ publiku.
Je prirodzené, že kým španielski umelci
reprezentujú prvú stranu a inklinujú k odstredivému experimentu, umelci „zvonku“
vykonávajú opaný pohyb v snahe preniknú
k jeho podstate. Na koncerte, uzatvárajúcom
Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza
(29. 6.) v Ateliéri Babylon, boli diváci svedkami oboch popísaných javov: slovenskí gitaristi Morenito de Triana (Stanislav Kohútek)
a Flaco de Nerja (Branislav Krajo) spolu
s poskou tanenicou Martou Robles (Marta
Dbska) ponúkli gitarovú hudbu v tradinej
sprievodnej forme, kým ich španielsky kolega
Antonio Rey predviedol jej modernú koncertnú podobu. Gitara bola vo amencu pôvodne
sprievodným elementom a Morenito s Flacom
sa zamerali práve na túto jej prvotnú funkciu.
Bez akéhokovek náznaku exhibicionizmu
podriadili svoju hru taneníke, a hoci bol
tanec „protagonistom“ úvodného fandanga
i závereného alegrías, inštrumentalisti si

do oí udrie podobnos jeho gitary s Morenitovou. Španielsky umelec cestou z Viedne do
Bratislavy havaroval a vystúpenie zachránila
len ochota slovenského kolegu. Rey patrí ku
gitaristom dokonale ovládajúcim svoj nástroj,
jeho technika však vždy slúži hudbe. Popis
jednotlivých prvkov by bol monotónny a pri
každom by sa objavovala perfekcia, vyzdvihol
by som aspo brilantné picado a tremolo i
intenzívne, miestami preexponované golpe.
Bratislavskému publiku predstavil vlastné
kompozície najmä z posledného, v poradí
druhého albumu Camino al Alma. Hodinový
recitál mal intímny charakter, lyrický nádych
ovplyvnil pomalé (taranta, soleá), ale aj
tradine rýchlejšie ísla (bulerías, alegrías).
Do popredia sa dostávala lahodná, vaka pozoruhodným moduláciám však nenudiaca sentimentálna melódia. Spontánnemu potlesku
publika žiadajúceho prídavok víaz viacerých
prestížnych súaží (napríklad sevillské amencové bienále) rád vyhovel. Vo nále pozval na
pódium Morenita (tomu zasa gitaru požial
Flaco) a spolone predviedli improvizované
íslo. Škoda len, že sa domáci posluchá nie
celkom orientuje v ponuke podujatí so zárukou výrazného zážitku. Reyova návšteva by si
rozhodne zaslúžila väšiu pozornos. Upútavky na koncert ohlasovali „jedného z najlepších
súasných protagonistov koncertného amenca“ a s týmto konštatovaním museli všetci
posluchái len súhlasi.
Michal DENCI
7– 8 | 2014

STARÁ HUDBA

Dni starej hudby 2014:
Pocta Rameauovi
Aktuálny ro6ník festivalu Dní starej hudby, ktorý už 19. rokov organizuje Centrum
starej hudby, priniesol tentokrát historický pou6ený poh ad na tvorbu francúzskych
skladate ov. Hoci kvôli 250. výro6iu úmrtia Jeana-Phillipa Rameaua bolo dramaturgickým 'ažiskom podujatia dielo barokového génia, návštevníci si mohli vypo6u'
aj Janequinove chansony v interpretácii svetoznámeho súboru Ensemble Clémant
Janequin, zaži' koncert Lotz tria, historickú tan6iare] alebo vychutna' zriedkavé duo
violy da gamba a lutny v podaní Rominy Lischky a Sophie Van den Eynde. V novembri
6aká Dni starej hudby ^alší dramaturgický po6in, novodobá premiéra opery z roku
1800 Be]ovský alebo exil na Kam6atke od Francoisa Adriena Boieldieua.

Opera na úvod
Zrejme najlepší spôsob, ako si pripomenú
výroie úmrtia génia francúzskej barokovej
hudby J. Ph. Rameaua, je uvies ukážku jeho
opernej tvorby. Program úvodného koncertu,
ktorý sa konal 1. 6. v Župnom dome, by sa už
sám osebe dal považova za mimoriadny poin.
Okrem inštrumentálnej suity zo slávnej opery
Les Indes galantes (1736) zah al aj kompletné
uvedenie jednodejstvového baletu (act de ballet)
Anacréon (1757). O profesionálnu interpretáciu
sa postaral súbor Musica aeterna pod vedením

Otvárací koncert

umeleckého vedúceho Petra Zajíka v spolupráci s hosujúcimi hudobníkmi, predovšetkým
embalistom Pascalom Dubreuilom, zborom
The Czech Ensemble Baroque Choir pod vedením zbormajsterky Terezy Válkovej a sólistami
Pierrom Boudevillom (barytón), Juliette de
Massy (soprán), Michaelou Kuštekovou (haute-contre) a Jakubom Kubínom (tenor).
Inštrumentálna suita z opery Les Indes galantes
je vemi známa a asto uvádzaná vaka súboru
Musica aeterna aj u nás. Tentokrát si však mohlo bratislavské publikum vypou francúzsku
hudbu s ovea bohatším obsadením – s autami, hobojmi, fagotom a violou da gamba. Hne
po prvých taktoch bolo možné pocíti akustickú
prívetivos sály v Župnom dome, ktorá ešte
znásobila zvukový efekt rozšíreného telesa.
Zvukovo vemi pekne vyzneli aj pre francúzsku
hudbu typické triá hobojov a fagotu. Hutný a farebne plný zvuk mohol by azda ešte doplnený
o bicie nástroje, no ich prítomnos urite nie je
nevyhnutná. Petrovi Zajíkovi sa úspešne podarilo zjednoti celý súbor a interpreti pohotovo
reagovali na jeho gestá. Hrái sa nerozchádzali
ani v rytmicky komplikovanejších pasážach,
ktoré sú bežnou súasou francúzskej barokovej tanenej hudby. Súbor má vžitý jej zložitý
charakter a frázovanie, keže má s týmto
repertoárom bohaté skúsenosti. Interpretácia

sa tak niesla v duchu aktívnej a vemi výraznej
práce s dynamikou, prízvukmi a tempom, ím
sa zdôraznil pôsobivý harmonický charakter
Rameauových skladieb. Tie sú skutone vemi
invenné, rozmanité, nabité emóciami a tiež
bez sklonov k manierizmu.
Medzi vrcholné diela Jeana Philippa Rameaua
patrí aj act de ballet Anacréon (1757), ktorý bol
pôvodne súasou trojdejstvového baletu Surprises de l’Amour (1757). Keže historické pozadie
týchto diel je pomerne komplikované, pre úplnos treba podotknú, že v pôvodnej verzii tohto
baletu z roku 1748 (uvedenej
k oslave uzavretia mieru po
vojne o habsburské dedistvo)
sa toto dejstvo nevyskytovalo
a namiesto toho obsahovalo
prológ viazaný na tému osláv.
Treba tiež doda, že Rameau
skomponoval aj act de ballet
Anacréon, ktorý uviedol v roku
foto: M. Slaninková
1754. Ten je však úplne odlišný

E. Adouin, P. Dubreuil a D. Leroy foto: M. Slaninková

od verzie z roku 1757. Je škoda, že okolnosti
nedovolili organizátorom festivalu uvies toto
dielo scénicky aj s baletom, ktorý bol vždy neodmyslitenou súasou francúzskej barokovej
opery. V každom prípade, aj koncertné uvedenie
bolo skutone úctyhodným poinom. Dielo uviedol mohutný zbor, ktorý spolu s bohatým inštrumentálnym sprievodom navodil typicky francúzsky pátos. Sólisti Pierre Boudeville (Anacreón)
a Juliette de Massy (Amor) sa do prednesu
pokúšali zakomponova aj prácu s výrazom,
resp. gestiku a mimiku, ktoré sú dôležitou súasou interpretácie francúzskych barokových
opier. Bohužia, tieto prvky v ich podaní pôsobili
akosi rozpaito, priom Pierre Boudeville mierne zanikal v porovnaní s mohutnosou zboru
a zvuku orchestra. Speváci sa však snažili dba
aj na správne zdobenie, výslovnos, frázovanie

a spájanie typických zmien metra so zmenami
výrazu a nálad. Zaujímavé boli aj inštrumentálne
medzihry, ktoré boli nielen tanené, ale aj ilustratívne, ako napr. na zaiatku 4. scény Sommeil
(Spánok), Pluie (Dáž) a Orage (Búrka), ktorá
„zasiahne do deja“ a prebudí spiaceho Anacreóna. Aj napriek slabšiemu výkonu sólistov malo
toto dejstvo charakteristiky francúzskeho týlu
a zanechalo výborný celkový dojem.

Pièces de clavecin
Druhý koncert festivalu (2. 6.) bol zameraný na
komornú, resp. embalovú tvorbu Jeana Philippa
Rameaua. Medzi jeho vrcholné kompozície pre
embalo patrí pä koncertov Pièces de clavecin en
concerts (1741) s obligátnym obsadením huslí
(alebo auty) a violy da gamba (alebo huslí).
Prívlastok „en concerts“ by mohol evokova
predstavu, že ide o embalový koncert, avšak
tento termín sa pôvodne vnímal skôr ako „súznenie“ viacerých nástrojov. Dá sa teda tvrdi, že
teoreticky má bližšie k triovej sonáte, od ktorej
sa líši predovšetkým tým, že embalový part nie
je sprievodom, ale stojí v popredí. Tieto koncerty
dobre ilustrujú, ako Rameauov vyspelý embalový jazyk asimiloval skoršie techniky ako style
brisé a prácu s textúrou spolu s dramatickou
výrazovosou z jeho opernej praxe do jedného
celku. Dramaturgia pozostávala zo štyroch
z pätice koncertov: . 1 c mol, . 2 G dur, . 4.
B dur a . 5 d mol. Zaujímavý tretí koncert A dur
bohužia nezaznel. Posluchái sa však mohli teši
z vynikajúcej interpretácie v podaní francúzskych
hudobníkov, a to v Bratislave už dobre známeho
embalistu Pascala Dubreuila, autisky Delphine Leroyovej a hráky na viole da gamba Emily
Audouinovej. Takáto inštrumentálna zostava
bola zaujímavá, keže sa tieto koncerty hrávajú
astejšie s obsadením huslí. Zvukový výsledok
bol skutone vemi farebný. Subtílny charakter
violy da gamba a barokovej prienej auty bol
vemi príjemný a nechal vyniknú dôležitý part
embala, o ktorom Rameau dokonca tvrdil, že sa
môže bez problémov predvádza sólovo. Keže
sú jednotlivé skladby pomerne odlišné, v niektorých sa toto obsadenie osvedilo viac, v niektorých menej. V tomto šate výborne vynikla napríklad 2. as piateho koncertu La Cupis so svojou
kantabilnou melódiou a výrazovosou. Virtuózne
pasáže, ktorých sú tieto koncerty plné, interpreti
zdolali obdivuhodne isto a precízne, bez tendencií spomaova v rýchlych guráciách, priom
zvolené tempá boli nekompromisne živé. Pascal
Dubreuil s prehadom prešiel cez všetky nástrahy, akými sú skoky a kríženie rúk, rýchle arpeggiá
i kvintoly v asti L’indiscrète. Nepravidelnos
práve tohto úseku kládla nároky na synchronizáciu interpretov, ktorí ju však zdolali vemi dobre.
V neposlednom rade treba spomenú aj prácu
s dynamikou a výrazom, ktorá nechala vyznie
rôzne charaktery skladieb, napríklad vo veselej
1. asti štvrtého koncertu La Pantomime i zmeny textúry vo fúgovej 1. asti piateho koncertu
La Forqueray. Precíznos a afektová plnos interpretácie zapôsobili vynikajúco, o sa odzrkadlilo
na pozitívnej reakcii publika.
Patrik SABO
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Hudba sa prebúdza v noci
Hudobné centrum už po tretí raz koordinovalo celoslovenskú Noc hudby (20. 6.).
Aj tentoraz sa k prí'ažlivej myšlienke pripojili po6etní organizátori a z viac i menej
všedných miest pripravili pódiá pre vyše 70 podujatí v 20 slovenských mestách.
Dramaturgia Noci hudby neobmedzuje
žánre, a tak v mnohorakých podobách z námestí, ulíc, parkov, škôl, hudobných klubov,
kostolov i koncertných siení mali možnos
zaznie jazz, rock, pop, blues, tango, ska,
reggae, punk, folklór, elektronická, ale aj
vážna hudba. Priamo v priestoroch nádvoria
Hudobného centra v Bratislave už ráno odštartovali predstavenia detského výchovného hudobného programu Melódia nad zlato,

zoskupenia, ako aj rozhovor s americkým
bubeníkom na str. 52). K alším podujatiam patril „Koncert pre Bratislavu“ (Dóm
sv. Martina) i otvárací koncert 10. roníka
festivalu Viva Musica! (Hlavné námestie).
Banská Bystrica v spolupráci s Alliance Française ponúkla francúzsko-slovenskú šou so
slovenským nále súaže „Spievam po francúzsky“ a zmesou jazzu, gypsy swingu, šansónu a balkánskej hudby ju zav šila francúzska

Eva PLANKOVÁ

Melos Ethos Ensemble a Ch. Min foto: P. Brenkus

P. Erskine foto: P. Brenkus

P. Lipa, N. Nikitin a E. Rothenstein foto: P. Brenkus

popoludní nasledovali vystúpenia mladých
umelcov. Hlavný program Noci hudby
z produkcie Hudobného centra v spolupráci
s Hlavným mestom SR Bratislava, BKIS
a Francúzskym inštitútom v Bratislave prebiehal na pódiu na Primaciálnom námestí,
ktoré po mladom SwinGangu privítalo
domácich jazzmanov Petra Lipu, NikiStein
Jazz Sextet, Bratislava Hot Serenaders i
uboša Šrámka s jeho East European Artsemble a zahraniným hosom, renomovaným americkým bubeníkom a skladateom
Petrom Erskinom (pozri recenziu koncertu
16

„Koncert slovenskej hudby“, Trenín sa rozozvual „Koncertom starej hudby“ v podaní
Komorného orchestra mesta Trenín &
Kvarteta Laugarissimo. V kaštieli vo Vekom
Bieli ponúkol súbor Collegium Wartberg
program s názvom „Hudba Hofburgu vo
Viedni“ a v Kamenci pod Vtánikom vystúpili
v rámci „Koncertu za dobré vysvedenie“
mladé kapely. Košice sa do Noci hudby pripojili závereným koncertom 45. sezóny Štátnej
lharmónie Košice a slávnostným otvorením
festivalu Use the City. Noc hudby nechýbala
ani na Rádiu Devín s celononou ponukou
hudobného vysielania, vrátane pútavých diskusných programov.

A. Bartošová a J. Burian foto: V. Imre

kapela Les gars d’en bas i etno zoskupenie
Bakuruba. V Levickej synagóge sa uskutonil
hudobný maratón skupín Decent, Adrieny
Bartošovej & Band i big-bandu Swingless
Jazz Ensemble – víaza súaže Jazz Start
Up 2013. Nitra ponúkla poslucháom balady a Janákove parafrázy v podaní kvinteta
Zuzany Lapíkovej a sériu 9 koncertov v kaviarach. Amteáter Starý Klíž patril mladým
operným talentom, ako aj prednáške a výstave
kostýmov z inscenácií Opery SND. V Poprade odzneli „Talianske hudobné legendy
80. rokov“, žiaci zo ZUŠ v Rajci si pripravili

Melos Ethos Ensemble
na Noci hudby
Komu na minuloronom festivale Melos-Étos
ušiel otvárací koncert, mal vzácnu možnos
nadobudnú podobný zážitok (hoci s trocha
odlišnou dramaturgiou) vaka Melos Ethos
Ensemble pod taktovkou agilného Juhokórejana Chungkiho Mina.
Debris Song pre violu, trombón a komorný
súbor vznikla pre viedenský ensemble reconsil,
v podaní ktorého aj premiérovo zaznela zaiat7– 8 | 2014
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kom roku 2012 v tamojšom Schönbergovom
centre. Tentokrát sa jej revidovanej verzie chytili
slovenskí sólisti (Peter Vrbiník a Michal Motý) a jej dravú energiu tlmoili novým, v porovnaní s Rakúšanmi trocha odlišným spôsobom.
Domácu scénu zastupovala aj ubica ekovská
staršou kompozíciou Interrupted Line, tiež však
v slovenskej premiére, podobne ako skladba
No Man’s Land na koncerte osobne prítomného
svetobežníka Andreja Slezáka. Zaujímavou
skúsenosou boli skladby zahraniných autorov.
Paestum mladého Ameriana Erica Nathana
vzniklo na objednávku festivalu Melos-Étos
v minulom roku a aktuálne predvedenie ukázalo, že nápadité, efektne inštrumentované dielko
nebolo zlou vobou. Vemi zaujímavo zapôsobil
disORDER chorvátskeho skladatea Krešimira
Seletkovia, ktorý vlani v košickej Kunsthalle na

Žalmy slovenských
skladate ov
V rámci 3. roníka Noci hudby zazneli v koncertnej sieni bratislavského kostola Klarisky
žalmy slovenských (resp. na Slovensku žijúcich) skladateov pre spev a gitaru, skomponované na podnet vydavatestva Slovak Music
Bridge. Do projektu prispelo 14 autorov
niekokých generácií, sopranistky Evu Šuškovú a Janu Pastorkovú, mezzosopranistku
Teréziu Kružliakovú, tenoristu Martina Gyimesiho a barytonistu Tomáša Šelca na gitare
sprevádzali Ondrej Veselý, Martin Krajo,
Miloš Slobodník a Vladimír Ondreják.
Samuel Hvozdík zvolil pre svoju expresívne
ladenú skladbu Der Gläubigen ist wenig un-

Bakuruba foto: P. V. Veverka

Les gars d‘en bas foto: P. V. Veverka

Bratislava Hot Serenaders foto: P. Brenkus

koncerte VENI Academy poas ISCM WNMD
pozitívne šokoval svojou NO Music.
Koncert v rámci Noci hudby v Zrkadlovej sieni
bratislavského Primaciálneho paláca poukázal
na dve pozitíva – Melos Ethos Ensemble sa
prejavuje ako perspektívny súbor pre súasnú
hudbu, ktorý dokáže ostáva v dobrej kondícii aj
mimo festivalových podujatí, a energiou prýštiaci
Chungki Min má evidentný záujem alej rozvíja
spoluprácu so slovenskými interpretmi, z oho
v budúcnosti môže vzís mnoho prínosného.
Robert KOLÁ

rary Christian Music, modernejší piesový
štýl poznail aj 134. žalm Petra Javorku.
Najrozsiahlejším bol 7-asový cyklus The
Sin of Creation (Žalmy 1, 16, 22, 27, 30,
144 a 130, ktorých výber a poradie urovali
interpreti ad libitum) na Slovensku už dlhšie pôsobiaceho portugalského skladatea
Nuna Figueireda. Latinský text použil
jedine uboš Bernáth v Liber psalmorum
II – ludica me, Domine, dvojicu Žalmov
136 a 148 pod názvom akujte a chváte
venoval Miloš Betko nedávno zosnulému
kazateovi Tomášovi Kriškovi, scénický
prvok v podobe napodobovania trubaa
nonej hliadky v nadväznosti na text využil
Daniel Reme v žalme Poda dní, kedy sme
videli nešastie. V záverenom Psalmus
113 predpísal Juraj Vajó paralelne s in-

ter den Menschenkindern nemecké znenie
12. žalmu. Víazoslav Kubika vo Spievam
Ti, Pane zhudobnil Žalmy 23, 117, 19 a 22,
slovenské texty obsahoval aj cyklus Tri žalmy Vladimíra Bokesa. Dve žalmové piesne
Jany Kmiovej (Žalm 13) zaujali pre autorku typickým netradiným inštrumentálnym
využitím, ke si gitarista popri úderoch na
korpus položil nástroj na kolená a medzi
strunami nad hmatníkom preklápal zo strany na stranu dve sklenené guôky. Zdenka
Fekiaová Skruteková poala zhudobnenie
121. žalmu v odahenom štýle Contempo-

M. Zrubcová foto: P. V. Imre

terpretáciou anglickej verzie žalmu spev
aj gitaristovi, ktorý citoval z uniátskej
liturgie v cirkevnoslovanskom jazyku,
priom skladba obsahovala aj fragment
melódie od Whitney Houston. Špecifické
obsadenie v spojení so žalmovými textami
ponúklo návštevníkom možnos sledova,
ako sa s touto výzvou jednotliví skladatelia
vyrovnajú, priom akusticky priaznivé
chrámové prostredie dodalo podujatiu
pôsobivú atmosféru.
Michal ŠEPÁN
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Osobnos Jozefa Podprockého
znamená pre hudobný život
v Košiciach nesmierne vea. Okrem
kvalitného skladateského portfólia
a profesionálneho prístupu ho
charakterizujú hlavne skromnos,
udskos a schopnos múdro, výstižne
a s nadhadom glosova najrôznejšie
životné situácie. Rozprávali sme sa
pri príležitosti jeho životného jubilea
a skvelého autorského veera z jeho
diel v podaní Quasars Ensemble
v Košiciach. Rozhovor s erstvým
sedemdesiatnikom len potvrdzuje,
že je stále autorom plným energie,
nápadov a chuti tvori.

Jozef
Podprocký

foto: P. Kastl

Dobrá hudba
by mala by'
sú6as'ou našej
životosprávy

Pripravil Peter KATINA
Vaše najnovšie Sláikové kvarteto . 6
„Metamorfózy“ op. 62 pôsobí výnimone svojou
sonoritou a vnútornou silou. Kde stále nachádzate
inšpiráciu na tvorbu?
Inšpirané zdroje a podnety k tvorbe nachádzam nielen v živote a v mojej introspekcii, ale
aj v minulosti, v literatúre, poézii i vo folklóre.
Avšak najastejšou inšpiráciou pre každého
skladatea je zaujímavá, lákavá a najmä inšpirujúca objednávka skladby interpretom,
súborom alebo orchestrom. Aj spomenuté
kvarteto som napísal na podnet súboru
Quasars Ensemble, pod dojmom z jeho jedinených koncertných produkcií. V snahe
hudobne zakódova isté životné metamorfózy
a v súvislosti s nimi aj vyjadri svoje dojmy i
pocity som v celej skladbe uprednostnil varianý princíp, ktorý vo svojej tvorbe najviac
preferujem a môžem poveda, že je pre ma
„najinšpiratívnejší“.
Nikdy ste sa netajili silnou anitou k seriálnym
systémom, dodekafónii a 2. viedenskej škole. Je dnes
ešte poda vás tento systém v hudobnej komunikácii
medzi autorom a publikom vitálny a inovatívny?
Osobne si myslím, že áno. Závisí to však na
18

spôsoboch aplikácie tohto systému a na jeho
vhodných kombináciách s inými, v minulosti
i v súasnosti osvedenými kompozinými
princípmi a postupmi. Samotná hudobná komunikácia s publikom, poda ma, iba vemi
okrajovo súvisí s uplatovaním nejakého konkrétneho systému. Ten je, alebo by mal by iba
nástrojom na organizovanie i štruktúrovanie
hudobného procesu so zvoleným tónovým
materiálom. Podstatnejšie sú skôr isté schopnosti, danosti a možnosti každej hudobnej
výpovede, ktorá je symbioticky spojená s jej
disponovanosou na oslovovanie percipientov.
Domáce prostredie je pri percepcii súasnej
hudby znane konzervatívne. Ako bola vaša hudba
prijímaná publikom v zaiatkoch a ako je tomu
teraz?
Rozdiel je markantný. Staí porovna úrove
publika: kým vtedy bolo orientované prevažne
na klasicko-romantický repertoár, dnešný návštevník už dokáže akceptova ovea širšie spektrum hudby. Je teda pochopitené, že aj moja
tvorba bola v zaiatkoch prijímaná skôr akoby
zdvorilostne a asto s nepochopením i kritickým odporom. Domnievam sa, že v súasnosti

je publikum orientované iná a najmä jeho
mladšia as je schopná prijíma novú hudbu,
o pozorujem aj pri uvádzaní mojich skladieb.
Vždy som sa snažil presadzova myšlienku,
že poslucháa treba systematicky vychováva
a najvhodnejšou platformou na takúto edukáciu sú práve koncerty. Aj tu v Košiciach sa
v ostatných rokoch darí uvádza rôzne koncerty, cykly, recitály a festivaly súasnej hudobnej
tvorby (napríklad Hudba provokujúca, Ars
Nova – festival súasnej komornej hudby,
Quasars Ensemble & Košice, Konvergencie,
VENI ensemble, ISCM), o ktoré je stále väší
záujem, o je predpoklad pre ich alšiu podporu a rozvoj.
Dlhé desaroia ste pôsobili na košickom
konzervatóriu. o na vašom pedagogickom
prístupe najviac oceovali tak rozdielne hudobné
osobnosti ako napríklad Iris Szeghy, Peter Breiner
i Ivan Bu a?
Na túto otázku by som oakával reakcie od
mojich žiakov. Pri ich kompozinej edukácii
som vychádzal predovšetkým z vlastných
skúseností a poznatkov, priom som sa stále
riadil niekokými metodickými zásadami. Na
prvom mieste to bol individuálny prístup,
pretože každý z nich disponoval inou dávkou
talentu a hudobnej inteligencie. Vždy som sa
pritom snažil vies ich od analýzy k vlastnej
skladbe, od jednoduchých skladieb k zložitým,
od tonálnych k atonálnym a od malých hudobných foriem k väším... Mojou prvoradou
požiadavkou bolo neustále dodržiavanie kompozinej disciplíny. Pritom som od nich vždy
vyžadoval najmä dobré teoretické základy,
orientáciu v dejinách, koncentráciu na analýzu
a dodržiavanie mojej známej zásady „troch P“
(t. j. poriadok, poctivos alebo pravdivos a pôsobivos). Po dôkladnom praktickom zvládnutí zákonitostí klasickej harmónie sa museli
postupne orientova a realizova aj v novších
7– 8 | 2014
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harmonických systémoch, akými sú napríklad
impresionizmus, modalita i atonalita. Z vlastných skúseností môžem potvrdi, že takto vedený skladate dokáže najahšie preniknú do
podstaty samotnej kompozície. Do akej miery
tento môj prístup i metódu oceovali a akceptovali, môžu posúdi iba oni sami.
Akým smerom sa vyvíja váš hudobný jazyk?
Aké nové prvky aplikujete vo svojich najnovších
dielach?
Vo svojej tvorbe som sa takmer nikdy nesnažil o experimentovanie i originalitu
za každú cenu; uprednostujem istý druh
syntézy toho, o bolo (hlavne v prvej polovici
minulého storoia) a o sa aktuálne deje
v hudobnom svete, s jediným cieom – oslovi

poslucháa pravdivosou svojej výpovede
o tom, o momentálne žijeme, alebo sme
prežili. V zaiatkoch mojej tvorby to bola celá
plejáda nových poznatkov a podnetov, ktoré
sa mohli zda v nieom aj kontroverzné. Okrem bezprostredného vplyvu pedagógov na
moje hudobné myslenie to boli, otvorenými
oami a ušami prijímané, hudobné i hudobno-teoretické podnety a poznatky, akými sú
Debussyho farebnos, Hindemithov systém
a polyfónia, Bartókovo harmonické myslenie,
jeho rytmus i formové postupy, Honeggerova
pregnantnos a galantnos, Stravinského
barbarskos a bizarnos výrazu, Šostakoviov
heroizmus i tragika, novátorská aleatorika
Poskej školy, ale predovšetkým dodekafónia
i serializmus 2. viedenskej školy a jej nasledovníkov, spolu s Novou hudbou 50. a 60. rokov (Hudba dneška, Varšavská jese...).
To všetko sa nejakým spôsobom podiealo
na formovaní môjho skladateského prejavu.
Vo väšine najnovších skladieb uplatujem
viac-menej modálny princíp, v ktorom dominuje polyfonické štruktúrovanie hudobného
procesu s dôrazom na využitie rôznych kontrapunktických techník a postupov. Väšinu
horizontálnych i vertikálnych tvarov pritom
generujem z tematického i tónového základu, ktorý neustále kombinujem s viacerými
melodickými i harmonickými prvkami modality i expresionizmu. To znamená, že uplatujem kvázi „seriálny“ princíp pri kreovaní
takmer všetkých tematických i harmonických
tvarov, preferujúc pritom „klasickú“ motorickos procesu. V prevažne polyfónnej faktúre
pritom evidentne dominuje heterofonický
princíp, ktorý využívam v snahe umocni
nielen celkovú evolúciu, ale predovšetkým
sonoristiku skladieb.

Ktoré diela by ste zvolili ako reprezentatívnu
vzorku vašej tvorby a ktoré sú najhrávanejšie?
Za najreprezentatívnejšie osobne považujem
moje koncertantné skladby, symfónie a predovšetkým sláikové kvartetá. Zatia najhranejšími sú skladby pre akordeón, niektoré zborové,
organové i klavírne skladby a najmä moje suity
poda zápisov v levoskom Pestrom zborníku.
Ako inšpiratívne zdroje asto spomínate Bacha, Bartóka, Schönberga alebo Šostakovia. Ktorí
zo súasných svetových i domácich skladateov sú
vám svojimi vyjadrovacími prostriedkami najbližší?
Z mojej strany je to skôr obdiv a stotožnenie
sa s ich kompoziným myslením a nazeraním
na hudbu ako takú i so samotnou hudobnou
výpoveou týchto a mnohých alších hudob-

ných tvorcov nedávnej minulosti i súasnosti.
Mám na mysli predovšetkým také atribúty v ich
skladbách ako dôsledná racionalita a inovovaná
expresivita, odvážna zvukovos a dráždivá farebnos, melodická a najmä rytmická bohatos hudobného procesu. Z tohto pohadu sú pre ma
najbližšími napríklad Berio, Górecki, Kaneli,
Ligeti, Murail, Pärt, Schnittke, Šedrin, z našich
najmä Berger, Hrušovský, Sixta, Zeljenka...

Vaka nej som potom v rôznych archívoch
objavil a následne „zreštauroval“, aranžoval
i transkriboval celý rad rôznych skladieb od
viacerých autorov z minulých storoí, akými
boli napríklad A. Püschel, J. Koschovitz,
F. X. Zomb, J. Janigh, J. Kerner, O. Hemerka
a i. Bola to práca nesmierne interesantná
a vo svojej podstate aj efektívna. Skladby
na pódiách žijú a sú s obubou prijímané
publikom. Predstavujú zárove modikované zrkadlo nášho hudobného života pred
stároiami. Mojím hlavným zámerom bola
a priori snaha sprístupni o najviac takýchto
pamiatok, na druhej strane to bol aj záujem
samotných interpretov.
Košice boli minulý rok Európskym hlavným
mestom kultúry. Ako hodnotíte terajší hudobný
život mesta v kontexte tejto udalosti?
Hudobný život v Košiciach bol v tejto súvislosti nesmierne bohatý a pestrý. Významnou
mierou sa o to priinili nielen viacerí koncertní
umelci a orchestre, ale aj rad komorných súborov, ktoré som už spomenul. Z množstva
produkcií ma osobne najviac oslovili fascinujúce koncerty rezidenného súboru EHMK
2013 Quasars Ensemble, ktorého kvalitná
a zanietená interpretácia málo známych
skladieb súasnej hudby evidentne pozitívne
zarezonovala aj u košického publika. Je možné
konštatova, že všetky jeho koncerty umocnené nekonvennou dramaturgiou, excelentnými výkonmi jednotlivých lenov súboru pod
vedením dirigenta a skladatea Ivana Buffu
a prítomnos viacerých významných skladateských osobností (Sørensen, Hosokawa, Jarrell, Saariaho, Kopelent) evidentne obohatili,
skvalitnili a priaznivo oživili terajší hudobný
život mesta.

Pozoruhodnú rolu nadobúda vo vašich opusoch
rekonštruovaná hudba (reštaurovanie a prekomponovanie zápisov z levoského Pestrého zborníka).
o vás fascinuje na týchto starých zápisoch?
Je to predovšetkým uvedomenie si skutonosti, že v našich koninách, dávno pred

Silné využívanie prvkov východoslovenského folklóru i lokálnej sakrálnej hudby vo vašich
dielach naznauje vašu previazanos a súznenie
s regiónom. Cítite sa by hrdým lokálpatriotom?
Istý lokálpatriotizmus v mojom prípade súvisí
nielen s tým, že väšiu
as svojho života som
prežil v Košiciach, ale
Prial by som si, aby kultúrnos a s ou súvisiaca
východoslovenský región
spiritualita, boli konene neodmyslitenými súje zárove aj mojím rodisasami nášho „potravinového reazca”, aby sa
kom. Keže už od detstva
viac skultivovalo naše bežné žitie, ktorého súassom bytostne spätý s folkou by mala by aj dobrá a kvalitná hudba.
lórom i sakrálnou hudbou, je pochopitené, že aj
takéto prvky sú akoby programovo prítomné
Jánom Levoslavom Bellom, pôsobila celá
vo viacerých mojich skladbách.
plejáda skladateov – „kleinmeistrov“,
ktorých asto pozoruhodná a zaujímavá
tvorba leží v rôznych archívoch pre dnešného
Ste známy svojou promptnosou, precíznosou
poslucháa nedostupná. Ide o nesmierne
a presnosou pri práci na asovej osi „objednávka –
bohatú a málo známu hudobnú históriu nášdokonenie diela – spolupráca pri naštudovaní
ho regiónu. Oživovaniu i „reštaurovaniu“
s interpretom – koncert“. Píšete ahko? Znamenajú
hudobnohistorických pamiatok najmä výpre vás pracovné termíny, prísny režim a racionachodoslovenského regiónu sa venujem popri
lita „nutné zlo“, nevyhnutnú súas umeleckého
vlastnej kompozinej innosti priebežne už
biznisu, alebo je to i prirodzená súas vašej vlastod 70. rokov. Prvým inšpiraným prameom
nej umeleckej osobnosti?
bol pre ma práve levoský Pestrý zborník
Každý, kto tvrdí, že „píše ahko“, je pre ma do
z prvej polovice 17. storoia, na ktorý upriaistej miery podozrivý, pretože samotná tvorba
mila moju pozornos prof. Mária Potemrová.
i kompozícia nikdy nie je (a ani by nemala by)
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jednoduchým alebo ahkým procesom. Rôzne
termíny na dokonenie skladieb, prísny pracovný režim a racionálne nasadenie pri tvorbe
považujem skôr za „nutné dobro“, ktoré je nevyhnutnou súasou každej umeleckej innosti
i jej samotnej realizácie. Takže urite je to aj
prirodzená súas mojich umeleckých aktivít.

opakujem, že sa stotožujem s myšlienkami
Zoltána Kodálya: „Hudba je duchovná potrava
a nemožno ju niím nahradi. Kto ju nemá, žije
a umiera na duchovnú anémiu. Niet plnohodnotného života bez hudby.“ Prial by som si, aby
kultúrnos a s ou súvisiaca spiritualita, boli
konene neodmyslitenými súasami nášho

Quasars Ensemble na košickom koncerte foto: www.k13.sk

Okrem racionálnej pracovnej erudície je však
pre vás nesmierne dôležitá i duchovná stránka
umenia a tvorby. Aký by teda mal by pomer medzi
racionalitou a spiritualitou autora?
Tieto dve charakteristiky i vlastnosti sú u ma
rovnocenné a neoddelitene spojené. Ich
existencia je vzájomne podmienená a vzah
medzi nimi by mal by u každého autora koherentný. Samotný duchovný aspekt v hudbe
však považujem za jediný, ktorým v podstate
hudba disponuje a oslovuje poslucháa. Poda
ma hudba je, i vlastne by mala by, súasou
našej každodennej životosprávy. Aj preto rád

„potravinového reazca“, aby sa viac skultivovalo naše bežné žitie, ktorého súasou by mala
by aj dobrá a kvalitná hudba.
Na akých nových dielach práve pracujete?
Moje osobne plány a predsavzatia sú väšinou
dobre ukryté pred zvedavými ušami, pretože
lovek nikdy nevie, o prinesie život. A o
sa týka mojich skladateských východísk pri
tvorbe, tie vždy boli a sú identické pri komponovaní ktorejkovek mojej skladby – zauja,
poteši, prekvapi, provokova i iritova alebo
jednoducho povedané – adekvátne oslovi

Hviezdny ve6er Jozefa Podprockého
Súbor Quasars Ensemble sa okrem pozorného mapovania súasnej svetovej tvorby
i hudobných návratov do zaiatku 20. storoia s obubou zameriava na skladateské
proly významných slovenských osobností.
Staí spomenú portréty Ivana Paríka, Romana Bergera, Alexandra Albrechta i mnohých
alších. Quasars sa ujali i uceleného prolu
jedného z „bardov“ košického hudobného
života – autorského veera Jozefa Podprockého pri príležitosti jeho životného jubilea
v priestoroch košických Kasární/Kulturparku
(10. 6.). Navyše, lenovia súboru s autorom
dlhodobo spolupracujú už od študentských
ias na Konzervatóriu v Košiciach, ale i na súasnej, profesionálnej skladatesko-interpretanej báze. Keže sa Podprocký zúastuje
naštudovania väšiny svojich diel, interpretácia v podaní Quasars Ensemble tak nado-
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budla referenný autentický charakter, „posvätený“ prítomnosou skladatea. lenovia
Quasars, ktorých prejav pôsobí kompaktne
a suverénne nielen pri „plnej zostave“, stavili
v úvode hlavne na skladby v obsadeniach
sólo, trio a kvarteto. Obrazy meditatívnych
expresívnych oblúkov a pôvabných legátových línií i dramatickejších pasáží v Sempre
Solo pre autu, v autorovom ranom diele zo
60. rokov, boli príjemným úvodom slávnostného veera. Aj v Divertimentine pre dychové
trio zdôraznili hudobníci hlavne jeho hravos
a humor i krehké, precízne prepracované
štruktúry. Fantáziu II na sekvenciu Victimae
paschali pre violu, ktorá vznikla iba minulý
rok, interpretoval Peter Zwiebel v pestrej
zvukovej palete; skvele predviedol rozsiahle
lomené gurácie, pizzicatové plochy a zdôraznil vypätý výraz diela i jeho lyrické mo-

poslucháa a interpreta. Vždy sú to väšinou
interpreti, ktorí ma neustále – i už vedome
alebo nevedome – podnecujú k napísaniu
nových skladieb. Momentálne pracujem na
svojej 4. symfónii, chcem sa ešte viac venova
vokálnej tvorbe, avšak bez komornej hudby
neviem existova...

Jozef PODPROCKÝ (1944) študoval kompozíciu na Konzervatóriu v Košiciach (J. Hatrík) a na
VŠMU v Bratislave (J. Cikker, A. Moyzes). V rokoch 1969–2013 vyuoval hudobno-teoretické
predmety a kompozíciu na Konzervatóriu v Košiciach ( jeho žiakmi boli P. Breiner, I. Szeghy,
N. Bodnár, A. Mihali, J. Kmiová, I. Bua a .),
bol tiež riaditeom Štátnej lharmónie Košice
(1986–1988). Inšpirácie zo slovenskej kompozinej školy transformoval postupmi európskej
hudobnej moderny, nadväzovanie na východoslovenské folklórne zdroje je markantné v jeho
úpravách a rôznych spracovaniach udových
piesní. Venuje sa aj oživovaniu historickej hudby
svojho regiónu. Je laureátom Ceny J. L. Bellu
za Sláikové kvarteto . 2 (1978), Ceny Nadácie
Hemerkovcov (1994) a Ceny kritiky (2003).

menty. Premiérované Sláikové kvarteto . 6
„Metamorfózy“ je mimoriadne svieže a farebné dielo na báze variácií, ktoré v sebe nesie
i monumentálne plochy bohaté na výrazové
pauzy. Pestré, brilantné štruktúry, pôsobivé
ažolety i dynamické polyfonické bloky poslucháom poskytli dôkaz o autorovej neutíchajúcej invennosti i vitalite.
Záver koncertu patril Rozmarnému prelúdiu
(2010) a Polke z roku 1962, ktorú Ivan Buffa
zaranžoval pre Quasars. Kým Prelúdium sa
nieslo v atmosfére razantnej rytmiky, Polka
uzavrela veer v doslova promenádnom
„smetanovskom“ duchu. Sála Kasární/Kulturparku bola zaplnená publikom pestrého
vekového zloženia. Jozef Podprocký predstavuje stálicu domácej hudobnej scény, ktorá
si pre svoju originálnu tvorbu a osobnostné
kvality zaslúži obrovský potlesk na otvorenej
scéne – presne taký, akého sme boli ten veer
svedkami.
Peter KATINA
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PONDELOK
25. augusta 2014

19.00

SKALICA
Jezuitský Kostol
:]RLY,WMP]_L6PL_P^Le ]ZV`#$5³Y ALWZaTƲ
A

Caline MALNOURY
J. S. Bach, A. Vivaldi, J. J. Beavarlet-Charpentier, F. Mendelssohn Bartholdy,
L. J. A. Lefébure-Wély, Ch. H. Rinck
FRANCÚZSKO
VSTUP VOLNÝ
´

UTOROK
26. augusta 2014

19.00

@>;:=4,/,?0Ž
SPOLOK KONCERTNÝCH
UMELCOV
^ YLYƲYZ`[ZO[Z]Z`
Ministerstva kultúry
>WZaPY^VPU]P[`MWTVd
^ YLYƲYöX[]¿^[PaVZX
Hudobného fondu
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Monday, 25/08/2014 Q 19.00

SKALICA
Jesuit Church
Organ by Albert Keates 1894,
5´YALWZaTƳ

0
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014
.

Caline MALNOURY (France)
J. S. Bach, A. Vivaldi, J. J. BeavarletCharpentier, F. Mendelssohn Bartholdy,
L. J. A. Lefébure-Wély, Ch. H. Rinck

Tuesday, 26/08/2014 Q 19.00

ZOHOR
St Margaret of Antioch's RC Church
:]RLYMd=TPRP]Z[ "$

Jan VERMEIRE (Belgium)

ZOHOR
Rímskokatolícky Kostol sv. Margity Antiochijskej
:]RLY ]Xd=TPRP]Z[`^ "e ]ZV`$

J. S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy,
F. Liszt, J. N. Lemmens, F. Peeters,
N. Goemanne

Jan VERMEIRE
J. S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, F. Liszt, J. N. Lemmens, F. Peeters,
BELGICKO
N. Goemanne
VSTUP VOLNÝ
´

STREDA
27
7. augusta 2014

19.00

ORAVSKÝ PODZÁMOK / HRAD
Kaplnka sv. Michala
:]RLYYPeY³XPSZZ]RLY³]Le [ZWZaTNP#^_Z]ZƲTL

Christian IWAN
W
RAKÚSKO

VSTUP VOLNÝ
´

19.00

ORAVSKÝ PODZÁMOK / CASTLE
St Michael's Chapel
@YVYZbYZ]RLYM`TWOP]YOSLWQZQ_SP#_S
century

Christian IWAN

(Austria)

21]PNZMLWOT566P]WWB,8ZeL]_28`ĉL_

21]PNZMLWOT566P]WWB,8ZeL]_28`ĉL_

ŠTVRTOK
28. augusta 2014

Wednesday, 27/08/2014 Q 19.00

Thursday, 28/08/2014 Q 19.00

;0Ʈ:A>69:AA0>

;0Ʈ:A>69:AA0>
Rímskokatolícky farský Kostol sv. Ondreja, apoštola
:]RLY5Z^P[SL 6ZWMLdLe]ZV`#"

St Andrew the Apostle's RC Parish Church
:]RLYMd5Z^P[S6ZWMLd#"

Marek VRÁBEL (Slovakia)
51]ZMP]RP]5>_LYWPd2-ÈSX56ALŶSLW

Marek VRÁBEL

C. Avison, C. Valerj

51]ZMP]RP]5>_LYWPd2-ÈSX56ALŶSLW.,aT^ZY.ALWP]U

SLOVENSKO

VSTUP VOLNÝ
´

PIATOK

29. augusta 2014

19.00

Friday, 29/08/2014 Q 19.00

PODOLÍNEC

PODOLÍNEC
Rímskokatolícky farský Kostol Nanebovzatia Panny
Márie

RC Parish Church of the Assumption of the BVM
:]RLYMd=TPRP]?P^_a¼]PV:[`^$!$

:]RLY ]Xd=TPRP] ?P^_a»]PV
?
:[`^$!e ]ZV`$

Ž`MZç43=492(Slovakia/Switzerland)

Ž`MZç43=492
J. G. Rheinberger, R. Schumann, J. Ch. H. Rinck, G. A. Merkel, M. Brosig,
ź4S]TYR
6/29(16.2ä9$-ÿ,$56.2

J. G. Rheinberger, R. Schumann, J. Ch. H. Rinck,
2,8P]VPW8-]Z^TRź4S]TYR

VSTUP VOLNÝ
´

SOBOTA
30. augusta 2014

20.00

Saturday, 30/8/2014 Q 20.00

TRNAVA

TRNAVA

Dóm sv. Mikuláša

St Nicholas's Basilica
:]RLYMdALWPY_TY,]YZWO"#

Organ Valentina
V
Arnolda z roku 1783

Stanislav ŠURIN

Stanislav ŠURIN
G. Frescobaldi, D. Zipoli, B. Marcello, J. Ph. Krieger, J. Pachelbel, S. Markfelner,
P. Roškovský, F. X. Brixi, Anonymus, C. Ph. E. Bach

SLOVENSKO
VSTUP VOLNÝ
´

ZMENA PROGR AMU V YHR ADENÁ

(Slovakia)

G. Frescobaldi, D. Zipoli, B. Marcello,
J. Ph. Krieger, J. Pachelbel, S. Markfelner,
P. Roškovský, F. X. Brixi, Anonymous,
C. Ph. E. Bach
FREE ADMISSION TO ALL CONCERTS

SKLADATE MESIACA

Giacinto

Scelsi
Na poiatku70. rokov sa viacero skladateov
nezávisle od seba zaalo zaobera fenoménom plynulých procesov, ktoré boli v silnom
protiklade k hlavnému prúdu avantgardy
60. rokov – serializmu. Dôležitú úlohu zohrali Ligetiho „mikropolyfonické” orchestrálne
diela (od Apparitions po Lontano), Xenakis
i niektoré Stockhausenove kompozície
(napríklad Stimmung). Málokto však vie, že
v období, kedy Ligeti písal svoje prvé „mikropolyfonické” diela, taliansky aristokrat
Giacinto Scelsi komponoval zvláštne skladby, založené na mikrotonálnych premenách
jedného tónu, ktorých hudobný priebeh je
silne dynamický a vypätý napriek povrchovej statickosti zvolenej dikcie. Jeho dielo,
dovtedy známe len úzkemu okruhu zasvätencov, s nadšením „objavila” až skladateská generácia nastupujúca v 70. rokoch.
V roku 2009 sa Scelsiho hudba objavuje
v hollywoodskom lme Shutter Island.

[foto: archív]

(1905–1988)

Adrián DEMO
M
Predtým, ako sa pozrieme bližšie na Scelsiho hudobný jazyk, je dôležité oboznámi sa s jeho „kompozinou metódou“. Touto metódou bolo
improvizovanie: spoiatku na klavíri (poda legendy sa Scelsi dostal zo
svojej osobnej krízy siahodlhými klavírnymi improvizáciami na jednom
tóne), na rôznych exotických nástrojoch a od roku 1957 najmä na jednohlasnom elektrickom klávesovom nástroji zvanom Ondiola (vyrábanom
vo Francúzsku pod názvom Claviolin; ako Ondiola sa predával na talianskom trhu), ktorý umožoval mikrotonálne odchýlky a zmeny registra.
(Len pre zaujímavos, Scelsiho prvé pokusy s mikrointervalmi nájdeme
v skladbe Tre studi pre Es klarinet z roku 1954, teda tri roky pred zadovážením Ondioly). Scelsi svoje improvizácie nahrával (viacvrstvové
úseky pomocou „playbacku“) na pásky, ktoré jeho pomocníci prenášali
do tradiného notového zápisu. Tento zvláštny spôsob tvorby poda Jaroslava Šastného vychádzal zo Scelsiho aristokratických návykov – jeho
predkovia takisto využívali pisárov, napriek tomu, že ítanie a písanie im
22

nerobilo problém. Najznámejším z týchto pomocníkov bol Vieri Tosatti,
skladate a klavirista, ktorý so Scelsim spolupracoval niekoko desaroí.
O úlohách, ktorým Tosatti musel eli pri prepisovaní Scelsiho pásiek,
Šastný píše:
„Jejich p epis ovšem kladl p ed Tosattiho zcela nové a obtížné úkoly.
Zde už nešlo o vícemén mechanickou transkripci jako v p ípad klavírních improvizací. Scelsi mu vždy pásek p ehrál, objasnil celkový
zám r a uril obsazení. N která místa komentoval p esnými pokyny,
ale p icházel i se zcela vágními, spíše poetickými, n kdy však naprosto nesplnitelnými požadavky jako ,vybuchující asteroidy‘ nebo ,p esn ladící tóny nástroj ze skla, které se po úderu zesilují‘ atd. Zde už
byl invenní podíl Tosattiho v tší. Musel si p edevším poradit s notací
mikrointerval i s ešením veškerých kompoziních detail, které hrab nechával zcela na n m. Partitury ukazují v mnoha ohledech velmi
promyšlenou racionální strukturu, znalost nástrojových možností
a obdivuhodnou nápaditost v instrumentaci a orchestrální sazb .
U smyc se asto objevují velmi nekonvenní scordatury, umožující
7– 8 | 2014
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jinak nehratelné tónové kombinace. Ve 4. smycovém kvartetu narstá
komplexnost interpretaních požadavk natolik, že každý nástroj je
notován na ty ech osnovách – pro každou strunu jedna! Tosattimu
však v tšinou nebyly – stejn jako ostatním spolupracovníkm – známy názvy skladeb, na kterých pracoval, a asto ani jejich azení do
v tších celk. Tuto poslední fázi kompozice si Scelsi vyhrazoval pro
sebe. V prb hu let Tosatti vypracoval celou ,nauku‘ týkající se realizace Scelsiho skladeb. V noval jim spoustu asu a staral se též o jejich
provád ní. Zajišoval hudebníky, sám skladby dirigoval na koncertech
i nahrávkách.“ Sám Scelsi sa vlastne nepovažoval za skladatea, ale
za „posla vyšších sv t, zprost edkovatele božských vizí, za nádobu,
z níž se vylévá vesmírná energie“.1

Q   D
V rokoch 1956 a 1957 „skomponoval“ Scelsi dve skladby, ktoré mali
esenciálny význam pre jeho hudobný vývin. V Quattro pezzi pre trúbku
(1956) je posledná as založená na tóne f, s obasnými vyboeniami do
tónov e a es, ktoré slúžia ako „citlivé“ tóny. Tónové vymedzenie je vyvážené bohatou prácou s timbrom – hrá pracuje s niekokými dusítkami.
Pozornos poslucháa je tak obrátená k timbru, dynamike a artikulácii.

I, 
Pri sústredenom poúvaní Scelsiho hudby si uvedomujeme vzájomnú
závislos medzi jednotnými parametrami, ktorým skladateská prax po
stároia nepripisovala význam (alebo sa s nimi pracovalo osobitne, bez
zretea na ich vzájomnú prepojenos). Aj pri vemi jemnej zmene výšky
tónu sa mení jeho timbre. „Rozdrobenie“ jednotlivých zložiek timbru
a zmena v niektorom z nich spôsobuje silnú zmenu úinku zvuku ako
celku. Túto skúsenos Scelsi pravdepodobne nadobudol poas cviení
Nada-jogy (jogy zvuku).
Mikrointervalové súzvuky sú sprevádzané zvláštnym akustickým javom: interferenným chvením. V hudbe mu skladatelia nevenovali
pozornos, sluchom je ahko rozpoznatený napríklad pri skúške sirén.

Sláikové kvarteto . 4 takty 5-9

Interferencia (interferenné rázy), dosahovaná pomocou jemných
mikrointervalových odchýlok, prináša nový „rytmický prvok“. Jej
rýchlos sa mení v závislosti od vzájomnej výšky dvoch alebo viacerých
tónov (resp. vzájomnej mikrointervalovej odchýlky), takže rytmus interferenného pulzu je pohyblivý. Interferenciu si môžeme vyskúša
v praxi napríklad na sláikových nástrojoch hraním unisona na dvoch
strunách, priom na jednej strune glissandom vemi pomaly meníme
výšku tónu. Dnes je práca s interferenciou bežnou súasou skladateskej praxe, dokonca sú skladatelia, pre ktorých je jej výskum celoživotným zaujatím (Alvin Lucier a i.). Scelsi asto pracuje s interferenciou
vedome – chvenia sa pri pomalom mikrointervalovom odchýlení od
unisona a návratu do periodicky zrýchujú a spomaujú. Interferenné
chvenie potom v priebehu skladby „umelecky spodobuje“ poetnými
„bisbigliandami“, širokým vibratom a rôzne rytmizovaným tremolom.
Na rozdiel od „demonštrovania akustickej reality“ je interferencia
v Scelsiho prípade pomôckou na vytváranie asto takmer romanticky
emotívnej hudby.

Scelsiho charakteristická signatúra [foto: archív]

Takouto metódou o tri roky neskôr
skomponoval všetky štyri asti cyklu
Quattro pezzi ciascuno su una nota
sola, ponúc ktorým sa datuje jeho zrelé, „jednotónové“ obdobie.
Dôležitým dielom z hadiska formy je
Dithome z cyklu Trilogia pre sólové violonelo (1957/1965). Jednoasová
skladba je vystavaná vo forme palindrómu i zrkadla (ABCBA), založeného na tóne E a susedných tónoch D a F
(tzv. „osový princíp“). Ako vidíme, intuitívna a ezoterická predstava o Scelsiho tvorivom procese nie vždy korešponduje s realitou. Scelsiho dielo je
umelecky najpôsobivejšie v skladbách
nasledujúcich model použitý v Dithome: jednoasový monolit vytvorený na jasnom stavebnom princípe
i procese. Napríklad „husový koncert“ Anahit pre husle a 18 nástrojov
(1965), v ktorom sa hudobný priebeh
špirálovito dvíha od tónu b smerom
nahor až po „vytúžené“ g3 (mikrointervaly vystupujú vo funkcii citlivých tónov, vyvolávajú dojem „ahania
na škripec“). Sláikové kvarteto . 4 (1964) je takisto vystavané na princípe neustáleho stúpania registrov a tónových skupín, skomplikovaného trojvrstvovou faktúrou a bohatou paletou použitých timbrov, ktoré
vytvárajú „priestorový dojem“ jednosmerného stúpania. Zárove sa
tieto diela vyhýbajú jasne uchopiteným procesom (napríklad aditívnym rytmom).

Q      
Vo svojej prvej skladbe v „zrelom štýle“ (odborníkmi oznaovanom
ako „tretie obdobie“) Quattro pezzi ciascuno su una nota sola (1959)
pre 26 hráov Scelsi zakladá hudbu na 4 tónoch: F, H, As, a A; každú as na jednom tóne. Scelsi v jednotlivých astiach napriek názvu
skladby „neintonuje“ iba jeden tón. Namiesto toho hudba vychádzajúca z jedného tónu alebo súzvuku (zloženého z alikvotných tónov pôvodného tónu), pomocou glissánd a mikrointervalových trilkov k že
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k susedným (mikro-)tónom a periodicky sa navracia k poiatonému
tónu. Medzi d žkou jednotlivých úsekov, astí a tónovým rozsahom
nie je jasný vzah. Napríklad 2. as, založená na tóne H, je takmer
raz taká dlhá ako 1. as, aj ke tónový rozsah je podobný tónovému
rozsahu 1. asti. Podobne ako v iných Scelsiho skladbách pre väšie
obsadenie, sú nástroje „posadené“ v hlbokých registroch. Jednotlivé
asti majú premenlivú inštrumentáciu, orchestrálne tutti je použité
len v záverenej asti.

O¢
Mnoho skladateov a improvizátorov ovplyvnených Scelsim vytvára
hudbu založenú na princípe hudobného kontinua. Jeho vplyv môžeme vypozorova u skladateských osobností takých rozdielnych, akými
sú napríklad Gérard Grisey a Pawe Szymaski. Narábanie s timbrom
a jeho premenami, silná redukcia i absencia niektorých parametrov
a detailná práca „vo vnútri“ zvuku sa už dávnejšie stali „povinnou výbavou“ skladatea.

Scordatura v sláikovom kvartete

Giacinto Scelsi „nekomponoval“, neradil zvuky za sebou. Tristan Murail, jeden z hlavných reprezentantov spektralizmu, sa o Scelsim vyjadril nasledovne: „Nebol som ovplyvnený Scelsiho hudbou, bolo však zaujímavé, ako ide po podobnej ceste, skúšajúc preskúma vnútro zvuku, ale vo vemi intuitívnej, môžeme
poveda mystickej podobe, kým my sme sa ho snažili preskúma vedecky.“

M V¥  Z¦
Dielo Giacinta Scelsiho fascinuje svojou originalitou a ojedinelosou. Kde však hada pôvod tejto originality? Scelsi vo svojich skladbách dosiahol zvláštnu rovnováhu estetík hudby Východu a hudby
Západu. Rozladené trúbenia, alikvotné tóny, chvenia i „povrchový“ pocit statickosti (dosahovaný sústredením na minimum hudobných prostriedkov) môžu niekedy pripomína hudbu odahlých kultúr: tibetských kláštorov, mongolských spevov i indickej klasickej
hudby. Napriek hlbokým znalostiam týchto kultúr však Scelsi nesiahol k evokovaniu exotiky pomocou citátu i štýlovej nápodoby.
Jeho riešenie tejto dilemy je nanajvýš „západné“: je ním prehodnotenie tradície. „Klasické“ hudobné parametre (rytmus, harmónia,
melódia) odsúva na vedajšiu koaj a sústreuje sa na prácu s registrom (unisono v jednej oktáve až po štvoroktávové unisono), dynamikou i hustotou zvuku (zdvojenia, mikrotonálne zhluky okolo
hlavného tónu). Dedistvom západnej hudobnej tradície je aj silná,
priam romantická expresivita jeho diel, ako aj klasický harmonický
princíp konsonancie a disonancie (napätie – rozvedenie – pokoj).
Zaujímavý je prenos tohto princípu: staí porovna Sláikové kvartetá . 3 a . 4.
Na záver dajme slovo Tristanovi Murailovi o dôležitosti Scelsiho hudby: „ ‚De-kompoziné‘ myslenie Giacinta Scelsiho vyjadruje zmenu pohadu a úplný obrat v tradícii a štylistických postupoch západnej hudby,
ktorá bola po stároia založená na spájaní i superpozícii hudobného
materiálu.“2 A zárove je táto hudba taká krásna a podmaujúca...
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Scelsiho hudobné dielo zvyknú odborníci deli do štyroch období:
1. Prvé obdobie (1929–1948): badatená snaha skladatea ovládnu klasické formy, omu napovedajú aj názvy skladieb (Sonáta,
Variácie, Sinfonietta, Toccata at.). Krátke štúdium dodekafónie
u Walthera Kleina. Väšina skladieb z tohto obdobia je napísaná
pre klavír, nástroj, ktorý Scelsi poda všetkého znamenite ovládal.
Skladby: Hispania pre klavír, Sláikové kvarteto .1.
2. Druhé obdobie (1952–1959): na konci 40. rokov Scelsi prechádza
hlbokou osobnou krízou. Komponova zaal opä až po štvorronej prestávke. V nových skladbách sa prejavuje zaujatie kultúrou
alekého východu, skladby nenesú stopy dobovej hudobnej produkcie. Pribúdajú repetície, efekty evokujúce rezonanciu, klastre.
Píše množstvo sólových skladieb. Skladby: Trilógia (prvé dve asti:
Triphon, Dithome) pre violonelo, Pwyll pre autu, Klavírna suita
. 9, Quattro illustrazioni pre klavír.
3. Tretie obdobie (1959–1969): ponúc skladbou Quattro pezzi
ciascuno su una nota sola Scelsi prichádza so svojím najcharakteristickejším hudobným jazykom. Skladby tohto obdobia väšinou krúžia okolo jedného tónu, využívajú aj harmonické tóny.
Rozhodujúcu úlohu zohráva samotný zvuk (timbre), používa sa
široká paleta farebných odtieov, registrov, spôsobov hry. V mnohých skladbách sa vrátil k tradiným inštrumentálnym zoskupeniam (sláikové kvarteto, symfonický orchester). Skladby: Aion,
Sláikové kvartetá . 3 a . 4, Hurquialia, Hymnus, Ygghur (3. as
Trilógie pre violonelo).
4. Štvrté obdobie (1970–1976/1988): od roku 1970 sa Scelsiho štýl výrazne umiernil, stal sa formovo aj zvukovo asketickejším. Jednotlivé
skladby sú zárove štylisticky pestrejšie: od gregoriánskych melódií
skladieb Antifona i Tre canti sacri, cez skladbu Pranam II vystavanej na malej tercii, ktorá znie nepretržite ako pod klavírnym pedálom
v meniacich sa konšteláciách. Sláikové kvarteto . 5, svojské „requiem“ na smr priatea Henriho Michauxa je zasa príkladom vemi
redukovanej práce s nekonvenným sonoristickým materiálom.
Bolestne pôsobiaci zvuk môže pripomína akýsi extrémne skreslený
zvon, ktorý nekompromisne „vyzváa“ poas celého trvania skladby
(pizzicato/arco vytvárané silným tlakom na strunu).

D¢£
Scelsi: 5 String Quartets/String Trio/Khoom. Michiko Hirayama, Arditti
String Quartet, Maurizio Ben Omar, Frank Lloyd. Naïve Montaigne.
Natura renovatur (for 11 strings) – 1967, Scelsi: Natura Renovatur.
Frances-Marie Uitti, Münchener Kammerorchester, Christoph Poppen.
ECM New Series
Scelsi: Quattro Pezzi/Anahit/Uaxuctum. Orchestre et chœur de la Radio-Télévision de Cracovie – Jürg Wyttenbach. Accord.
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Slovenské vydavate stvá
experimentálnej hudby

zvukolom.org

LOM:

V dnešnej dobe takmer neobmedzenej
reprodukcie hudby prostredníctvom digitálnych médií, kedy sa aj veké hudobné
vydavatestvá vaka jej nelegálnemu
šíreniu a „zdarma faktoru” dostávajú
do existenných problémov, sa naskytá
otázka, aká je vlastne pozícia hudobných
vydavatestiev „budúcnosti”. Ako zárobková innos to vemi perspektívne nie sú,
už vôbec nie v prípade, ak sa nezaoberajú
mainstreamovou komernou produkciou,
ale vydávajú hudbu, ktorá nie je primárne
urená na masovú spotrebu. Predpokladom pre takéto pôsobenie je aj osobná
angažovanos a zanietenos pre menšinový žáner – ím raritnejší a nekomernejší,
tým musí by „alternatívna” motivácia
vydavateov väšia. Týmito atribútmi do
(nepochybne) vekej miery disponujú aj
udia okolo vydavatestiev experimen-

Jonáš Gruska
Noné oscilácie pre jedného (MC, web)

tálnej hudby na Slovensku. Táto hudba
je vytesnená na okraj hudobnej kultúry
a všeobecného povedomia, ale stále si
udržuje a vychováva svojich „skalných”,
ktorí navštevujú koncerty a v ich mp3
prehrávai (alebo skôr walkmane) nájdete
nahrávky subžánrov ako noise i glitch.
Musíte ju vyhadáva, aby ste sa k nej dostali, existuje v rámci uritej subkultúry,
kde aj vaka užšiemu kruhu „domácich
vládne pocit spolupatrinosti a vzájomnej
podpory. Tí poúvanie „svojich” žánrov
intelektualizujú a asto siahajú po menej
tradiných médiách, ako sú magnetofónové kazety i vinylové platne. U nás pôsobí
niekoko labelov experimentálnej hudby,
založených nadšencami z radov samotných umelcov i organizátorov podujatí.
Svojimi odpoveami nám pohad do „zákulisia” poskytli Jonáš Gruska z vydavatestva LOM, Filip Drábek zo zabehnutého
labelu Exitab, Emil Mako z Black Orchid
Productions a Miro Hargaš z labelu Forum
Absurdum.

Predstavte v krátkosti svoj label.
o považujete za jeho primárnu
úlohu?
LOM: Vznikli sme v roku 2011 a odvtedy sa
v prvom rade venujeme prezentácii a distribúcii zaujímavej súasnej a experimentálnej hudby z územia východnej Európy.
Zaoberáme sa tiež výrobou nezvyajných
hudobných nástrojov, i už softvérových
alebo hardvérových.
Exitab: Primárnou úlohou je vydáva pre nás
zaujímavú tvorbu slovenskej a eskej scény.
Ide predovšetkým o súasnú experimentálnu
elektronickú hudbu. S vydavateskou innosou sme zaali v roku 2009, pod názvom
Exitab fungujeme od roku 2011. Okrem vydávania albumov organizujeme aj koncerty.

nú tvorbu. Ústredným motívom pritom nie
je vytvára nahrávky v rámci nejakej ucelenej
vydavateskej identity – skôr chceme podporova výnimoné a vzrušujúce projekty, ktoré
žijú na okraji hudobnej scény. Naše obianske
združenie s rovnomenným názvom, ktoré stojí
za labelom, zárove riadi bratislavský Priestor
pre chýbajúcu kultúru Fuga. Pri výbere nového materiálu pre vydavatestvo vychádzame
teda aj z osobnej skúsenosti živých vystúpení
hudobníkov vo Fuge. Prostredníctvom využitia vlastnej koncertnej sály tak Forum Absurdum nešíri len diela prostredníctvom nosiov,
ale dáva muzikantom priestor na prezentáciu
pred živým publikom.

Na 6om momentálne pracujete
a 6o chystáte v najbližšej dobe?

LOM: Momentálne je to album dua Amen
Tma, ktorý by mal oskoro vyjs digitálne a na
kazetách. Jedná sa o dos unikátny projekt,
nezakotvený v žiadnom z (mne známych) hudobných štýlov. V niektorých trackoch možno
pou balijský
gamelan, v iných
zase basgitarové
melódie a to celé
je zabalené do
komplikovaných
polyrytmov
a polymetrie.
Nezaháame ani
vo sfére hudobných nástrojov,
vyvíjame ich
hne niekoko.
Jedným z nich
Mrvka/Bolka
Angakkut
je zariadenie na
Mrkva/Bolka (CD, web)
Unshaped Unspoken (LP)
synchronizáciu
rôznych syntezátorov a drum
machines pomocou MIDI a CV. Takisto plánuBlack Orchid: Zaiatky vydavatestva siajeme návrhy niekokých nových modulov pre
hajú do roku 1998, kedy popri distribúcii
modulárne syntezátory.
hudobných nosiov vzniklo aj vydavatestvo.
Za zhruba 10 rokov innosti vyšlo pod Black
Exitab: V posledných mesiacoch a rokoch sa
Orchid Productions 61 titulov, žánrovo posnažíme udrža trend toho, aby sme aspo raz
krývajúcich najmä ambient, industrial, expeza dva mesiace vydali novú nahrávku. To však
rimentálnu elektroniku a dark rock. Cieom
neznamená, že ak by nahrávky neboli, aj tak
labelu bolo zo zaiatku vyda známejšie mená
ideme silou mocou nieo vydáva – kvalita
svetovej undergroundovej experimentálnej
má vždy prednos pred kvantitou. Rozrobené
scény (napr. Big City Orchestra, Origami
máme momentálne dva medzinárodné projekArktika, Daniele Brusaschetto, M. Nomity, ktoré sú však sasti závislé aj od úspešnosti
zed, ...) ako aj zaujímavé projekty zo strednej
grantov, ktoré sme si podali, takže uvidíme.
a východnej Európy (napr. Modus, Endiche
Chceli by sme o najviac spolupracova s vyVis. Sat – Litva, OVS – Posko, Astroepos, Redavatestvami z V4, na vydavateskej i promoDrum – Rusko). Neskôr vznikol ešte sesterský
térskej úrovni. Z hadiska interpretov urite
do-it-yourself label Where Late the Birds Sang
vyjdú novinky od Casi Cada Minuto, anglickézameraný na industrial a noise, na ktorom
ho producenta Achesa a aj nový vinyl The Ills.
vyšlo 10 titulov. Myšlienka za jeho zrodom
Okrem toho organizujeme aj koncerty v rámci
bola jednoduchá – vyda releasy, ktoré už boli
vonej koncertnej série Exitab Praxis.
pre Black Orchid príliš hluné...
Forum Absurdum: Naše vydavatestvo je
platformou bez žánrových obmedzení, ktorého ambíciou je šíri primárne domácu hudob-

Black Orchid: Ponúc letom 2008 label hibernuje – plánovaná krátka prestávka vo vydávaní prerástla do niekokoroného ticha.
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Forum Absurdum: Máme rozpracovaných
viacero vecí, no zatia môžem potvrdi len
vydanie debutovej dosky Didaktik EM. Ide
o spoloný „mašinkový“ projekt hudobníkov
Marakiho a Shutcoo. Dvojica využíva pre produkciu rôzne analógové syntezátory a digitálne inštrumenty (MPC, Electribe a pod.), oho
výsledkom je originálny mix broken bassu,
hardcoru a techna. Dvanáspalcová vinylová
plata bude vonku do konca tohto roka.

Ako hodnotíte svoje
doterajšie pôsobenie?
LOM: Myslím, že naša misia je pomerne
úspešná. Každým mesiacom nám pribúdajú
noví fanúšikovia (a to nielen na sociálnych
sieach). Tešíme sa rozmanitosti nášho repertoáru a práve táto rozmanitos je nieím, o by
sme chceli zachova aj do budúcna.

http://exitab.exitmusic.org/

Exitab:

Exitab: Sme spokojní. Fungujeme niekoko
rokov s minimálnym rozpotom, len na
základe nadšenia nás a našich hudobníkov.
Medzi našimi interpretmi a nami je slušná

Stroon
Impermanence (web)

väzba a to sa nám pái. Samozrejme sú aj
veci, ktoré sme nemuseli vyda, resp. ktoré sa
úplne nevydarili, alebo veci, ktoré sme mohli
urobi inak – dôležité je vedie sa poui zo
svojich chýb.
Black Orchid: Ak by som mal zhodnoti existenciu labelu, tak najmä prvé roky boli skvelé –
veký záujem bol najmä zo zahraniia, i už
o vydanie nosia, distribúciu a podobne. Bolo
to vemi pekné obdobie, poas ktorého som sa
dostal ku kope zaujímavej hudby. Podarilo sa
mi vyda projekty z celého sveta (napr. Austrália, Indonézia, USA, Nórsko, Taliansko, Bielorusko, Veká Británia, Nemecko, Francúzsko,
Španielsko, Ukrajina, Rumunsko, Kanada,
Japonsko, Argentína, ...), o spôsobilo, že
label sa stal na poli undergroundovej experimentálnej hudby vcelku známym.
Forum Absurdum: Doposia sme vydali len
dva nosie (Triple Sun a split record Ružoví
Kovboji/Bartek), takže sa stále uíme a zisujeme možnosti.
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Kde sa ako label prezentujete,
resp. ako prezentujete tvorbu
svojich umelcov? Orientujete sa
aj na zahrani6ný trh?
LOM: Samozrejme, dokonca by som povedal, že zahraniný trh zaujímame viac ako
náš lokálny. Minulý rok sme boli napríklad
ocenení brooklynským asopisom Impose
ako jedno z vydavatestiev roka – lokálne
médiá však o nás veký záujem nemajú (es
výnimkám!).
Exitab: Prezentujeme sa predovšetkým
vydávanou hudbou a koncertami, ktoré organizujeme. Samozrejme, ke vyjde nová nahrávka, posielame tlaové správy a využívame
niekoko sociálnych sietí. o sa týka zahraniného trhu, neorientujeme sa na primárne,
tam nás skôr prezentujú naši interpreti, ktorí
v zahranií hrajú. Ale spolupracujeme dlhodobejšie s niekokými vydavatestvami, festivalmi, promotérmi a médiami. Kúový je pre nás
však slovenský a eský trh a vemi zaujímavé
je aj Posko a Maarsko. Vonku sa snažíme

pení hudobníkov. Doposia sme nijako špeciálne neumiestovali produkty na zahraniný
trh. Do budúcna sa k tomu však chceme dosta
a urite pribudne aj niekoko releasov od zahraniných interpretov.

Akou formou vydávate hudbu?
Aké miesto má v tomto žánrovom odvetví a v dnešnej dobe
analógové médium? Mnoho podobných labelov vydáva tvorbu
aj na kazetách, je to skôr záležitos' štýlu 6i ur6itej retrospektívnej nostalgie?
LOM: V poslednej dobe sú to platne a kazety –
CD ako médium našich poslucháov vemi nezaujíma, astokrát si ho ani nemajú kde pusti.
Kazety so sebou nesú úplne inú energiu. Spolu
s vinylmi majú so sebou spojené zaujímavé
rituály a celkovo ich estetika je akási „udskejšia“. Dôležitým aspektom je aj to, že sme
si zaobstarali malú profesionálnu duplikanú
linku, takže máme nad ich výrobou znanú
mieru kontroly.

Exitab: Kazety
vydávame momentálne najviac, je to kombinácia nostalgie
a dostupnosti.
Niektoré
releasy si skrátka zaslúžia
fyzické vydanie
a kazeta je najprístupnejší analógový formát,
Pjoni
Herzog Herzog
ktorý sa navyše
Towns (web)
Urban Nova (web)
dá vydáva
v limitovaných
edíciách v niekokých kusoch, o je pre nás vemi zaujízíska odozvu predovšetkým prostredníctvom
mavé. Okrem toho vydávame z asu na as
recenzií a podobne a upozorni udí na samotaj CD, vinyly a všetko vychádza digitálne.
ných tvorcov a tak im ukáza, že ich veci majú
Kazety fungujú dobre aj ako fyzický artefakt
potenciál aj v cudzine.
a zárove majú akýsi zvukový aspekt, ktorý
vyhovuje uritým vydaným veciam. NapríkBlack Orchid: Orientácia labelu bola v podlad nie úplne každý release sa na kazetu hodí
state výlune na zahraniie. V prvých rokoch
práve kvôli zvuku. Nejde teda iba o povrchné
som mal pomerne vea kontaktov na rôznych
nasledovanie trendov.
malých vydavateov a distribútorov, ktorí moje
tituly predávali a zaruovali aj uritý druh proBlack Orchid: Prevažná väšina releasov vymotion. Toto išlo ruka v ruke s množstvom lešla na kazetách, o bolo dané viacerými faktortákov, tlaených katalógov a promo balíkov...
mi. Koncom 90. rokov predstavovala kazeta
stále ešte pomerne rozšírené médium, hlavne
Forum Absurdum: Informácie o labeli prev rámci experimentálnej scény. Lisovanie
zentujeme v prevažnej miere prostredníctvom
CD bola pomerne drahá záležitos, priom
internetu – teda sociálnych sietí, internetovej
mi prišlo lepšie vyda namiesto jedného CD
stránky a takisto cez výstupy rôznych interneradšej 10 titulov na kazetách. Navyše Black
tových médií (rádiá, blogy a podobne). o sa
Orchid vychádzalo silne z odkazu kazetovej
týka šírenia hudobného obsahu, k nosiom sa
kultúry a najmä v prvých rokoch som mal
môže publikum dosta poas akcií vo Fuge,
kontakty na vemi vea podobne orientovaprípadne si stiahnu digitálne súbory z klasicných vydavatestiev. Okolo roku 2007 som
kých internetových zdrojov ako je Bandcamp,
však nadobudol pocit, že toto médium je,
prípadne Soundcloud. Ako som už spomínal,
minimálne v Európe, viac-menej m tve – bol
hudbu šírime aj organizovaním živých vystú7– 8 | 2014

MIMO HLAVNÉHO
STARÁ HUDBA
PRÚDU

baleného CD. Druhá vec je samozrejme to,
o sa tým-ktorým releasom sleduje a aká je
celková koncepcia labelu.
Forum Absurdum: Zatia hudbu šírime prostredníctvom CD, kaziet i digitálne. Pri výbere
vhodného média zvažujeme celú paletu aspektov, priom nostalgia má pre nás podobnú
váhu ako poiatoné náklady alebo výsledná
kvalita nahrávky. Zaali sme s CD a kazetami, ku ktorým plánujeme postupne prida aj
vinylové dosky. Tie sú v niektorých prípadoch
nenahraditeným médiom. „Tanený“ projekt
Didaktik EM plánujeme urite vyda týmto
spôsobom. Pri poúvaní napríklad z kazety by
síce album nestratil na charaktere, no skutoný zmysel získa, až ke sa dostane do platového batohu nejakého DJa. Plánujeme preto
využíva všetky dostupné technológie.

šia ako v minulosti, na druhej strane udí, ktorí
sa o túto hudbu hlbšie zaujímajú, je na Slovensku vemi málo. Z toho vyplýva, že za všetkým
je niekoko nadšencov, na ktorých úsilí to stojí.

Forum Absurdum: Ja osobne zdieam optimistickú náladu, ktorá napríklad v Bratislave
urite prevláda, s radosou tiež pozorujem aktivity po celom Slovensku. Experimentálna a súExitab: Hlavným pilierom je rozhodne nadasná scéna už totiž nedýcha len v krajských
šenie udí z oblasti kultúry – vydavateov,
mestách. Samozrejme, miera dobrej nálady
promotérov, udí z kultúrnych centier a najmä
je asi vyššia u poslucháov, pretože ponuka
hudobníkov. Bez toho by to tu nefungovalo.
a kvalita nosiov a podujatí sa zvýšila. Na druVo všeobecnosti je kontraproduktívne sa len
hej strane promotéri a udia, ktorí
stoja za klubmi,
bojujú s rozpotami a sníva sa
im o väšej podpore samosprávy
a štátu. Napriek
tomu, že sa vyskytujem v každej
z menovaných
pozícií, zostávam
spokojný. ažko
hovori o nejaZahrady ticha
Strom Noir
kom výraznom
Levitující svtla pouliních lamp (3" CD)
The Strom.EP (3" CD)
ucelenom trende.
Subjektov, ktoré
na našej úrovni
scénu vytvárajú, je relatívne málo a každý je
neustále sažova, máme niekoko kultúrnych
natoko originálny, že si robí veci po svojom.
centier na Slovensku, ktoré majú vysokú úroAko som už spomínal, riadime Fugu, ktorá je
ve, máme nadšených promotérov, ktorí sú
natoko žánrovo pestrá, že máme pravidelný
schopní stráca stovky eur len preto, že chceli
kontakt s takmer všetkými hudobnými komuniekomu spravi koncert, máme blízko do
nitami. Sami organizujeme vo Fuge rôznorodé
Rakúska, Poska, eska, Maarska, a tak môakcie a spolupracujeme s externými promotéržeme porovnáva a pozorova, ako to funguje

http://www.forumabsurdum.sk/

Kenji Siratori
Chaos Impregnation (CD)

jeme. Napríklad minulý rok sme zrealizovali
dvojdový outdoorový festival ZVUK, ktorý sa
konal pod mostom Apollo. Osemnásteho mája
prebehla alšia LOM night, kde nás navštívil
hos z litovského labelu Agharta. Nevidím tu
jeden hlavný pilier, ale vemi dôležité sú miesta
alternatívnej kultúry ako Fuga i a4.

Forum Absurdum:

http://www.blackorchid.host.sk/

Black Orchid Productions:

problém vôbec zohna isté nosie, nehovoriac o nejakej profesionálnej duplikácii. Trochu iná situácia bola možno v USA, kde vždy
existovalo pomerne vea isto kazetových
labelov, zameraných na všetky možné štýly.
Momentálny návrat kaziet ma samozrejme
svojím spôsobom teší, na druhej strane udí,
ktorí kazety aj reálne poúvajú, je poda ma
vemi málo. Keže sa distribuný model
výrazne zmenil, ako najlepšia voba sa mi
v súasnosti javí kombinácia digitálneho formátu a limitovaného fyzického nosia, i už
v podobe platne, kazety alebo napr. špeciálne

Ako hodnotíte domácu scénu,
jej plusy a mínusy? Existuje aj
v tejto oblasti nejaký „moderný” trend? Podporujete lokálne
podujatia/koncerty, resp. 6o považujete za hlavný pilier, ktorý
scénu u nás drží (napr. aktivita
dobrovo níkov, …)?

tam. Sú tu labely, ktoré vydávajú veci minimálne na európskej úrovni (Gergaz, LOM,
Deadred, ...) no a okrem hudobníkov máme aj
fanúšikov, poslucháov, divákov. A to je dobre.

LOM: Myslím, že o sa experimentálnej hudby
týka, Bratislava je teraz vemi zaujímavým
miestom. Máme tu pomerne veké podhubie,
kde sa koná mnoho akcií, pôsobia desiatky
experimentálnych hudobníkov a vznikajú nové
vydavatestvá. Koncerty sa snažíme aktívne
podporova a obas aj nieo sami zorganizu-

Black Orchid: Nakoko som v súasnosti na
poli hudby aktívny už iba s mojím ambient/
drone projektom strom noir, príde mi trochu
zložité hodnoti slovenskú scénu komplexne.
Vo všeobecnosti mám z aktuálnej situácie
zmiešané pocity – o sa týka rozmanitosti
a potu projektov, momentálna situácia je lep-

Triple Sun
Overture (CD)

Ružoví Kovboji/Bartek
Ružoví Kovboji/Bartek (MC)

mi, ktorí takisto pochádzajú z rôznych zázemí.
Vo svojej podstate všetko skutone poháa
obianska aktivita, ktorá sa aspo formálne inštitucionalizuje do združení. Okolo nich vznikajú kluby a labely, ktoré šíria kultúru k uom.
Pritom sa vždy to najvzrušujúcejšie a najtvorivejšie prostredie nachádza v amatérskej sfére.
Profesionalizácia, ktorá je síce niekedy nevyhnutná pre prežitie, totiž v konenom dôsledku
zabíja obiansku aktivitu.
Pripravil Filip HOŠKO
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Kapela Imricha Esterházyho
v rokoch 1725 –1745
Imrich Esterházy bol známy ako vemi štedrý mecén, dal postavi cca
70 kostolov, podporoval mnohé rehole (kapucínov, paulínov, uršulínky, alžbetínky, františkánov, milosrdných bratov, jezuitov, trinitárov
a i.), vea prostriedkov venoval na charitu. Esterházy sa zaslúžil o prestavbu primaciálneho paláca (stál na mieste dnešného Primaciálneho
paláca), letnej rezidencie, barokizáciu Dómu sv. Martina. Ako veký
ctite sv. Jána Almužníka nechal postavi kaplnku tohto svätca a prácami poveril Donnera.

Vznik a rozvoj kapely

Prímas Imrich Esterházy foto: archív autora

Arcibiskup-prímas Imrich Esterházy (1663–1745)
patril k najväším mecénom umenia v dejinách
Bratislavy. Študoval v Ríme na Collegium Germanicum
et Hungaricum, za k aza bol vysvätený v roku 1688.
Pôsobil ako profesor na Trnavskej univerzite, bol lenom
a generálnym predstaveným rádu paulínov, tajným radcom
cisára Karola VI., biskupom vo Váci, Záhrebe a Veszpréme.
Uhorským prímasom sa stal 1. septembra 1725. Dlhú dobu
sa vedelo najmä o Esterházyho zásluhách za výtvarné
umenie a architektúru, zamestnával umelcov ako Georg
Rafael Donner i Antonio Galli-Bibiena. V prvej polovici
18. storoia mal však v Bratislave aj vynikajúcu kapelu,
ktorej osudy boli doteraz neznáme.

Ladislav KAIC
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Fungovanie Esterházyho kapely v rokoch 1725–1745 nebolo až doteraz prebádané, hoci existencia tohto telesa patrí k najsvetlejším
obdobiam hudobných dejín nielen Bratislavy, ale celej strednej Európy.
Privátna kapela arcibiskupa sa zaala formova ihne po jeho uvedení
do úradu a v rokoch 1726–1729 mala 10–12 lenov. Jej jadro tvorili
skladatelia Johann Matthias Schenauer († pred 1760) a Leopold Carl
(1698–1744), ktorý bol zárove dlhoroným koncertným majstrom,
alej kancelista a libretista Friedrich Syhn, alší dvorský úradník a hobojista Anton Christiani, hrái na sláikových nástrojoch Hyacinthe
Pichon, Jacob Henschel a Carl Trautmansheim, trubai Alexander
Agner a Martin Streška, hrái na prirodzených rohoch Wenzel Bauer
a Georg Häring, fagotista František Dušek. Pravda, ako to bolo v tom
ase bežné, väšina hudobníkov hrala na viacerých nástrojoch, napr.
Dušek na prienej aute, Agner a Bauer hrali aj na lutne. V Esterházyho
kapele si boli všetci hudobníci formálne rovní, v úradných dokumentoch (výplatné listiny, kvitancie, zmluvy a pod.) sa uvádzajú ako „Musicus“, niektorí význanejší „Cammer-Musicus“.
Veký rozvoj kapely nastal v 30. rokoch 18. storoia. V roku 1730
Esterházy angažoval vynikajúceho hráa na klávesových nástrojoch
a skladatea Josepha Umstatta (1711–1762), ako aj talianskeho
fagotistu-virtuóza Angela Cavallariho. V rokoch 1731–1732 pôsobil
v kapele dokonca jeden z najlepších huslistov Cisárskej dvorskej kapely
vo Viedni Johann Otto Rossetter (cca 1680–1754), jeho syn Johann
Killian Rossetter, v roku 1734 prišiel alší viedenský huslista Joseph
Hilverding a viacerí alší. V roku 1736 sa stali lenmi kapely dvaja hudobníci grófa Kinského („Musici Kinskiani“) Adam Zdanský a Johann
Joseph Stephan (Štpán), v roku 1737 alší vynikajúci huslista Giacomo Calandro (1707–1788), ktorý predtým pôsobil ako koncertný majster v rôznych talianskych orchestroch (napr. Teatro Capranica v Ríme)
a po Esterházyho smrti (resp. po rozpustení kapely) v rovnakej funkcii
v opernej spolonosti G. B. Locatelliho v Prahe, Drážanoch, Hamburgu a inde. Väšina hudobníkov prejavovala Esterházymu mimoriadnu
vernos a pôsobila v kapele vlastne celý tvorivý život, napr. Carl, Schenauer (s výnimkou rokov 1732–1735), Agner a alší. S Esterházyho
kapelou spolupracovali aj alší známi hudobníci, napr. francúzsky
fagotista Louis Détry, ktorý predtým úinkoval na rôznych šachtických
dvoroch v Nemecku (Würzburg, Stuttgart). Détry však nebol stálym
lenom súboru.

Francesco Durante v Bratislave
Hoci v lete 1739 z Esterházyho služieb odišiel (NB súasne s Donnerom) Joseph Umstatt, ktorý od roku 1737 zastával neociálne post
kapelníka (podpisoval sa ako jediný zo všetkých hudobníkov „MusicDirector“), aj v 40. rokoch mala kapela vynikajúcu úrove. V roku 1740
prišli totiž niekokí Taliani na ele so slávnym Neapolanom Francescom Durantem (1684–1755). O pobyte Duranteho v Prešporku sa
doteraz nevedelo. Na jese roku 1739 opustil náhle svoje miesto na
Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo a do Neapola sa vrátil až v roku
7– 8 | 2014
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tein (1709–1746). Celkovo pôsobilo v rokoch 1725–1745 v Esterházyho kapele vyše 50 hudobníkov, kapela mala v 30.–40. rokoch stabilne
15–20 lenov, svojho kopistu a sluhu, ktorý sa staral o hudobné nástroje
(„Instrumentdiener“).

Sociálny status a platy hudobníkov

Francesco Durante foto: archív autora

Kvitancia F. Duranteho o prevzatí platu za 4. kvartál 1740 foto: archív autora

1742 (avšak na Conservatorio di S. Maria di Loreto). Poda zachovaných dokumentov Durante strávil v Prešporku minimálne celý rok 1740
(dosvedujú to výplatné listiny i zachované kvitancie o prevzatí platu).
i bol Durante v Bratislave ešte aj v ase korunovácie Márie Terézie
(1741), zatia nemožno poveda. Táto udalos bola nepochybne najvýznamnejšou v posledných rokoch existencie Esterházyho kapely. Po tom,
ako sa totiž as hudobníkov Cisárskej dvorskej kapely musela po korunovácii vráti do Viedne, plnili niektoré z jej funkcií práve hudobníci prímasa Esterházyho, ktorý Máriu Teréziu korunoval. Spolu s Durantem
prišli v roku 1740 do Prešporka aj kastráti Domenico Tasselli, Filippo
Antonelli (altista, ktorý pôsobil od roku 1734 v Cisárskej dvorskej kapele vo Viedni) a istý Dario (priezvisko zatia nepoznáme). Ešte v roku
1743 sa stal lenom kapely husový virtuóz Carl David von Cronnens-

Vo výplatných listinách („Besoldungslisten“) Esterházyho dvora, ktorý
mal v 30. rokoch cca 80 udí, sa nachádzajú hudobníci pomerne vysoko,
hne za arcibiskupovými radcami, dvomi lekármi a vyššími dvorskými
úradníkmi. Pravda, ako to bolo v tej dobe bežné, niektorí hudobníci – najmä fagotisti (s výnimkou Cavallariho) a hrái na rohoch – sú
zaradení medzi sluhami („Livray-Bediente“). Ich platy boli, samozrejme, podstatne nižšie než u ostatných. Jednoznane najlepšie plateným
hudobníkom bol F. Durante, ktorého štvrroný plat bol 125,- orénov
(rone 500,- ), o je porovnatené s inými šachtickými kapelami
tej doby v strednej Európe (s výnimkou Cisárskej dvorskej kapely vo
Viedni). Rovnaký plat mal aj hlavný radca Esterházyho G. C. van den
Driesch a osobný arcibiskupov lekár F. von Managetta (vyšší plat mal
len Esterházyho tajný radca A. Paluška, štvrrone 375,- ). Druhý najvyšší plat spomedzi hudobníkov mal G. Calandro – štvrrone 111,(rone 444,- ), L. Carl a J. O. Rossetter dostávali štvrrone 96,- ,
J. M. Schenauer, A. Cavallari, J. Hilverding 86,- , J. Umstatt štvrrone
iba 73,30 (rone 294,- ), teda rovnaký plat ako väšina trubaov
alebo hudobníci od grófa Kinského. Bolo to pomerne málo, keže od
roku 1737 vykonával fakticky aj funkciu kapelníka. Tento relatívne
nízky plat bol pravdepodobne jednou z príin Umstattovho odchodu
z Prešporka. Esterházyho hudobníci však boli platení najmä poda
veku a Umstatt patril k najmladším (do kapely prišiel ako 19-roný).
Umelci mali navyše aj alšie zdroje príjmu, napríklad G. R. Donner mal
štvrroný plat iba 37,30 , o sa na prvý pohad zdá mimoriadne málo,
ale bol platený zvláš za každú umeleckú objednávku, podobne ako
všetci skladatelia v kapele – J. M. Schenauer, L. Carl,
J. Umstatt, J. O. Rossetter, J. P. Behr i F. Durante – za
každú skladbu osobitne. Pritom tento honorár nebol
zanedbatený, napríklad Schenauer dostal v roku 1731
za jednu skladbu 12 kremnických dukátov, o bola
pomerne vysoká suma. Spomedzi hudobníkov boli
najmenej platení sluhovia („Livray-Bediente“), najviac
dostával fagotista Jakub Štetina – štvrrone 48,30
(rone 196,- ), no napríklad alší fagotista Michael
Meissner iba 10,- (rone 40,- ), dlhoroní hrái na
rohoch Andreas Glasser a Joseph Frosch mali štvrrone po 45,- , no ich kolega W. Bauer o osi skôr iba
7,30 , rovnako ako mnohí alší sluhovia. K najlepšie
plateným hudobníkom I. Esterházyho patril francúzsky fagotista Louis Détry, v roku 1739 dostával takmer
pravidelne mesane 33,- , o by predstavovalo roný
plat takmer 400,- .
Okrem platu dostávali tí hudobníci, ktorí nebývali v arcibiskupskom paláci – L. Carl, J. Umstatt, J. O. Rossetter, A. Cavallari, C. D. von Cronnnestein a niektorí
alší – aj príspevok na bývanie („Quartiergeld“).
Umstattovi, ktorý v Prešporku býval u svojho kolegu
Trautmansheima, platil arcibiskup byt dokonca aj
poas jeho polroného pobytu vo Viedni (1734). Všetci
hudobníci dostávali tiež pravidelne príspevok na ošatenie, najštedrejší
bol arcibiskup k J. O. Rossetterovi, ktorý dostal v roku 1731 jednorazovo na šaty 50 orénov. Esterházy bol k svojim zamestnancom, vrátane
hudobníkov, naozaj korektný a štedrý, nielenže platil vdovám riadne
dôchodky, ale v roku 1728 zaplatil napríklad lieenie F. Syhna (vrátane
viedenského lekára), trubaovi M. Streškovi, ktorý v roku 1731 odišiel
z jeho služieb a vstúpil do paulínskeho rádu, nechal zasa uši rehoný
habit. Podporoval dokonca i hudobníkov, ktorí neboli lenmi kapely,
napríklad koncom roka 1730 nanne prispel neskôr známemu lutnistovi, prešporskému rodákovi Paulovi Durandovi (1712–1769), na cestu
do Viedne, kde sa tento mladý hudobník chcel zdokonali v hre u známeho majstra („bey einem guten Meister“), priom Durand sa v žiadosti
odvoláva na to, že Esterházymu asto hrával.
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cher in Wien in der Naglergasse“. Struny, plátky, hobojové a fagotové
strojeky sa nakupovali niekokokrát rone, väšinou tiež vo Viedni.
Naproti tomu opravy klávesových nástrojov – organa a embala – robili výlune domáci prešporskí organári Tobias Pantoek (1728–1732)
a Václav Janíek (1735–1737), ladenie okrem nich (a lenov kapely)
robili aj organisti Dómu sv. Martina, o. i. J. Zirnhoffer (1734–1735)
a J. A. Šantroch (trikrát v roku 1743). Esterházy však posielal do Viedne aj svojich hudobníkov, aby sa zdokonalili v hre, napríklad trubaov
Agnera a Strešku (1727), a to k bližšie nemenovanému dvorskému trubaovi, a tiež hráov na prirodzených rohoch a pod. Viedenských hudobníkov a umelcov pozýval Esterházy zasa jednorazovo do Prešporka,
dvorského tenoristu Ignaza Finsterbuscha (1728), bližšie neznámeho
cisárskeho dvorského choreografa („quodam Caesareus Saltûs Magister“, 1731) a pod.

Hudobný život na dvore prímasa Esterházyho

Potvrdenka J. Umstatta o nákupe strún (1737) s podpisom „Music=Director“ foto: archív autora

Na hudobných nástrojoch hrali aj niektorí iní lenovia Esterházyho
dvora, napríklad komorník Franz Biber sa uvádza v niektorých rokoch
aj ako „musicus“. Naopak, niektorí hudobníci vykonávali aj iné funkcie,
Franz Amend bol v rokoch 1734–1738 zárove zástupcom knihovníka
(„Vice-Buchhalter“). Väšina hudobníkov hrala samozrejme – ako to
bolo v tom ase typické – na viacerých nástrojoch, dokonca aj virtuóz
na fagote Cavallari hral v prípade potreby na prienej aute, hobojista
Johannes Urban na husliach a pod. Kapela mala príležitostne aj tzv.
akcesistov (výpomocných hudobníkov), napríklad v roku 1728 Franza
Faunera od jezuitov.

Spolupráca s nástrojármi a inými hudobníkmi
Zaujímavé informácie poskytujú dokumenty o spolupráci s nástrojármi. Cenné údaje obsahuje zmluva o rozsiahlej oprave sláikových
nástrojov známym viedenským husliarom Martinom Matthiasom
Fichtlom v roku 1736. Okrem piatich „erárnych“ huslí („4 fürstliche
Geigen und 1 alte fürstliche Geige“), 2 viol, 2 violoniel a violone
opravoval Fichtl aj súkromné nástroje koncertného majstra Carla,
huslistov Hilverdinga a Henschela, hobojistu Urbana a embalistu/
organistu Umstatta, ako aj husle bližšie nemenovaného komorníka
(Bibera?), ba aj malé/poloviné husle pre páža („des Knaben Halbgeig“). Táto veká oprava stála vrátane strún, sláikov a ubytovania
husliara celkove 58,10 .
Esterházyho kapela pritom spolupracovala s tými najlepšími nástrojármi z Viedne, v rokoch 1728–1730 s dvorským husliarom Antonim
Poschom (zachovali sa s ním tri zmluvy, priom v jednej sa uvádza,
že opravoval aj husle slávneho tirolského husliara J. Stainera), v roku
1732 s Johannom Wörlom a i. Aj nové nástroje sa nakupovali väšinou vo Viedni, napríklad „2 kleine Waldhörner“ (1727), nová trúbka
(1729) a priena auta pre Cavallariho (1731). Roh s príslušenstvom
(„Jägerhorn sambt einem Verschlag“) od slávneho cisárskeho dvorského nástrojára Michaela Leichamschneidera (1739) stál 32 orénov;
na zmluve je podpísaný „Kayserlicher Trompeten und Jagerhornma30

Arcibiskupská kapela úinkovala pri všetkých pobožnostiach a podujatiach, na ktorých bol prítomný prímas Esterházy, teda pri bohoslužbách
v Dóme sv. Martina a v ostatných bratislavských kostoloch (najastejšie
v jezuitskom, kapucínskom, františkánskom, ale aj u uršulínok i klarisiek a inde). Spevácku zložku zabezpeovali hudobníci príslušných
kostolov, najastejšie Dómu sv. Martina, ako to dokladajú poetné
kvitancie (niekokokrát rone), podpísané basistom Bernardom Ponnheimerom, resp. tamojšími kantormi – Josephom Zetlom a Johannom
Andreasom Sommerom. Táto spolupráca bola poda množstva zachovaných kvitancií v podstate pravidelná, priom v útoch za väšie slávnosti
sú asto zahrnutí aj mestskí trubai.
Viaceré z podujatí mali pompézny ráz. K najväším slávnostiam patrila
nepochybne posviacka Kaplnky sv. Jána Almužníka (1732) a prenesenie
ostatkov svätca do nej v procesii, ktorá trvala pä hodín. Okrem arcibiskupových hudobníkov úinkovali alší 9 trubai a 2 tympanisti. Hrali
nielen pri procesii, ale spolu s arcibiskupovými trubami A. Agnerom
a J. P. Nabichtom aj pri bohoslužbách v kostole (nešpory, omša). Náklady na cudzích trubaov boli pomerne vysoké – 107 28 Xr a okrem honorárov zah ali aj ubytovanie a cestovné náklady. S rovnakou pompou
sa slávilo 50. výroie kazskej vysviacky I. Esterházyho v roku 1738.
Sprievod išiel celým mestom a vošiel do Dómu sv. Martina slavobránou, ktorú postavili A. Galli-Bibiena a G. R. Donner. Hudbu k slávnostnej bohoslužbe skomponoval J. Umstatt. Okrem arcibiskupových
hudobníkov úinkovali aj lenovia Cisárskej dvorskej kapely z Viedne,
o bolo celkom výnimoné, lebo cisár sám nebol na tejto slávnosti
prítomný (Esterházymu odovzdal cisárov osobný dar jeho osobitný
vyslanec J. Pálffy). Hudobníci hrali nielen pri bohoslužbe (na špeciálne
postavenej drevenej empore, ako to bolo pri korunováciách), ale vlastne
až do veera – „serenády“ a inú stolovú hudbu – pri hostine v záhrade
arcibiskupského paláca.
Paleta hudobných podujatí spojených s Esterházyho kapelou bola
vemi bohatá a zah ala aj množstvo akcií, ktoré mali výlune svetský
ráz. Tradiné boli fašiangové bály, pri ktorých úinkovali spravidla aj
alší hudobníci (trubai princa Emanuela, hudobníci grófa Kinského,
kardinála J. Csákyho a pod.). Náklady na takýto bál 14. februára 1729
boli dos vysoké, z celkovej sumy 98,17 (vrátane výzdoby a pod.)
dostali šiesti hudobníci kardinála Csákyho pod vedením Jacoba Kindermanna 18,- , hudobníci grófa Kinského, zastúpení Antonom Fialom 31,– . Na tomto bále hralo spolu 30 hudobníkov! Menej bežné
bolo úinkovanie štyroch trubaov a tympanistu poas „vychádzky“
na saniach („Schlittenfahrt“), ktorá predchádzala tomuto bálu.
Poda úasti hudobníkov išlo zrejme naozaj o väšiu akciu, ktorej sa
zúastnila aj alšia prešporská šachta. Takéto fašiangové bály boli na
Esterházyho dvore zrejme bežné, aj v roku 1734 hralo 12 hudobníkov
(„prím“ mali na týchto podujatiach, samozrejme, hrái na dychových
nástrojoch). Poas fašiangových zábav sa predvádzali asto aj rôzne
komédie; platby pre hercov a iných hudobníkov k tejto príležitosti boli
takmer pravidelné. Okrem tradiných fašiangových bálov mala hudba
dôležité miesto i pri významnejších návštevách. Hudbu pri príležitosti
návštevy J. Esterházyho, novomestského prepošta a alších význaných osobností skomponoval napríklad v roku 1729 len Esterházyho
kapely Johann Peter Behr.
7– 8 | 2014
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Joseph Umstatt – partitúra husových koncertov (ca. 1738, autograf) foto: archív autora

Repertoár kapely
Doteraz najmenej vieme o repertoári Esterházyho kapely. Nezachoval
sa totiž žiadny inventár alebo zbierka hudobnín. Z archiválií však možno usudzova, že repertoár vytvárali najmä komponujúci lenovia kapely. Zachovalo sa totiž veké množstvo kvitancií, potvrdzujúcich dodanie
nalinajkovaného (i zviazaného) notového papiera („Papier zum Componieren“, „Buch zum Componieren“) pre J. M. Schenauera, J. Umstatta

Nepomuckom Memoria justi cum laudibus (1726) a príležitostné skladby k arcibiskupovým meninám Würckung
der schuldigen Pﬂicht (1727), Freuden=Streit, oder Die
Music in der Music (1728). Tieto skladby boli predvedené
bu v Jezuitskom kostole v bezprostrednom susedstve arcibiskupského paláca, alebo priamo v paláci, resp. v záhrade, ktorej dominovala socha sv. Jána Nepomuckého
s pravidelnými ilumináciami pri výroiach svätca. Doklady o hudobných predstaveniach pri tejto soche sú naozaj
vemi poetné, vyskytujú sa pravidelne každorone, lebo
arcibiskup bol aj vekým ctiteom tohto svätca, nielen sv.
Jána Almužníka. Schenauerove skladby sa vyskytujú v dobových inventároch (napríklad esterházyovská kapela
v Eisentadte), no zachovalo sa iba jedno rekviem a jedna
chrámová ária s nemeckým textom.
Kapela nakupovala množstvo notových materiálov, najastejšie tiež vo Viedni, napríklad v roku 1729 šes symfónií a koncertov, v roku 1734 „12 Parthien aus Wien“,
v roku 1732 šes fagotových koncertov pre Cavallariho
a pod. Notové materiály, najmä oratóriá, posielal Esterházymu aj bývalý len kapely F. Syhn poas svojho pôsobenia v Korutánsku, ba dokonca i z Talianska.
o sa týka obsadenia, kapela hrávala v bežnom zložení
barokových orchestrov: 5–6 huslí, viola, violonelo,
violone, priena auta, 2 hoboje, 2 prirodzené rohy, 2 trúbky, 2 fagoty
a klávesový nástroj. Poda zachovaných archiválií o nákupe a opravách
nástrojov však disponovala aj dvoma lutnami, violou d’amore, barytónom, šalmajom („Schalmey“), trombónmi, ba dokonca mandorou.
Pri hromadnej oprave nástrojov v roku 1745 sa uvádza 10 huslí, 2 violy,
2 violonelá, violone a alšie nástroje.
Prímas Esterházy podporoval popri mnohom inom aj jezuitské školské
divadlo. Nielenže jeho hudobníci hrali pri jezuitských
školských hrách, napr. v Ludus fortunae de Bajazete
a Tamerlano devictus s hudbou študenta lozoe
P. Christiana Leibetzedera SJ v roku 1734, ale Esterházy sa zúastoval dokonca na skúškach svojich
hudobníkov! V roku 1731 zasa venoval napríklad bratislavským jezuitom v súvislosti s jedným predstavením
celkovú sumu 460,12 , ktorá zah ala výdavky na scénu (kulisy – les, vojenský tábor, skaly a pod., alej tesárske a stolárske práce at.), alej osvetlenie divadla,
tla 67 ks latinsko-nemeckého programu (periochy),
ako aj honorár skladateovi, trubaom, diskantistovi
a altistovi z Trnavy.
Kapela prímasa I. Esterházyho musela ma vaka obsadeniu (F. Durante, J. Umstatt a i.) vynikajúcu úrove
a patrila urite k najkvalitnejším orchestrom v strednej
Európe. Roky 1725–1745 patria vaka prímasovi Imrichovi Esterházymu a jeho kapele k najzaujímavejším
obdobiam v hudobných dejinách Bratislavy.

Potvrdenka A. Cavallariho o nákupe 6 koncertov pre fagot vo Viedni (1732) foto: archív autora

i L. Carla. Spomedzi nich dnes najviac skladieb poznáme od Umstatta
(hoci je to iba torzo z toho, o kedysi skomponoval, nielen v Prešporku,
ale aj na svojich alších pôsobiskách – v Brne, Drážanoch a Bambergu). S bratislavským pôsobením Umstatta možno s istotou spoji jeho
6 husových koncertov, ktoré vznikli okolo roku 1738 a zachovali sa
v autografe, ale napríklad aj graduálovú Sonatu a 3 skomponovanú pre
Cisársku dvorskú kapelu (1738). Umstatt však poda zachovanej kvitancie skomponoval aj hudbu k Esterházyho kazskému jubileu (1738)
a zrejme množstvo alších skladieb, ktoré však dnes nepoznáme.
V prvých rokoch existencie kapely bol vemi aktívny autorský tandem
F. Syhn (libretista) a J. M. Schenauer (skladate), ktorí v rokoch 1726–1728
vytvorili rone najmenej dve väšie vokálno inštrumentálne skladby – oratóriá, sepolcrá a príležitostné skladby, predovšetkým k meninám arcibiskupa. Zachovalo sa však, žia, iba niekoko libriet: sepolcrá Das Leben in dem
Todt (1726) a Die beschuldigte Unschuld (1728), oratórium o sv. Jánovi

Text je súasou pripravovanej štúdie autora
o esterházyovskej kapele.
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Zaiatkom tohto roku vyšla v Petrohrade
unikátna kniha rozhovorov s 15 súasnými
ruskými skladatemi a skladatekami, ktorí
s autorom Dmitrijom Baviským diskutujú
o sebe a svojej tvorbe, ale aj o hudbe „klasikov”, priom diapazón siaha od Purcella cez
Bacha, Haydna, Mozarta a Beethovena k osobnostiam hudby 20. storoia – Schönbergom
a Stravinským ponúc a Usvoskou koniac.
Vybrali sme z debaty so skladateom a teoretikom Sergejom Nevským, venovanej (nielen)
Igorovi Stravinskému.

jedným z prvých skladateov, ktorí sa zaujímali
o mechanické nástroje. V rovnakom ase ako
Schönberg priniesol myšlienku ansámblu
sólistov, ktorý sa stal východiskovým médiom
pre súasnú hudbu. To znamená, že fakticky
dosiahol dokonalos v ovládaní romantického
orchestra, aby ho vzápätí zavrhol. Ako prvý
narábal s už existujúcou hudbou, technikou
i štýlom ako s nájdeným objektom. Napísal
dvanás diel venovaných pamiatke rôznych
udí, o niektorým teoretikom poskytlo dôvod
hovori o nekrofílii. Celý život komponoval pri
klavíri, a dokonca aj v neskorom, seriálnom
období hovoril, že nemá rád hudbu, „ktorá
nespieva a netancuje“. S ím teda zaneme?

Poste restante.
Rozhovory so sú6asnými
skladate mi

O Igorovi Stravinskom
so Sergejom Nevským
Dmitrij BAVI¨SKIJ

Fyziologická hudba
Existuje rozšírený názor, že Stravinskij je
suchý, emocionálne chladný lovek, ktorý píše
rozumársku hudbu. A ak sme si zvykli na to, že
hudba v prvom rade apeluje na city, potom sú Stravinského diela hrou intelektu urenou pre intelekt.
Do akej miery je takýto prístup správny?
Zdá sa mi, že to nie je správny prístup. V hudbe
(na rozdiel od výtvarného umenia alebo prózy)
neexistuje pojem „naivné umenie“. Preto je delenie skladateov na „suchých“ a „vlhkých“ znane
neproduktívne. Skúsme to naopak: s ím sa vám
osobne spája Igor Stravinskij a jeho hudba?
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Ako prvé mi pred duchovným zrakom vyvstáva jeho elo; potom prichádza myšlienka na
agilevovské balety – Vták ohnivák a Svätenie jari
boli dostupné v Sovietskom zväze v ase, kedy som
zaal poúva hudbu. Najastejšie poúvam jeho
„neoklasiku“, Pulcinellu, Agona, Hru v karty, Bozk
víly. No a potom inštrumentálnu hudbu, duchovnú
tvorbu a Život zhýralca.
Skúsme to trocha inak. Stravinskij písal po
celý život. Poas celého života prechádzal
zmenami, stále sa uil, do posledných dní
sa zaoberal tak najsúasnejšou, ako aj vemi
dávno napísanou hudbou. Ako prvý vedome
používal montáž ako základnú techniku a bol

Zanime s nekrofíliou, ktorá vypovedá o mnohom z toho, o sa týka osobnosti a tvorby Igora
Fjodorovia. Ako ju odlíši od memento mori, ku
ktorému nabádajú mudrci? Je možné, že sa Stravinskij – ako každý žijúci lovek – bál smrti, a tak
písal epitafy? Možno jeho záujem o kultúru minulosti, ktorú znova „oživoval“ vo svojich dielach,
považova za dôsledok tohto strachu?
O Stravinského nekrofílii písal nemecký
teoretik Heinz-Klaus Metzger. Rozoberal ju
z niekokých uhlov pohadu – po prvé je tu
nadmerné množstvo diel-epitafov, po druhé záujem o kultúrne javy, ktoré boli v tom
ase uzavreté a stali sa súasou archívu.
Metzger obzvláš upozoruje na to, že prvé
Stravinského dodekafonické dielo, Septeto,
bolo napísané v roku 1953, nedlho po smrti
Schönberga. Ako hlavný argument Metzgera
sa ukazuje Stravinského príklon k dekonštrukcii akýchkovek organických zostáv i foriem
a k mechanickým formám pohybu. Inak povedané, Metzgera dráždila samotná technika
montáže, nie prítomnos starých foriem v jeho
hudbe. Dnes však rozumieme, že táto váše
pre dekonštrukciu, k zanie medzi všetkými
možnými toposmi a používanie akéhokovek
materiálu bez identikovania sa s ním robia
zo Stravinského súasného skladatea. Zdanlivá povrchnos a nedokonalos formálnych
konštrukcií je výhodou, ktorá ho odlišuje od
ostatných súasníkov-neoklasicistov, ktorí si
mysleli, že ak napíšu fúgu v 3/2 takte na latin7– 8 | 2014
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ský text, zabezpeia si miesto v panteóne po
boku Bacha a Palestrinu.
Pokia ide o mechanickos, myslím si, že podstata Stravinského tvorby je predovšetkým
fyziologická. Iste si spomínate, ako v autobiograi opísal svoj celkom prvý hudobný
zážitok: mužik, sediaci na brvne a vydávajúci
akýsi neprístojný zvuk zovretou rukou pod
miskou. Zdá sa mi, že ke sledujeme vývoj
Stravinského estetiky, nesmieme zabúda na
toto vyznanie.
Samozrejme, spomínam si, najmä preto, že
Stravinskij potom tento zvuk preniesol do notovej
osnovy. V spojitosti s jeho zaujatím pre „archív“
mi vyvstáva dôležitá otázka, i možno akýkovek
záujem o klasickú kultúru chápa ako prejav
„nekrofílie“.
Ak prijmeme hypotézu o totožnosti neoklasicizmu a nekrofílie, potom môžeme medzi
nekrolov zaráta všetkých skladateov žijúcich v tej epoche, pretože jediným významným skladateom ahostajným k využívaniu
klasických foriem bol, ak sa nemýlim, Edgard
Varèse.
Výskyt neoklasicizmu v hudbe má zvyajne
dve vysvetlenia. Prvým je rozpad tonality
a funknej harmónie, ktorý priniesol potrebu
vyjadrova sa v zrozumitených formách, aby
sa poslucháovi uahila orientácia v hudbe.
Druhým – a poda ma ovea zásadnejším – je
to, že neoklasicizmus bol reakciou na vznik
masovej spolonosti; bola to prvotná reakcia
umenia na stratu jeho spoloenského významu. Prívržencom neoklasicizmu bolo jasné, že
umenie už viac nemôže by vyjadrením jedinenosti subjektu, a príklon k „objektívnym“
klasickým formám bol skutonou reakciou
na túto nemožnos. Poda ma si skladatelia
celkom jasne uvedomili, že situácia, kedy sa
udovít II. s úctou klaal pred Wagnerom, je
nenávratne minulosou. Vhodnejšiu analógiu
novej spoloenskej a ekonomickej situácie
predstavovalo pre skladateov 18. storoie
s jeho optimizmom, vierou v pokrok a neustávajúcim prúdom novovznikajúcich diel, ktoré
okamžite po premiére upadali do zabudnutia.
Mnohí skladatelia prijali túto analógiu až
príliš doslova, a preto sa ich hudba dnes hráva
omnoho menej než poas ich života, na rozdiel
od hudby Schönberga, Weberna, Ivesa, Stravinského alebo Šostakovia, ktorých reakcia
na rozdrvenie skladatea-demiurga masovou
spolonosou bola neporovnatene zložitejšia
než napríklad reakcie lenov Parížskej šestky
alebo Hindemitha.
Stravinskij v neoklasicistickom období legitimizoval „prisvojovanie“ i presnejšie „adaptáciu“
cudzích diel, ktorá zaznamenala masové používanie v postmoderne. Pochopitene, prisvojovanie
existovalo dávno predtým, no zdá sa, že práve od
Pulcinellu a Bozku víly dochádza k používaniu
koláže. Ak by sme pokraovali alej, koko je povedzme v Carmen Suite Bizeta a koko Šedrina?
Aspo toko, koko je Stravinského v Pulcinellovi?
Zdá sa mi, že Stravinského neoklasicizmus
je unikátny tým, že z vyššie opísanej situácie

(umelec už viac nie je demiurgom) nerobil
tragédiu. To ho odlišuje od Šostakovia,
ktorý sa poda výstižného vyjadrenia istého
nemeckého kritika „od konca 30. rokov snažil
naplni zmyslom formy, z ktorých sa ešte na
poiatku 30. rokov zlomysene vysmieval“.
To znamená, že Stravinskij sa až na zopár výnimiek nesnažil, tak ako Šostakovi, pretvori
odumreté schránky klasických foriem na epos.
Mimochodom, Šostakoviovi sa táto nemožná
procedúra skvele podarila, no to je téma na iný
rozhovor. Stravinskij sa neusiloval ís cestou,
po ktorej sa vydali Nikolaj Obuchov alebo
Ivan Vyšnegradskij, vynikajúci autori, ktorí
aj pri všetkých svojich hudobných objavoch
ostali umelcami 19. storoia a nasledovníkmi
Skriabina.
A, prirodzene, Stravinskij nemohol by solidárny so sovietskou avantgardou typu Alexandra Mosolova alebo Vladimira Deševova s jej
kultom priemyslu, mechanickosti a alšími
naivitami poetizujúcimi masovú spolonos.
Hovorím „naivitami“, pretože inak sa patetické ospevovanie premien vedúcich k vášmu
úplnému znieniu ani nedá nazva. Stravinskij
a mechanickos, jeho vzahy k mechanickým
nástrojom a záznamu zvuku, to je iná téma,
ktorej sa dúfam ešte dotkneme.
Základnou Stravinského stratégiou je vemi
vzácna schopnos ponori sa do cudzieho materiálu a zárove si od neho zachova kritický,
inokedy zasa ironický odstup. Jedným z príkladov tohto spôsobu práce je opera Mavra
(1923) poda Puškinovho Domeka v Kolomne, ktorá je holdom ruskej hudbe 19. storoia
(predsádka prvého vydania bola vyzdobená
portrétmi Glinku, ajkovského a Puškina)
a zárove paródiou jej klišé. Táto stratégia
zdanlivo nemožného spojenia napodobovania s ironickým odstupom preniká Stravinského najlepšími opusmi. Objektom môže by
Bach (Dumbarton Oaks), ajkovskij (Bozk
víly), ale aj Schönberg (Potopa). V ktoromkovek prípade práve táto osobitos odlišuje koláže Stravinského od ostatných a robí z neho
súasného skladatea, prvého postmodernistu.
(o sa týka Šedrinovej Carmen Suite, zaradil
by som ju do žánru remixu, poda ma dokonale podareného. Je v nej vemi rozvinutý part
bicích, vaka ktorým znie hudba výbušne a,
prirodzene, tancova na nieo také je veselé
a príjemné.)
(...)

Nahrávky
Stravinskij zvykol dirigova vlastné diela vždy
inak. Od oho to záviselo? Od nálady? Tendencia
meni tempá, o ktorej písal nielen Craft, je dobre
známa. Mali ste na mysli toto, ke ste hovorili
o jeho mechanickosti a vzahu k nahrávaniu?
V Hudobnej poetike (1939) Stravinskij celkom
jasne píše o právach a povinnostiach skladatea, ale aj hudby samotnej. Hudba nemá právo
(„schopnos“, ako píše Stravinskij) vyjadrova
city, slúži ako médium mimohudobnej dramaturgie a napodobova prírodu. Sloboda
skladatea je možná výlune v prísne vyzna-

enom rámci, tvorenom od zaiatku stanovenými podmienkami. Skladate dostáva, alebo
si stanovuje úlohu; ím užší rámec, tým viac
je priestoru pre fantáziu, pre hru („hra“ predstavuje dôležitý pojem v univerze Hudobnej
poetiky). Toto všetko píše cholerik, ktorý tvoril
improvizujúc na klavíri. Stravinskij bol empirickým skladateom, zdrojom inšpirácie mu
bol zjavne bezprostredný kontakt so znejúcou
matériou. Preto sú aj Stravinského tézy o „objektívnosti“ jeho hudby a jej „objektívnej“
interpretácie znane podmienené.
Vzah Stravinského k mechanickým nástrojom, predovšetkým k pianole, ktorá mala by
po prvýkrát použitá vo Svadebke, potvrdzuje
dialektiku jeho predstáv o objektívnosti interpretácie. Akékovek použitie týchto nástrojov
a objavenie sa xovaného, nemenného „objektívneho“ výsledku viedli k skladateovej nespokojnosti. Formálne táto nespokojnos zvyajne
vychádzala z technických obmedzení vybraného média (alebo z ažkostí so synchronizáciou
so živými hudobníkmi, ako to bolo v Svadebke), no mám podozrenie, že v skutonosti bola
príinou práve nemožnos alšieho ovplyvnenia výsledku autorom-interpretom. Ke je myš
m tva, maka sa o u viac nezaujíma. Preto sa
v konenom dôsledku Stravinského záujem
denitívne obrátil k živému orchestru, a tak
dnes nemôžeme hovori o akejkovek „denitívnej“ interpretácii jeho diel.
Nakoko možno poklada 22-diskovú sériu
Works of Igor Stravinsky vydanú rmou Columbia, ktorú zdedila Sony Classical, za interpretaný
kánon?
Napriek vyššie uvedeným pripomienkam ide
nepochybne o etalón, hoci je mi dnes úto
poúva Svadebku a Lišiaka po anglicky, a na
niektorých miestach, poda ma, autor trocha
preháa tempá.
Ak tomu dobre rozumiem, tak v aka vzácnej hre osudu vznikla situácia, v ktorej máme
všetky „správne“ podania zaxované samotným
skladateom. Sú popritom možné aj iné legitímne
interpretácie?
Treba pozorne naúva dirigentom, s ktorými
Stravinskij úzko spolupracoval – Sergejovi
Kusevickému i Ernestovi Ansermetovi.
V lánku z neskorého obdobia Dirigenti
a dirigovanie sa s neobyajnou vrúcnosou
vyslovuje o Mitropulosovi (v tom zmysle, že
ide o dobrého hudobníka bez akýchkovek
„hviezdnych manierov“). Z novších interpretácií sú zaujímavé Boulezove, Salonenove
a Rattlove. Samozrejme, urite existuje
mnoho iných vynikajúcich podaní, ktoré sú
mi neznáme. No dávam prednos poúvaniu
nahrávok z krabiky s 22 diskami, o to viac,
že tie najzaujímavejšie Stravinského diela na
koncertoch prakticky nezaznievajú.
Sú skladatelia, ktorých hudba znie celkom
inak naživo a zo záznamu. Rôzne zostavy znejúceho média v rôznych podaniach tej istej skladby
vytvárajú pocit, že ide takmer o úplne iné dielo.
Stravinskij vyslovil názor, že posluchá musí
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vidie, ako sa hudba rodí, pohadom sledova pohyby hudobníkov. Takéto sledovanie
Stravinského hudby prináša vzácnu syntézu
fyziologického a intelektuálneho uspokojenia.
Na jednej strane je tu drive – údery vekého
bubna v spojení s inelmi v Lišiakovi pôsobia
ako zmena beatu na techno diskotéke; toto
možno prežíva na fyzickej úrovni. Na druhej
strane, mozog vníma syntax, rozklad obvyklých zákonitostí, usporiadanie kontrastných
blokov. Inými slovami, je nám príjemné
sledova prácu autora. Skutone, naživo je to
zaujímavejšie ako pri nahrávke.
Tvrdíte, že Stravinskij odvrhol tradiný
orchester a obrátil sa k sólistom. Urobil to pod
vplyvom jazzu, i z iných príin?
Skôr pod vplyvom Schönberga a prvej svetovej vojny. Vo Svätení jari a Slávikovi, opere
napísanej v rovnakom ase ako Svätenie,
dosiahol absolútny limit v narábaní s romantickým orchestrom. Vznikla otázka alšieho
vývinu spôsobu písania inštrumentálnej
hudby. V roku 1912 Stravinskij poul Schönbergovho Námesaného pierota a, odhliadnuc
od toho, že poetika a expresivita vokálneho
partu sa mu zdali okázalé a reakcionárske,
jeho Sprechgesang nazval „the ululations“
(„zavýjania“), oceoval redukciu komorného
orchestra na kvinteto, v ktorom sú zastúpené
základné nástrojové skupiny.
V roku 1918 napísal vo Švajiarsku Príbeh
vojaka, v ktorom z nanných dôvodov zredukoval orchester na kornet, trombón, klarinet,
fagot, bicie, husle a kontrabas. To znamená,
že všetky orchestrálne skupiny boli reprezentované jedným-dvomi nástrojmi tak, aby mali
o najväšiu pohyblivos a pokryli o najväší
rozsah. Takéto vynútené odahenie inštrumentácie Stravinského prinútilo upriami sa
na syntax: zaal narába s blokmi, v rôznych
kombináciách ich kládol veda seba a spájal
nemenné bunky materiálu. Najlepšie toto
pretváranie pou v prvých dvoch íslach:
melodické útržky rôzneho charakteru a rôznej
d žky sú kladené ponad nemenný bas. Hoci
je táto technika použitá už v Troch piesach
na japonskú lyriku z roku 1911 (v prvej znejú
variované vokálne frázy na pozadí ostinata
auty), práve v Príbehu vojaka je premena
zav šená: odmietnutie romantického orchestra viedlo k pretvoreniu syntaxe, zrodila sa
technika koláže, ktorá sa stala Stravinského
„obchodnou znakou“.
V neoklasicistickom období narážal na všeobecný problém všetkých neoklasicistov: ako si
osvoji materiál klasikov, a pritom neprevzia
ich skromné možnosti inštrumentácie, no
zárove sa vyhnú klišé romantickej inštrumentácie. Tak ako všetci neoklasicisti, aj Stravinskij sa pokúšal vyrieši tento (v podstate
neriešitený) problém pomocou neobvyklých
kombinácií timbrov v unisone, vyostrením
 t faktúry, ktoré malo maskova celkovú nevábnos zlého použitia klavíra v kombinácii
s trombónom v úlohe orchestrálneho basu
(o ukradol od Prokoeva). Je jasné, že z týchto experimentov nevzišlo ni dobré. S istotou
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možno poveda, že najlepšie diela tohto obdobia Stravinskij napísal bu pre komorné
zostavy (Duo concertant pre husle a klavír,
Sonáta pre klavír, Sonáta pre dva klavíry), alebo vo forme koncertu, kde sa inštrumentácia
(presnejšie jej asté premeny) stáva súasou
dramaturgie – mám na mysli predovšetkým
koncerty pre klavír a husle a už spomenutý
Dumbarton Oaks.

stave než o Stravinského jasnozrivosti.
Zárove je tu aj iný aspekt. V neskorom tvorivom období Igor Fjodorovi, našastie pre nás
všetkých, pozmenil alebo relativizoval veké
množstvo kritických postulátov z ias svojej
zrelosti, napríklad polemiku s ideou syntetického umeleckého diela (Gesamt-kunstwerku),
založenú na jeho osobnej nechuti k Wagnerovi
a Schönbergovi ako pokraovateovi Wag-

Najdokonalejšie veci z pohadu orchestrácie
vznikli v neskorom, seriálnom období, kde
samotná štruktúra dovoovala neuveritene
odvážnu punktualistickú prácu (pri zachovaní
rozoznateného „stravinskovského“ gesta)
a striedanie komorných a tutti pasáží s ohromujúcou rýchlosou, inokedy ich zasa radi za
sebou s najneoakávanejšími zmesami timbrov, tvoriacich novú, samostatnú farbu. Staí
spomenú spojenie trúbok a sordinovaných
sláikov v úžasných Variáciách pre orchester
venovaných pamiatke Aldousa Huxleyho alebo zmes áut, kontrabasov (v unisone s autami!) a tympanov v Interlúdiu v Requiem
canticles.
(...)

nera. Ke v roku 1951 Schönberg zomrel,
Stravinskij pochopil, že Wagner, jeho veký
antipód, zomrel tiež a on môže pokojne pristúpi k realizácii ich ideí „tak, ako treba“. Jedno
z najsilnejších diel Stravinského neskorého
obdobia je melodráma Potopa, napísaná pre
televíziu a premiérovaná vo vysielaní CBS. Je
to balet (choreografom bol Balanchine), do
ktorého sú zapojené hovorené dialógy, spev
a video. Ak sa nemýlim, miesto bieleho šumu
tam boli použité rôznofarebné plátna. Takže,
ak sa na vec pozrieme pozorne, musíme uzna,
že súdobé (multimediálne) hudobné divadlo
tvoril osemdesiatroný starek, narodený
v 19. storoí, a to v rovnakom ase ako Ligeti
(Aventures a Nouvelles aventures), Stockhausen (Originale) a Cage (ktorý je autorom
prvej interaktívnej inštalácie pre taneníka
a elektroniku Variations 5). Pre spravodlivos
treba doda, že prvý pokus o multimediálnu
performanciu sa u Stravinského vyskytol už
v marci 1917, kedy futurista Giacomo Balla
v Ríme inscenoval jeho ranú štvorminútovú
skladbu Ohostroj. Uvedomte si, že to bolo
dva roky po smrti Skriabina, ktorý ako prvý
formuloval ideu svetelnej hudby a ktorého
„metafyzické blúznenia“ Stravinského neobyajne rozuovali.

Elektronika a multimédiá
Stravinskij sa domnieval, že budúcnos súdobej
hudby, ktorú nazýval „elektrónkovou“, je v divadle:
„Predstavte si scénu s duchom v Hamletovi s elektrónkovým bielym šumom, zaznievajúcim z rôznych strán...“ Je to objektívny názor špecialistu
alebo „ospravedlnenie“ vlastného spôsobu tvorby?
Problém spoíva v tom, že veké množstvo
vtedy vytvorenej elektroniky, napríklad práce
Pierra Henriho, ba aj znamenitá Poème électronique Edgarda Varèsa, nám dnes znie ako
hudba k rozhlasovým hrám. Abstraktná elektronika, diela Cagea, Xenakisa a kolínskeho
štúdia WDR, elektronika, ktorá si vytvorila
vlastnú syntax a mení našu percepciu zvuku,
bola vtedy zjavne v menšine. V tomto kontexte
hodnotenie elektroniky ako pomocného, ilustratívneho média hovorí viac o jej vtedajšom

Ako by ste komentovali jeho vyjadrenie
z Úvah osemdesiatnika : „Súasná hudba je zo
všetkej doteraz napísanej hudby tá najzaujímavejšia a tento okamih je tým najvzrušujúcejším
v dejinách hudby. Tak bolo vždy.“?
Práve tento výrok odlišuje Stravinského od
ohromného množstva iných skladateov. Vä7– 8 | 2014
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šina našich kolegov, žia, predasne zostarne
a obviuje všetkých, ktorí sa ešte nenauili
poúva a písa v súlade s „konjunktúrou“.
To je veká bieda...
Preo je také principiálne dôležité drža prst
na pulze? Preo je zlé predasne zostarnú, zakukli sa, i rovno by mumikovaný vo veži zo slonovinovej kosti? Nao neustále experimentova?
Stravinskij sa nezaal zaujíma o to, o sa
práve deje, od samej dobroty, ale v súvislosti
s katastrofálnym neúspechom opery Život
zhýralca, na ktorej pracoval tri roky (1948–
1951), priom idea opery bola skvelá, libretisti
najvyšších kvalít, dokonca by tu bol aj úspech
u publika. Ale profesionáli, udia, ktorých
mienku si Stravinskij nadovšetko vážil, ho pochovali zaživa, spravili nad ním kríž. Boulez,
vášnivý ctite Stravinského, píše v liste Cageovi, že sa nedokázal donúti zhliadnu predstavenie do konca. Bolo jasné, že neoklasicizmus,
ktorému Stravinskij venoval vyše 30 rokov
života, je polorozpadnutou páchnucou m tvolou. Hoci vieme, že v uzavretých kultúrnych
rezervoároch typu Vekej Británie, Spojených
štátov alebo Sovietskeho zväzu zapáchal ešte
alších 20 rokov.
Hovorili sme o tom, že neoklasicizmus bol
obrannou reakciou kultúry na vznik masovej
spolonosti. Je jasné, že okrem toho zosobuje
ideu hierarchie, poriadku. Iste si spomínate, že
vo lme Metropolis Fritza Langa je obraz mocenskej vertikály – výah, ktorý hrdinovia používajú pri presune z vrchného sveta vládnucich
do spodného sveta pracujúcich. Po 2. svetovej
vojne bolo jasné, že spolonosti založené na
podobnej vertikále (napríklad Mussoliniho
Taliansko, kam Stravinskij tak rád cestoval)
bu zaostávali, alebo sa ukázali ako osi celkom nevzhadné – presne ako ZSSR. Ukázalo
sa, že svet je mnohotvárny a pružné štruktúry
víazia nad rigidnejšími. Zdá sa mi, že toto bol
súbor okolností, ktoré Stravinského priviedli
k tomu, aby sa zaujímal o realitu a kultúru
jeho doby, a ktoré ho prinútili zaa odznova
a v konenom dôsledku privodili rozkvet jeho
tvorby v neskorom období.
Okrem toho, nemohol vemi odpoíva na vavrínoch, lebo sa nachádzal v Amerike, kde autorské práva platili 25 rokov, takže zaiatkom
50. rokov bol odrezaný od príjmov za svoje
najhrávanejšie diela vytvorené po roku 1910.
Preto, mimochodom, bola väšina z nich vydaná v roku 1947 v „novej redakcii“.
Ak hovoríte o záujme stareka Stravinského
o kultúru jeho doby, máte na mysli trocha silený
záujem o použitie elektroniky, ktorému venoval
vekú as Úvah osemdesiatnika?
Nie, ide o ohromne široké spektrum zah ajúce aj mikrointervaly, syntetické umelecké
formy aj lozou...
A nezdá sa vám, že vývoj elektroniky dal zapravdu Stravinského oakávaniam? Do akej miery
je potrebná pre tvorbu súasnej hudby?
Elektronika ako farba a doplujúci prostriedok k inštrumentálnej hudbe asi sotva. Elek-

tronika (presnejšie poíta) – ako prostriedok
na rozšírenie možností kompozinej techniky,
algoritmickej a interaktívnej kompozície, na
prácu so samplami, ako pomocník pri spektrálnej analýze – sa stala prirodzenou súasou
skladateského inštrumentára. Osobitne
elektronické zvuky (obzvláš z oblasti lacnej,
poklesnutej hudby našej každodennosti) sú
využívané skladatemi z jednoduchého dôvodu, pretože tvoria zvukovú realitu, ktorá nás
obklopuje.
(...)

Balety áno, symfónie nie
Existuje protiklad medzi dielami Stravinského,
ktoré sa vám páia ako poslucháovi, a tými, ktoré
pokladáte za principiálne, dôležité pre „rozvoj
procesu“? Alebo sa u vás pôžitok a pocit úelnosti
spájajú do jedného?
Toto rozlíšenie sa objavuje skutone len vo
vzahu k jedinému dielu: Sväteniu jari. Chápem, že je to epochálny prevrat, revolúcia

v dejinách hudby, no iné jeho diela poúvam
s trocha väším uspokojením. Okrem toho
môžem menova ešte jedno: Žalmovú symfóniu. Rozumiem, že je to prelomové dielo pre
Stravinského, no bránim sa jeho poúvaniu.
Preo?
Pretože je tam snaha by nie Stravinským, ale
Bachom. Vemi vydarená, hoci možno nie až
tak vemi ako v prípade Koncertu pre klavír
a dychové nástroje i Dumbarton Oaks. Pokúsim sa to objasni podrobnejšie.

Stravinskij ruského obdobia – to je rázne
vtrhnutie profánneho materiálu do klasického kontextu a následná dekonštrukcia tohto
kontextu. Pýtate sa, preo možno dopusti
vo vážnej hudbe zvuky svetskej elektroniky,
šum, ktorý nás obklopuje. A teraz si predstavte ten kultúrny šok, kedy je v Petruškovi
publiku parížskej Opery predstavený zvukový
chaos ruského jarmoku, korunovaný piesou
Nepou mestský ruch. Je to ako keby teraz
Mia Kurandskij v mene tvorivého hadania
zaal citova Vjaeslava Dobrynina1 (o však
nemožno vylúi). Svätenie jari spolovice
pozostáva z citátov ruských a litovských
udových piesní, no prechádzajú takým
„mlynekom“, že z originálu ni neostáva.
A to je dobre, pretože, ako o Stravinskom
napísal Theodor Adorno (raný), Stravinskij,
dekonštruujúc pre nás obvyklú zvukovú
realitu, používajúc „falošné citáty“, poukazuje na možnos existencie inej reality, a to
oslobodzuje našu apercepciu. To znamená, že
pochopíme, že trojzvuk nie je daný od Boha
a hudobná matéria môže
ma aj iné formy.
V neoklasicistickom
období sa Stravinského
materiál, prechádzajúci
dekonštrukciou, zmenil
a, ha, stal sa zázrak:
výtvory nášho „doktora
Frankensteina“ sa zaali zrasta do vekých
foriem, zaala syntéza,
zjavila sa idea Vekých
Diel, idea zápasu s klasikou na jej vlastnom území. A Žalmová symfónia
je nepochybne vyvrcholením tejto idey – staí sa
pozrie na venovanie na
prvej strane. Nepochybne je to vemi významné
dielo a fúga v 2. asti, odkazujúca súasne k Hudobnej obeti a Mozartovmu Rekviem, je skutone
znamenitá. Problémom
je, že Žalmová symfónia
naznaila smer, ktorý
nielen Stravinského, ale
aj nasledovníkov, už po
20 rokoch doviedol do
slepej uliky.
Neviem, i vemi nerozhnevám našich muzikológov s trstenicami, ak poviem, že všetky
nasledujúce Stravinského symfónie (In C
a Symfónia v troch astiach) sú monštruózne
zlou hudbou. Zárove, ak je re o Adornovi,
v jeho (preho vzácne) pozitívnej kritike je
vyjadrené oakávanie, že sa Stravinskij stane
akýmsi „lekárom lesa“ a vyistí cestiku autorom, ktorí mu boli omnoho drahší: Schönbergovi a Bergovi. To poukazuje na fakt, že
Adorno si skutone nepredstavoval, že dekonštrukcia a kompilácia samy osebe môžu by
umením. Namiesto toho sa Stravinskij predsa
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len stal tým, ktorý vládne myšlienkou, a možno najvplyvnejším ruským skladateom v celej
histórii ruskej hudby.
Nakoniec sa objavila vemi nespravodlivá
knižka s názvom Filozoa novej hudby, v ktorej je Stravinskému venovaná as nazvaná
Stravinskij a reštaurácia. Tam je okrem iného
napísané: „Stravinskij sa vysmieva z tradície
humanistického umenia – neidentikuje sa
s trpiacim subjektom, ale s inštanciou, ktorá

ho likviduje.“ Je tu vykreslený ako totalitárny
umelec. Pre Adorna boli organickos a subjektívnos umeleckého vyjadrenia nespochybnitenou maximou; bolo ažké si predstavi,
že skutoným konzervátorom tradície nebol
Stravinskij, ale Schönberg, pretože jeho pokus
o zlúenie dodekafónie s melodickým myslením a romantickou expresivitou nie je o ni
menej reakné.
Je príznané, že ruská hudba išla vo vzahu
k dodekafónii skôr Schönbergovou cestou;
ve ke poúvame scherzo zo Šostakoviovej
15. symfónie, nemyslíme na to, že hlavná
téma je séria a jej obrat, poujeme melódiu.
No smutnejšie je to, že optimistickí Stravinského epigóni od Louisa Andriessena po
Adamsa neprevzali aj jeho hlboké pochybnosti
nad všetkými modelmi, po ktorých siahal,
schopnos podrobova ich kritickej dekonštrukcii a obmedzili sa len na imitáciu odvážnych rytmov a povrchného optimizmu.
„Monštruózne zlá hudba“ – to je nedokázatené tvrdenie, vynášanie súdov, proti ktorému ste sa,
Sergej, neraz postavili. A preo sa neustále odvoláva na Adorna? Niet iných?
Pretože kultúrny kon ikt naznaený v dialógu
Schönberg – Stravinskij (následne zmutovaný
do dialógu Adorno – Stravinskij, keže Adorno bol pre Schönberga nieím ako Áronom) je
archetypálny a presahuje rámec obyajného
sporu dvoch rozhnevaných penzistov z Beverly Hills, S. a Sch. Opísa tento kon ikt možno
nasledovne: Stravinskij svojou samotnou
existenciou, svojou prácou diagnostikuje smr
istého typu hudobnej kultúry (meštiackej)
a istého typu autora (romantického demiurga,
ktorého hudba vyjadruje jeho vnútorný svet).
Jedna poznámka z prvej verzie Petrušku („Petruškovi za kulisami dajú kopanec, vybieha na
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scénu a padá“) vytvára jasnú predstavu o tom,
aký mal Stravinskij vzah ku klasickému baletu, a jeho urážlivé poznámky ku Skriabinovi,
Wagnerovi a neskôr Messiaenovi prezrádzajú
mnoho o jeho vzahu k autorovi-demiurgovi.
Schönberg, a spolu s ním aj Adorno, sa naopak považovali za súas tej hudobnej kultúry, ktorú Stravinskij pokladal za odumretú
a prežitú, a útoia naho ako na okrajový zjav
(„výrastok, ktorý chce by klasikom,“ píše
Adorno) a reakcionára, niitea vylievajúceho vaniku aj
s dieaom. V priebehu 20. storoia
sa tento kon ikt
opakuje niekoko
ráz s rôznymi aktérmi: spoiatku je
to lovek na okraji,
mimo systému,
ktorý kritizuje, objavuje, že systém nie
je životaschopný,
a stanovuje vlastné
pravidlá. A potom
sa stáva centrom
nového systému,
priom výsledkom jeho innosti sa zdá by
v prvom rade radikalizácia a zjednodušenie
hudobného jazyka a v druhom rade racionalizácia tvorivého procesu. Možno si spomenú
na kon ikt Cagea s Luigim Nonom (a vlastne
s celým európskym hudobným systémom)
zav šený triumfom Cagea. alej debaty
zástancov abstrakcie a pop artu v 60. rokoch
alebo už zabudnutú diskusiu o digitalizácii
hudby v dnešnom Nemecku. Aj v ruskom
hudobnom kontexte je podobný dialóg (alebo
kon ikt) dnes viac ako aktuálny.
Možno ešte doda, že Stravinského stratégia
sa vyznaovala schizofrenickou požiadavkou znii meštiacku kultúru a zárove sa
ukazova na jej vrchole a za kulmináciu tejto
schizofrenickej stratégie možno oznai jeho
neoklasicistické obdobie. Dnes vieme, že sa
Adorno vo svojej démonizácii Stravinského
mýlil. Navyše vieme, že oba typy umelca (nosite odumierajúcej kultúry a marginálny niite)
sa zdajú by v istom zmysle konštantami a tiež
to, že procesy komplikovania a radikálneho
zjednodušovania, radikalizácie a diferenciácie
v umení nie sú lineárne a môžu sa strieda, ba
dokonca koexistova v rámci jedného systému.
Preo, poda vás, Stravinskij svoje symfónie
neísloval, a namiesto toho dal každej z nich vlastný názov?
Historicky išiel vývin tak, že symfónia demonštruje bu dialektickú súinnos (prípadne
koexistenciu) dostatone individuálnych materiálov, alebo proces toho, o sa s materiálom
(pokia možno neutrálnym) deje. Stravinskij
v komentároch k svojim symfóniám hovorí, že
sa chcel vráti k pôvodnému talianskemu významu slova oznaujúceho „súzvuk“. V skutonosti jeho Symfónia v troch astiach aj Symfónia in C predstavujú istý zen: materiál nie je

a ni sa nedeje. Sme svedkami prehliadky po
sebe nasledujúcich foriem pohybu, o samo
osebe nie je žiadna pohroma; mnohé symfónie
z Haydnovho stredného obdobia nie sú niím
iným ako kolážami rôznych typov motoriky.
Žia, Stravinskému sa nedostáva dramaturgického majstrovstva vekého Rakúšana, alebo si
nevytýil úlohu zauja nás.
Jediné, o sa trocha vydeuje zo surovej masy
rôznych  t faktúry Symfónie v troch astiach,
je podivná fúga s použitím klavíra, harfy
a dychových nástrojov vo nále. Pokúšal
som sa poúva túto hudbu ako tranz, bez
akýchkovek oakávaní, ako svojho druhu
protominimalizmus, no na to, aby bolo možné
hudbu vníma takýmto spôsobom, autor príliš
asto ahá za nitky, aby obrátil našu pozornos
na nasledujúci model faktúry. Inak povedané,
Igor Fjodorovi tu vystupuje ako dídžej, no
neobratný. Aspo možno poveda, že to, že
sa Stravinskému symfónie nedarili, sasti
objasuje, preo sa mu tak vynikajúco vydarili
balety – lebo o iného je balet, ak nie reazenie
navzájom nesúvisiacich faktúrových a rytmických modelov?
Preklad: Robert KOLÁ

Poznámky:
1
Dmitrij Kurandskij (1976), skladate vážnej
hudby; Vjaeslav Dobrynin, (1946) spevák a skladate populárnych piesní, prezývaný „Doktor Šláger“

Sergej NEVSKIJ (1972) študoval teóriu na
hudobnom uilišti pri Moskovskom konzervatóriu, neskôr kompozíciu na Hochschule für
Musik Carl Maria von Weber v Drážanoch
a Universität der Künste v Berlíne (F. Goldmann). Žije v Berlíne a v Moskve. Jeho diela
uviedli na festivaloch v Donaueschingene,
Berliner Festwochen, Wien Modern, Musica
Viva, Gaudeamus a i. Získal prvú cenu v skladateskej súaži v Stuttgarte (2006) a cenu súboru
Pro Arte (2008). Je autorom komornej hudby,
scénickej a lmovej hudby (v spolupráci s režisérom Kirillom Serebrennikovom), v roku 2012
mala v moskovskom Vekom divadle premiéru
jeho komorná opera Franziskus.
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Koho (ne)zaujíma kvalitné
operné umenie?
Po vla]ajšom monotematickom ro6níku, venovanom jubileu Giuseppe Verdiho,
sa operná 6as' 41. ro6níka Zámockých hier zvolenských (22. – 28. 6.) odvíjala
pod a zavedeného konceptu: festival otvorila premiéra banskobystrickej opernej
sezóny, ozvláštnilo ho predstavenie hos'ujúceho súboru, spestril tradi6ný koncert
Mlados' na zámku, korunovala slovenská premiéra belcantového diela a uzavrelo
galapredstavenie so zahrani6nými hos'ami. Na jednej miske váh stála exkluzívna
dramaturgia a zvä6ša nadštandardná úrove] predstavení, na tej druhej mizivý
záujem obecenstva.

Bizet v štýle Dalího
G. Bizet: Lovci perál, 22. 6.
Hoci má opera mladého Georgesa Bizeta nesporné hudobné kvality, vinou slabého libreta
ju držia pri živote viac-menej len dve hudobné
ísla: tenorová romanca Je crois entendre
encore a hudobne „lepkavý“ duet Au fond du
temple saint.

robaticko-tanenými prvkami na zemi aj na
lane (i liane?). Ak je surrealizmus rovnako
náhodný ako „rande dáždnika so šijacím strojom na operanom stole“, potom sa libreto regulárne posunulo do kategórie samoúelného
efektu bez hlbšieho výkladového názoru. Režisérka príbeh zdynamizovala výstupmi sporo
odetých taneníkov, doplnila projekciou vlnenia mora aj Leilinej nadýchanej róby, prekryla
Nurbádovým staniolovým plášom a identitu

džungle. Sprvu pôsobivá minimalistická scéna
Miriam Struhárovej s centrálnym polvalcom
v tvare vlny asom zovšednela a z dynamizujúceho prvku sa stal nebezpene nestabilný
hrací priestor. Iluminovaný horizont z alobalu
vytváral xnú ilúziu morskej plochy, v závere pôsobivo fungoval aj ako stena dažového
pralesa s reálne stekajúcimi prúdmi vody
(efekt použili inscenátori už v košickej Adriane Lecouvreur).
V ústrednej trojici vyažila z partu maximum
javiskovo príažlivá poská sopranistka Katarzyna Mackiewicz (Leila). Spoiatku jemne
subretný prejav dokázala v koloratúrach
bezpene vyšperkova, všetky výstupy jej
vyšli v bezchybnej dynamickej škále i legate.
Dušan Šimo (Nadir) zvládol nároný part so
cou, tentoraz neprekážala ani mierne nazálna
„francúzska“ farba hlasu. Snaživý Martin
Popovi (Zurga) sa nechal strhnú k prehnanému dramatizmu, ím si sám ubral na kvalite
výkonu. Pôsobivé zborové ísla elektrizovali
lenov k dynamickej preexponovanosti, takže
výsledný dojem mal bližšie k talianskej veristickej opere, než ku kultivovanému francúzskemu
bontónu. Sentimentálne, dramatické aj nudné
zákutia partitúry šastne odkryl dirigent Igor
Bulla, ktorý nechal vyniknú pôsobivým inštrumentálnym sólam (harfa, auta, violonelo),
hendikepom bolo privea zvuku. Gýové hrmenie z reproduktorov s oslepujúcim blýskaním si
inscenátori mohli pokojne odpusti.
Bizetova „perlová“ opera sa k aktuálnym
slovenským klenotom nezaradí. Ak sa však
Bystrianom podarí ulovi v zürišskej opere „nadirskú“ perlu so slovenskými koremi, môže sa v banskobystrickej inscenácii
sta na jeden veer mimoriadne vzácnym
drahokamom.
Mária GLOCKOVÁ

Brnianski hostia festivalu
G. Donizetti: Maria di Rohan, 24. 6.

K. Mackiewicz a O. Mráz v Lovcoch perál foto: archív

Do vizuálneho luxusu odetá koncepcia zhmotnila najmä posolstvo Salvatora Dalího, prítomného na javisku v nadrozmernom portréte,
ktorý sa stal kreatívnym guru predstavenia.
Excentrický Katalánec v štýle „robi neobvyklé
veci preto, aby svojou výnimonosou upútali“, kontaminoval inscenáciu surrealistickou
optikou, sprítomnenou vo fantastike farieb
a ilustratívnej hre svetiel. Javiskové dianie uroval vkus módneho návrhára Borisa Haneku, ktorý režisérka Andrea Hlinková naplnila
insitnou sólistickou promenádou na móle, ak38

milencov ukryla pod mušelínovými šálmi.
Dejový leitmotív o priatestve dvoch mužov
(Nadir, Zurga) a ich osudovej láske k jednej
žene (Leila) ostal trvalým problémom v upodozrievaní a presviedaní v umelo navodených
dramatických situáciách, až po sladko-bôny
záver, v ktorom ani vražedné snahy nenájdu
(zámerne i zbabelo?) jednoznaný cie.
Jednotlivé dejstvá s faunou bielych tigrov, Dalího majestátnymi slonmi na muších nôžkach
a farebne sa meniacim „udom“ v tvare obrovskej perly boli persi ážou sandokanovskej

Po roku Janákova opera Brno opä hosovala na ZHZ. Aj ke málo hrávaná Maria di
Rohan celkom nedosahuje kvality Donizettiho najznámejších tragických opier, išlo o zaujímavý dramaturgický výber. Po premiére
na domácej scéne (pre HŽ 3/2014 o nej písal
Pavel Unger, pozn. red.) prijala kritika inscenáciu rozporne, s diferencovaným hodnotením javiskového a hudobného stvárnenia.
Tento súd potvrdilo aj predstavenie na ZHZ,
ktoré sa pre chladné poasie odohralo v banskobystrickej Štátnej opere.
Inscenátori s presunom zrejme nepoítali,
keže na javisku sme videli len torzo zo scénograe Veroniky Stenbergerovej. Napriek
tomu sa v oboch dejstvách zachoval pochybný
režijný zámer Barbary Klimovej, posunú
tragický príbeh do roviny paródie. V druhom
dejstve protagonisti striedavo vyliezali a zliezali z nadúrovového divánu, a hoci to im to
neubralo na vokálnej suverenite, vizuálne sa to
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prieilo tragickým situáciám a spevu. Nevedno, i v treom obraze režisérka od svojej predstavy ustúpila, alebo to bola zásluha Lindy
Keprtovej, ktorá inscenáciu režijne dokonila.
Pozitívne možno hodnoti hudobné naštudovanie Ondreja Olosa, pod ktorého vedením sa
orchester po trochu fádnej predohre rozohral
ku kvalitnému výkonu. Dobre zneli aj zbory
v naštudovaní Pavla Ko áreka. Po škrtoch,
na ktoré doplatil part Armanda, zostali v predstavení tri parádne úlohy. Skladate neobdaril
part Márie takými efektnými áriami ako svoje
kráovské heroíny, o platí hlavne o jej sólových vstupoch, zato v duetách a záverených
ansámbloch musí vokálne svieti nad všetkým.
Tieto nároky splnila ubica Vargicová so
cou: hoci trochu chladná vo výraze, odstránila
toto manko príjemne vibrujúcim tónom, dodávajúcim jej prejavu dramatickos. Španielsky
tenor leggero lirico José Manuel (Riccardo)
spieval štýlovo a jeho menej farebný hlas získaval vo vysokej polohe na lesku. Jakubovi
Kettnerovi (Enrico) možno predsa len viac
sedí dramatickejší Verdi než Donizetti, no jeho
výkon znesie aj tie najprísnejšie kritériá.
Vladimír BLAHO

Pocta Mascagnimu
Mlados na zámku, 26. 6.
Tradiné koncerty Mlados na zámku prechádzajú od repertoárovej „všehochuti“ k tematickému zameraniu. Po vlaajšom holde Verdimu
si dramaturgia tentoraz uctila minuloroné
150. narodeniny Pietra Mascagniho, známeho
u nás len vaka Cavallerii rusticana. Prvé íslo
programu bolo venované árii Santuzze z tejto
opery v kvalitnej interpretácii Veroniky Mihalkovej. Po om už nasledoval slovenskému
publiku neznámy Mascagni v piatich operách,
operete Sì a štyroch piesach. Okrem dvoch
prípadov išlo o prvé verejné prezentovanie týchto hudobných ísel, dokazujúcich, že zaškatukovanie autora ako veristického skladatea platí
len pre as jeho tvorby.
Piesne skomponované medzi rokmi 1880
a 1890 hudobne zvláš nezaujali, s výnimkou
Ave Marie, z ktorej potom Mascagni urobil
slávne intermezzo v Sedliackej cti. Napriek
mezzosopránovej polohe ju dobre zvládla
Veronika Mihalková, ktorá svojím dramatickým sopránom zaspievala aj mimoriadne
náronú áriu z opery Isabeau, pripomínajúcu
skôr expresionizmus i Straussovu Elektru,
než autora Sedliackej cti. V dvoch ukážkach –
v lyrickejšej árii Suzel z opery Amico Fritz
a v dramatickejšom monológu o chobotnici
ako symbole rozkoše a smrti z opery Iris – sa
predstavila interpretane vyzretá Eva Melichaíková. Z ostatných troch sopranistiek
(pre dramatické tenorové party skladatea
ažko nájs vhodných interpretov) má Belinda
Sandiová pred sebou ešte roky štúdia, no jej
krásne sfarbený hlas (osobitne v árii z opery
Lodoletta) jej dáva šance uplatni sa v domácom opernom kolotoi. Hlas Dominiky Výbe-

rovej znie zaujímavejšie len vo vyššej polohe
a Marianna Gelenekyová má šarm i hlas
vhodný pre operetné pódium. Kvalitný klavírny sprievod zabezpeil Peter Pažický.
Vladimír BLAHO

Odvážny krok do neznáma
G. Rossini: Tancredi, 27. 6.
Pravidelná súas ZHZ, koncertné naštudovania raritných titulov v slovenských premiérach, pokraovala historicky prvým vstupom
na parketu vážnych opier Gioachina Rossiniho. Tancredi je desiatou skladateovou javiskovou prácou, skomponovanou pred dov šením
dvadsiateho prvého roka života. Je prvou operou seria (po mladíckom Ciro in Babilonia),
ktorou nenechal nikoho na pochybách, že
popri komickom žánri sa aj na parkete drámy
stane pilierom predverdiovskej tvorby.
Z troch verzií opery Tancredi, uvedených
v roku 1813 krátko po sebe v Benátkach, Ferrare a v Miláne, sa prvá a tretia konia šastne.
Druhú uzatvára smr titulného hrdinu. Príklon
k nej považujem za dramaturgicky správny,
keže nálová scéna, fascinujúco stlmená do
pianissima, je h bkou emotívnosti jedinená.
Koncertné uvedenie v rámci ZHZ (hralo sa
v poloprázdnej banskobystrickej Štátnej
opere) sa síce nevyhlo niekokým škrtom (zásadný bol výpadok duetu Argiria a Tancrediho
z 2. dejstva), trojhodinový veer však poskytol
relevantnú informáciu o skvostnom diele
Rossiniho mladosti. Navyše, z dvoch desiatok
skladateových vážnych opier sa na slovenskej
repertoárovej mape objavil jediný raz Viliam
Tell (SND 1933). Tancredi je pritom partitúrou diametrálne odlišnou. Platí názor, že
Rossiniho cesta od neho k Viliamovi Tellovi je
porovnatená s vývojom Verdiho od Nabucca
k Falstaffovi. S jedným rozdielom: Rossini ju
absolvoval za menej než dvadsa, Verdi za viac
než pädesiat rokov.
Festivalové naštudovanie bolo v rukách
Mariána Vacha, stojaceho na ele orchestra
banskobystrickej Štátnej opery a jej mužského
zboru. Dirigentova spôsobilos na belcantovej
pôde je povestná, koncepne bol opä štýlový,
v tempách diferencovaný, precíznou taktovkou tmelil ansámble. S titulnou postavou sa
po prvýkrát stretla Jana Kurucová. Napriek
tomu, že sa ako vyšší mezzosoprán potrebovala vyrovna s partom zakotveným v hlbšej
polohe, jeho rozsah zvládla bez farebného
manka. Kreácia bola štýlová, cituplná, dotvorená náznakovou hereckou akciou. Ku skvelému výkonu sa po rozpaitejšom úvode vypla
španielska sopranistka Mariola Cantarero
(Amenaide), ktorej technická brilantnos, precíznos koloratúr, kultúra frázovania a dramatický nerv hlasu v druhom dejstve dominovali.
Podobne ako hosujúca umelkya, aj jej krajan
David Alegret (Argirio) prešiel kritériom
prestížneho rossiniovského festivalu v Pesare.
Jeho tenor má v stredoch mäkkú farbu, je
pružný v ozdobách a s istotou zdoláva expo-

nované výšky. Trojicu protagonistov dop al
sýtym basbarytónom Tomáš Šelc (Orbazzano), tmavým altom Judita Andelová (Isaura)
a v úlohe Roggiera Simona Mrázová.
Rossiniho Tancredi uzavrel desaroie koncertných prezentácií opier raného Verdiho,
Belliniho a Donizettiho. Bol odvážnym krokom do neznáma, no kvalitou naštudovania
sa zaradil medzi špiku tejto dramaturgicky
vzácnej kolekcie. O to šokujúcejší bol chabý
záujem publika.
Pavel UNGER

Závere6ný galave6er v top kvalite
G. Verdi: Macbeth, 28. 6.
Banskobystrická inscenácia Verdiho Macbetha triumfálne otvorila vlaajší roník ZHZ.
Tentoraz festival uzatvárala, a to jediným
predstavením hraným na nádvorí Zvolenského zámku. Jeho ozdobami boli Gruzínka
Iano Tamar (Lady Macbeth) a Talian Vittorio
Vitelli (Macbeth), ktorých sme spoznali už na
ZHZ 2011.
Vitelli je pravdepodobne najlepším barytonistom, aký spieval na ZHZ po roku 1990.
Jeho hlas je farebne príažlivý a v rozsahu
zvukovo vyrovnaný, no predovšetkým má
zmysel pre kreovanie verdiovských fráz,
akcentov a vôbec štýlu, aké si interpretácia
partov majstra z Busseta žiada. Z uvedených
kvalít majú rozhodujúcu váhu tie posledné,
hoci divák sa asto uspokojí s pekným hlasovým materiálom. Vitelliho vzorový výkon
možno porovna s aplaudovaným vystúpením Azerbajdžanca Abdulajeva z minulého
roku, ktorý výrazovú zložku prejavu forsíroval ad absurdum, takže o legátovom spievaní
sa v jeho prípade nedalo hovori. Vitelliho
koncepcia postavy pripomenula staršie asy
ušachtilého spievania.
V ešte ažšej úlohe Lady Macbeth sa Iano
Tamar síce sem-tam „pošmykla“ (v zmysle
kratšie držaných alebo s istou námahou tvorených výšok), ale celkovo bola príkladnou
reprezentantkou verdiovského štýlu, tak
v útoných dramatických atakoch, ako aj
v lyrických meditatívnych pasážach scény
šialenstva. V najlepších momentoch jej tón
evokoval hlasy najväších predstaviteliek Lady
v minulosti, Callasovú a Gencerovú.
Kvalitným partnerom zahraniných hostí bol
udovít Ludha, roky spievajúci Macduffa
v SND. Lyrický tenorista mal schopnos doda
interpretácii dramatický náboj už vo svojich
zaiatkoch a túto schopnos v súasnosti ešte
posilnil. Hlasovo impozantným, hoci v jednotlivých hlasových polohách nevyrovnaným
Bancom bol Jozef Benci. Vychválená koncepcia dirigenta Mariana Vacha si aj po roku
udržala svoju úrove, aj ke niektoré tempá
pôsobili ako prehnane rýchle. aro nádvoria
po zotmení doplnilo priaznivý dojem zo závereného predstavenia.
Vladimír BLAHO
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Operní hostia v Národnom
V júni spestril (už aj tak nabitý) kalendár slovenských hudobných a divadelných podujatí nultý ro6ník medzinárodného festivalu Eurokontext.sk, organizovaný Slovenským národným divadlom. V rámci široko koncipovanej 6inoherno-tane6no-opernej
prehliadky dostala opera k dispozícii štyri ve6ery, z nich tri patrili tvorbe 20. storo6ia. Tu sú dojmy našich autorov z hos'ovania pražskej, ostravskej a viedenskej opery.

Praha porušila tradíciu,
prišla s Verdim
Pokia ma pamä neklame, v dlhodobej histórii hosovaní operného súboru pražského Národného divadla na bratislavských doskách
sa Giuseppe Verdi nenachádzal. Dominovali
eské tituly (popri Smetanovi, Dvo ákovi
a Janákovi tiež Fibich, Mysliveek, Smolka,
ba aj Šlitr so Suchým), objavil sa Mozart, veristické dvojiky i Donizettiho buffa. S Verdiho dielom sa Pražania odhodlali až na júnový
Eurokontext.sk (8. 6.).

Práve k nemu však nedochádzalo. Klišé v javiskovom pohybe a patetické gestá nepasovali
k menu režiséra. Ani pohyb patricijov v scéne
senátu na chodúoch i premiestovanie obrovského kamea neobohatili Verdiho operu
zvláštnou invenciou.
Za dirigentským pultom stál v Bratislave
dobre známy Jaroslav Kyzlink, ktorý akoby
v nadväznosti na javiskový obraz stvárnil
prológ a zaiatok 1. dejstva rozpaito a výrazovo neutrálne. Až postupne sa jeho koncepcia
spevnila v tempách a nadobudla dramatické
kontúry. Simon Boccanegra je citlivý na kresbu zväša temnej atmosféry, ktorá má však

Mirandolina, NDM Ostrava foto: M. Popelá

i tak znela objednávka, alebo išlo o vobu
hostí, bol to istý risk. Na rovinu: talianska
opera nie je vyslovene exportným artiklom
„zlatej kaplnky“.
Hrdi sa nemohli ani Simonom Boccanegrom.
Na jese (ešte ako dozvuk búrlivých personálnych rošád vo vedení inštitúcie) ho odkúpili
z Waleskej národnej opery, kde bol uvedený
roku 1997 v réžii Davida Pountneyho. Zrejme práve zvuné meno, navyše s blízkym
vzahom k eskej hudbe, malo garantova
vizuálnu jedinenos. Do Bratislavy sa však
dostal len odlesk – možno pôvodne zaujímavej, no už zostarnutej – inscenácie. Režijný
zámer nemusel by márny, ke výtvarná stránka (scénograf Ralph Koltai) ostala jednoduchá a obmedzila sa na posuny dvoch vekých
stien, riadených z povraziska. Otvoril sa tým
priestor na formovanie charakterov a situácií.
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viaceré jemne diferencované hudobné vrstvy.
Tie v inak kvalitnom orchestri (a zbore) vychádzali na povrch postupne, no druhej polovici
veera pod Kyzlinkovou taktovkou už gradácia
drámy nechýbala.
Titulnú postavu stvárnil hosujúci španielsky
barytonista Luis Cansino, ktorý sa len pomaly
zbavoval silného vibrata. Jeho prednosami
sú dramatický materiál, pevné výšky a príklon
k štýlovému frázovaniu. S legátovou kultúrou sa zdatne vyrovnala aj Maria Kobielska
(Amelia Grimaldi), ktorej mladodramatický
soprán znel vyrovnane, len niektoré výšky
tvorila priostro. Bas Jiího Sulženka je schopný obsiahnu všetky tóny partu Fiesca, no jeho
vokálna estetika je od tej talianskej trocha
vzdialená. Naopak, južanský timbre Rafaela
Alvareza (Gabriele Adorno) mohol by bonusom obsadenia, keby hlas neznel unavene

a obas aj forsírovane. Ivan Kusnjer (Paolo)
skôr len ojedinelými tónmi vo výške pripomenul svoju slávnu éru.
Zhrnuté a podiarknuté – trocha premárnená
šanca Pražanov ukáza, o im je najvlastnejšie.
Pavel UNGER

Zoznamovací ve6ierok
s opernou avantgardou
Moderná operná spisba nemala v našich
koninách príležitos vypestova si svojho
adresáta. Preto neprekvapilo, že na predstavenie opery Punch a Judy (1967) v podaní
viedenského súboru Neue Oper Wien (9. 6.)
zavítala sotva stovka návštevníkov, z ktorých
sa asi desatina vytratila zo sály pred posledným taktom poldruhahodinového kusu.
Sujet opery Punch a Judy, inšpirovaný populárnym udovým bábkovým predstavením, je drastický. Punch spáli svoje diea v peci a následne
prepichne nožom manželku Judy.
Oslobodený od záväzkov sa vydáva
za vysnívanou Pretty Polly. Jeho pú
je síce dláždená m tvolami, no korunovaná víazstvom: fígom dostane
na šibenicu svojho kata a on sám
privinie do náruia dovtedy vzdorujúcu Polly. Rozprávkový happyend
postavený naruby, v hlavnej úlohe
antihrdina. Podobne nekompromisná a drsná ako príbeh je aj hudobná
re opernej prvotiny Harrisona
Birtwistla (1934), autora jedenástich
opier – je ostro rytmizovaná, s mimoriadne vypätou vokálnou zložkou.
Dramaturgická štruktúra stavia na
princípe reazenia krátkych sekvencií (štrnás obrazov), priom pri ich
radení využíva formovú repetívnos
(Melodráma I – IV, Pašiové chorály
I – IV, Hadanie Pretty Polly I – IV).
Podtitul opery znie „tragická komédia alebo komická tragédia“.
Inscenácia súboru Neue Oper Wien
(réžia Leonard Prinsloo) zvýraznením princípu divadla v divadle podiarkla
najmä antiiluzívnu bizarnos a odudštenos
diela. V kreovaní postáv sú zretené inšpirácie
commediou dell‘arte – nejde o charaktery, ale
o vizuálne i herecky hyperbolizované gúrky.
Punchov priate Choregos (fyzicky aj vokálne
impozantný barytonista Till von Orlowsky)
bol cirkusovým principálom s atraktívnou
tanenicou po boku. Archetypálnu ženskos
Punchovej manželky Judy (tmavší soprán
Manuely Leonhartsbergerovej) podiarkovali vypchaté prsia a stehná. V kontraste k nej
vyzerala Pretty Polly ako strašidelne sladká
Barbie v ružovej sukienke a blonavej parochni s mašou. Umelos Punchovej vysnívanej
bohyne zvýraznil aj autor, ke jej part skomponoval v štýle Offenbachovej mechanickej bábiky Olympie (klobúk dolu pred koloratúrnou
suverenitou Jennifer Yoonovej). Samotný
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Punch (Richard Rittelmann) bol hororovou
postavikou s tmavo podmaovanými oami
a pankerským írom, ktorá so sadistickou
rozkošou spálila v peci handrovú bábiku.
V ase vzniku zarezonovala Birtwistlova
prvotina ako originálny, asertívny výboj hudobnej avantgardy, katapultujúc autora medzi
najrešpektovanejších britských komponistov.
A hoci po štyridsiatich rokoch už jej progresívny duch sasti vyprchal, bol to vemi príjemný
zoznamovací veierok s významným opusom
druhej polovice 20. storoia. Slová najvyššieho obdivu patria skvelému orchestru amadeus ensemble-wien pod vedením Waltera
Kobéru a zanietene hrajúcim i spievajúcim
sólistom Neue Oper Wien. Ku komplexnosti
zážitku prispel kvalitný preklad symbolistického, šavnatými metaforami nasýteného libreta
Stephena Pruslina (Marek Kundlák).
Michaela MOJŽIŠOVÁ

Martin© opä' v SND
Hudbu Bohuslava Martin sme v dejinách SND
najprv poúvali na koncertoch, neskôr sme spoznali balet Špalíek a postupne aj opery Veselohra
na moste, Grécke pašie, Julietta a Hry o Márii.
Mirandolinu, napísanú v roku 1954 poda jednej

z najobúbenejších Goldoniho komédií, sme
v Bratislave videli len v roku 1959 pri hosovaní
pražského Národného divadla, s dnes už legendárnymi spevákmi povojnovej éry Tauberovou,
Žídekom, Koím a Horákom.
Opera Národného divadla moravskosliezskeho Ostrava ju na festivale Eurokontext.sk
(15. 6.) predviedla ako derniéru inscenácie,
ktorá sa v ich repertoári udržala iba pol roka.
Vzhadom na orientáciu eského operného
diváka táto skutonos neprekvapuje (ani
v SND nedosiahli skladateove opery vea
repríz) a nijako to nesúvisí s kvalitou naštudovania. Istý problém si tvorcovia vyrobili
tým, že po prvý raz v histórii uvádzania diela
siahli po talianskom origináli. Spev tým síce
získal väšiu vlános a taliansky punc, no
keže ide o typickú opernú „konverzaku“,
postavenú na vtipných dialógoch, väšine
divákov tým nevyšli v ústrety. Zamerali sa
skôr na elitné publikum, ktoré vie v skladateovej hudbe, patriacej k neskorému neoklasicizmu (aj s evidentne parodizujúcimi
parafrázami talianskej opery buffa), vyhmata krásne melódie.
A hudba bola tým, o aj na bratislavskom
predstavení oslovovalo najviac. Marko Ivanovi viedol orchester raz ku komornému,
inokedy zasa k perlivému zvuku, zavše aj
na úkor sólistov. Tí akoby si to uvedomovali

Košické inscenácie v spektre
štýlových konfrontácií
Po6as tradi6nej júnovej prehliadky inscenácií troch umeleckých súborov Štátneho
divadla, na ktorú Koši6ania pozývajú divadelných odborníkov a publicistov,
obsadila opera javisko v historickej budove trikrát, aby predviedla prírastky
sezóny 2013/2014.
Opera semiseria Námesaná zaistila autorovi
premiérový úspech, nezaistila si však dlhší
divadelný život. Vzhadom na naivnos libreta sa každá „exhumácia“ rovná náronej
identikácii so stanovením vlastného rozsahu
„poškodenia“. Nejasný tvar košickej námesanosti pôsobil v réžii Václava Málka mdlo
a únavne. Scénograf Jaroslav Zád ra naznail pastorálnu idylu, no tá iba podiarkla bezradne romantizujúci pohad režiséra. Hlavnej
hrdinke somnambulizmus našastie nebránil,
aby svojím výkonom zachránila renomé inscenácie. Herecky prirodzená a šarmantne
cnostná Nikola Proksch (Amina) s farebne
sýtou koloratúrou a príkladne zvládnutou
kantilénou suverénne zdolala nároné belcanto, nezištne dodávajúc elixír života „námesaným“ na javisku.
Vená téma lásky, nevery a žiarlivosti je spoloným menovateom kultových dvojiiek
Sedliacka es a Komedianti, ktoré v divácky
príažlivej podobe pripravili dirigent Peter
Valentovi a režisér Michael Tarant. Emocionálne silnú, miestami až mrazivú tragédiu
obyajných udí postavil režisér na sakrálnych
symboloch, devocionáliách a na vekolepom

kresanskom rituáli Vekej noci. V kvintete
aktérov zaostala zle obsadená Anita Jirovská
(Santuzza). Ostatní hrdinovia – zvodná Lola
(Lenka ermáková), žiarlivý Turiddu (Boldizsár László), pomstychtivý Alo (Martin
Bárta) aj sošná mama Lucia (Andrea Nemcová), sprevádzaní kvalitným zborom – presvedivo spustili do pohybu temné vášne s fatálnym
záverom. Svet mystérií vystriedal v Komediantoch dedinský realizmus s drobnokresbou
postáv a postaviiek civilného i cirkusového
sveta. Divadlo, ohlásené „reklamným šotom“
poas predohry, sa stalo reálnou viacvrstvovou
drámou s impozantným výkonom Martina
Bártu (Tonio), ktorému robili expresívne silnú
a umelecky výnimonú opernú spolonos Boldiszár László (Canio), Marián Luká (Silvio)
a skvelá Janette Zsigová (Nedda).
Straussova Ariadna na Naxe mala v tejto
sezóne na košickej scéne historickú premiéru
aj s pridanou umeleckou hodnotou. Bola ou
režisérka Linda Keprtová, vlaajšia držiteka
divadelnej ceny DOSKY. V jej rukách nebola
antická opera mytologickým kusom ani konfrontáciou umeleckých svetov. Stala sa výzvou
na rozohratie nadrozmernej kontextovej meta-

a niekedy svoje hlasy zbytone forsírovali.
Hosujúce obsadenie ostravských umelcov
sa príliš nevyznamenalo. Spev znel asto
privemi naturálne, výnimkami boli len
Luciano Mastro (Fabrizio) a Jan Šáva
(Markíz di Forlimpopoli). U Agnieszky
Bochenek-Osieckej, predstaviteky vypätej
titulnej postavy, neprekážal ani tak subretný
typ hlasu a slabšia zrozumitenos textu, ako
skôr celkovo fádne uchopenie postavy, ktorá
by mala hýba príbehom. Herecká zložka je
pri takomto type diela takmer rovnocenná
so speváckou.
Ak v práci so sólistami nedosiahol Jií Nekvasil nadpriemerné parametre, vizuálne
pôsobila inscenácia dobre: vaka vzdušnej
scéne Daniela Dvoáka (zaujímavej tvarovo
i farebne) a režisérovým nápadom, ktoré
oživili niektoré statickejšie miesta i orchestrálne vstupy, miestami posúvajúc dielo
k revuálnemu tvaru (použitie tone; baletky
v iernych trikotoch, ktorých maaciu podobu dublovali makety maiek na proscéniu;
nástupy z javiska a podobne). Pre festival
bola inscenácia prínosom tak dramaturgickým, ako aj pre poetiku dua tvorcov, v SND
známeho pôvodnými inscenáciami Rusalky,
Manon Lescaut a La clemenza di Tito.
Vladimír BLAHO

fory o umení, ktoré sa bizarne ocitlo na umelecky vyprahnutom „ostrove“, v tieni prázdnych
orchestrálnych pultov, v spolonosti gitary so
zlomeným hmatníkom a chýbajúcou strunou.
K nefunknosti umenia pridala režisérka
pochybné klbko záchrany, ktoré z labyrintu
nevyvádzalo, ale „nezmyselných“ umelcov
zvádzalo do ovea nebezpenejšieho pradiva
závislosti, ktoré vytvára túžba po bohatstve.
Záverená sila lásky stratila zmysel, všetci sa
stali otrokmi staronového božstva peazí, ktoré
sa v závere sypalo na hlavy úinkujúcim aj
divákom. Napriek silnej myšlienke chýbala aktuálnemu výkladu inscenaná zrozumitenos aj
interpretaná jednoznanos. Netuším, i bola
daou iba za popremiérový odstup, alebo aj za
realizanú nedôslednos. Ozdobou inscenácie
sa stali dva excelentné spevácke výkony v podaní vekoštýlovej divy Ariadny (Louise Hudson),
ktorej v mimoriadne ažkom koloratúrnom
parte virtuózne sekundovala kostýmovo promiskuitná Zerbinetta (Michaela Várady).
Partitúrou predpísaný neveký orchester na ele
s dirigentom Mariánom Lejavom znel komorne, farebne bohato a spoahlivo.
Námesaná, Sedliacka es, Komedianti
a Ariadna na Naxe sú náronými opernými
skvostmi. Košický súbor si nimi otvoril nový
priestor v dramaturgickej, interpretanej
a inscenanej ambicióznosti, no odkryl i vlastnú „achilovku“. Slúži mu ku cti, že o nej vie
a v diskusiách s pozvanými odborníkmi, ktoré
nasledovali po každom predstavení, sa o nej
nebojí verejne hovori.
Mária GLOCKOVÁ
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Staronová Nová scéna alebo nové
impulzy na Novej scéne?
Jediné slovenské muzikálové divadlo prešlo od roku 1989 mnohými personálnymi
a umeleckými zmenami. Najmä po6as vedenia Vandy Hrycovej (2002–2006) sa repertoár spoliehal viac na známe mená showbiznisu, než na kvalitu samotných inscenácií. Prvý náznak zlepšenia nastal s príchodom Františka Javorského (2007–2011),
ktorý sa špecializoval predovšetkým na muzikál klasický (Fidlikant na streche, West
Side Story, Limonádový Joe) a pôvodný (František z Assisi, Báthory6ka, arodejník
z krajiny Oz). Dokonca sa, hoci neve mi úspešne, pokúsil o návrat k 6inohre, ktorú
predchádzajúce vedenie obmedzilo na minimum. Od roku 2012 stojí na poste riadite a divadla Juraj `urdiak.
Jeho prvé kroky možno nazva ambicióznymi. Umelecký súbor výrazne rozšíril a najmä
omladil – aj ke sa dá polemizova, i absolventi konzervatórií dokážu vždy plnohodnotne naplni predkladané umelecké výzvy.
Popri obmene ansámblu nastalo výrazné
obohatenie repertoárovej skladby. V prvej
sezóne svojho pôsobenia uviedol pôvodné
rozprávkové tituly Princ a Veernica, Bajaja
a francúzsky muzikál Rómeo a Júlia. Sezóna 2013/2014 bola ešte ctižiadostivejšia
a dramaturgicky pestrejšia, ale v konenom
výsledku sa nevyhla rozpakom. Divadlo
naštudovalo štyri nové inscenácie, z toho tri
muzikály (inoherná komédia Vyhadzovai
mala premiéru v komornom priestore Novej
scény, v Štúdiu Olympia): pôvodné dielo
Mata Hari a dva americké tituly, Obchod na
korze a Hairspray.

Inscenácia, ktorá zabaví, pou6í,
neodradí a nezradí
Téma tzv. slovenského štátu je natoko zviazaná s dejinami vojnového Slovenska, že
príliš neprekvapí vlažné prijatie muzikálu
Obchod na korze, napísaného poda novely
Ladislava Grosmana a rovnomenného lmu
z roku 1965, v Spojených štátoch. Slovenskí
tvorcovia európskej premiéry dielo hudobne
doštudovali, autorsky upravili a dodali mu
svojský ráz, pripomínajúci najlepšie muzi-

Mata Hari bez Mata Hari
Už pred premiérou sa rozpútala obrovská
reklamná kampa, lákajúca osobnosou
predstaviteky exotickej špiónky. Paradoxne,
no nie prekvapivo, práve výkon Sisy Sklovskej posúva muzikál v hodnotení o niekoko
prieok nižšie. Réžia Martina Kákoša
(tiež autor libreta) sa sústredila najmä na
vyrozprávanie príbehu slávnej agentky. Na
charakterizáciu prostredia si vystail so scénickým náznakom a premysleným svetelným
dizajnom. Situácie však asto zlyhávajú na
nedokonalom librete: dialógy sú príliš krátke, úsené a nevýpovedné. Zárove muzikál
neponúka vlastný názor na slávnu femme
fatale. Nadstavbu nepriniesli ani herecky
popisné, povrchné a výrazovo monotónne
výstupy Sisy Sklovskej, rýchlo upadajúcej
do gestickej a intonanej šablóny. Výhodou
muzikálu je, že bol písaný „na telo“ hlavnej
predstaviteky, takže nedochádza k zbytonému forsírovaniu i vokálnym afektom.
Jeho prednosami sú najmä hudba ubomíra Hor áka, ktorá bez zbytonej repetitívnosti, hudobnej disproporcie i podahnutia
jednotnému hudobnému motívu umne mieša
prvky folku, jazzu, orientálnych motívov
i popu, a tiež texty piesní z pera Mariána
Brezániho, až na pár výnimiek (Shiva, Shiva) nepodliehajúce povrchnosti i rýmovej
insitnosti.
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kálové inscenácie Jozefa Bednárika. Réžia
Petra Oravca rešpektovala intímny príbeh
nesmelého arizátora Antona Brtka a nahluchlej židovskej obchodníky Lautmanovej
bez toho, aby sa utápala v gýovitosti. Ich
dialógy aj spevácke party sú jemné, komorné, senzitívne. Naopak, plný gýu, karikatúry
a pozlátka je svet za výkladom obchodu –
v hudbe, režijnom aranžmáne i v hereckých
prostriedkoch. Prednosou inscenácie je aj
silná inoherná stránka. Kým interní lenovia
súboru stvárnili v niektorých prípadoch len
nemé company, ústredné postavy zveril režisér skúseným inohercom. Csongor Kassai
a Ondrej Kova preukázali cit pre muzikálnos, vystihnutie dramatického aj tragikomického nervu, Zuzana Kronerová a Božidara Turzonovová zasa zmysel pre mieru,
hereckú disciplinovanos a hudobný cit: ich
tlmoenie piesní je dokonalé nielen po technickej, ale predovšetkým po emonej stránke.
Obe dokážu vehementne sprostredkova
nielen hudobné nároky, ale aj ideu piesne
– práve to, v om sa musia mnohí mladí lenovia súboru Novej scény ešte zdokonaova.
Obchod na korze rozhodne patrí k najlepším
muzikálovým dielam ostatných rokov.

Lak na vlasy, ktorý
vystrekol ved a
Vrcholom sezóny mala by pravdepodobne
slovenská premiéra broadwayského hitu
Hairpsray – muzikálovej komédie, ktorú
v Európe preslávila lmová verzia s Johnom
Travoltom, Zacom Efronom a Michelle Pfeifferovou. Popri komediálnej hyperbole ponúka
dielo závažnú tému Ameriky 60. rokov – boj
za spoloenskú rovnoprávnos Afroamerianov. Slovenskí tvorcovia logicky pristúpili
k úprave a kon ikt posunuli z roviny belochov
a ernochov do roviny „my pekní“ verzus
„vy škaredí“, priom príbeh ostal zakotvený
v americkom prostredí. Inakos skupiny odsudzovaných „škaredých“ tínedžerov však
spoíva len v tom, že jej lenovia sú civilnejší
a menej vyumelkovaní než „tí pekní“. Tým sa
napätie zápletky splošuje až k dezorientácii,
strácajú sa motivácie a logické postupnosti.
Réžia Štefana Kožku zlyháva na základných
divadelných atribútoch. Mladí herci si zárove v dialógoch nevedia poradi s komediálnym nadhadom, dramatickým oblúkom i
sprostredkovaním myšlienky (a to aj pri speve) – bu podliehajú povrchnej karikatúre,
alebo afektu a dekoratívnosti. Rovnaká výhrada platí aj pre skúsenejšiu Sisu Sklovskú
v role producentky Velmy, ktorá svoju jedinú
sólovú piese Baltimore Crabs (v insitnom
preklade Martina Sarvaša Miss hasiský bál)
nadbytone a najmä neemotívne koloruje. Ostatné vokálne kreácie sa pohybujú od afektovaného naturálneho spievania, ohrozujúceho
dlhšie trvanie kariéry mladých spevákov, až
po výborné výkony Dáše Šarközyovej, Lukáša Pištu, Patrika Vyskoila, Romany Dang
Vanovej. Predstavite obéznej Edny Jevgenij
Libez uk technikou spevu síce zaostáva,
ale jeho silná herecká emócia dodáva piesni
potrebné atribúty. Navyše podáva aj najlepší
herecký výkon, keže (na rozdiel od alternanta Petra Sklára) správne pochopil hyperbolickú stránku postavy a pravidlo, že humor sa
musí hra vážne.
Z troch muzikálových titulov sezóny
2013/2014 bol Hairspray najlepším marketingovým ahom. No pre režijný zámer, viac
prezentujúci osobnos Sisy Sklovskej, než
vystihujúci atmosféru, muzikálovú nekonvennos a ústrednú dramatickú myšlienku,
sa inscenácia vrátila do temnej minulosti
Novej scény. Ak predchádzajúce dva tituly
mali ambíciu, nápad aj osobitos, tak pri diele,
ktoré je najráznejším útokom na divákovu
bránu, zaráža jeho amatérstvo.
Sezóna 2013/2014 sa javí ako prvý krok
k ucelenejšej a umelecky výbojnejšej Novej
scéne. Zdá sa, že aj v budúcnosti možno dúfa
v inšpiratívne momenty. Ohlásená premiéra
Bedárov (Les Misérables) napovedá, že sa
naše oakávania môžu naplni. Netreba však
kria „hop“...
Karol MIŠOVIC
7– 8 | 2014
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V tichu vošli malí,

vyšli ve kí
4. máj, Stanica Žilina-Zárieie. Premiéra projektu Opera 2‘ 16‘‘ a pol: Vesmírna odysea. Autori: Deti a Marek Piaek. Kúové idey: tvorivá
koexistencia „malých a vekých“ a idea ticha.
Ak idete na predstavenie Marka Piaeka, mali
by ste poíta s tým, s ím nerátate. Súasná
opera, experimentálne hudobné divadlo, i
z pohadu detí veselo-hra na hororovú operu –
tak možno oznai nálny tvar, ktorý pod jeho
taktovkou predstavili osem až štrnásroní žiaci
zväša umeleckých škôl spolu s interpretmi
Slovenskej lharmónie – Mariánom Hrubým
(husle), Karolom Nitranom (lesný roh) a Cyrilom Šikulom (priena auta). Najväšiu úas
mali žiaci ZUŠ z Rajca, ktorá sa popri inom
(ne)tradine venuje slovenskej súasnej hudbe.
Zdá sa, že hudobno-experimentálny svet Marka

Isabel Karajan (1960) akoby z oka vypadla svojmu otcovi Herbertovi von Karajanovi – dirigentskú
legendu pripomína pohybmi, rysmi i výrazom tváre. Jej výsostne osobný literárno-hudobný projekt
Slena smr stretá pána Šostakovia sprítomuje
skladatea, ktorý medzi rokmi 1930 a 1960 žil
a tvoril na hranici strachu a nádeje. V roku 1960,
v takmer bezvýchodiskovej situácii, ako hos
vlády NDR skomponoval v jej hosovskom dome
v Gohrisch slávne Sláikové kvarteto . 8 c mol
op. 110. Do tohto diela ukryl svoj osud, v om –
akoby v dôverných listoch – rozprával o diskriminovaní svojej tvorby i osoby. Samotné dielo je
otrasným svedectvom doby, spoveou loveka,
ktorý bol vo vlasti nielen nežiaducim skladateom,
ale bál sa i neznámych noných krokov za dverami.
Isabel Karajan si zobrala pod lupu 8. kvarteto,
a navyše sa prehrýzla Šostakoviovými listami
i jeho korešpondenciou s poprednými hudobníkmi

„Po predspievaní v SND mi zavolali a oznámili mi: ,Gratulujeme, stala jste se lenkou
operetního souboru.‘ – ,Ale ja nechcem ís do
operety‘ – namietla som. ,V tom p ípad litujeme, nemáme místo.‘– A tak som sa dostala
k svojej prvej úlohe – Barbare zo Straussovej
Noci v Benátkach.“ Týmito slovami si Dita
Gabajová pri príležitosti osemdesiatych narodenín zaspomínala na umelecké zaiatky
v SND (1939). Odvtedy uplynulo dvadsa
rokov: 23. 6. sme si pripomenuli sté výroie
narodenia poprednej slovenskej mezzosopranistky, rodáky zo sabinovského okresu.
Od operetných partov sa talentovaná žiaka profesora Egema pomerne rýchlo prepracovala k vekým príležitostiam. V opernom repertoári debutovala ešte ako hos v postave Ogy (Eugen Onegin,
1939) a už vo svojej druhej sezóne spievala Verdiho Amneris. Po roku 1945 zaujala popri Nine
Hazuchovej post prvej mezzosopranistky súboru,
ktorý zastávala celé nasledujúce desaroie.

Piaeka sa ideálne spája s bezbariérovým svetom
detí, kde je všetko možné (aj preto rovnomenný
názov s kultovým lmom Vesmírna odysea?).
Opera je vtipná, hravá, plná detailne premyslených nápadov. Autor pracuje s jemu vlastnými
technikami a prístupmi odkazujúcimi (nielen)
k postmoderne: citáciou, parafrázou, alúziou, paródiou, kolážou, novým kontextom, preferovaním
autentickosti pred dokonalosou, vnímavosou na
prítomný okamžik. Nadväzuje tu na nekonvenné
orchestrálne projekty šesdesiatych rokov 20. storoia v rámci hnutia Fluxus. Spolu s demi smeruje skladate od hudby Straussa, Stravinského,
Beria, Ligetiho, Cagea, Penguin Cafe Orchestra,
Adamsa, La Monte Younga a alších autorov
cez elektroakustické kompozície a biely šum až
po „veké“ ticho. Namiesto dialógov sprevádza
poslucháov monológ v štýle realtime písania na
premietacie plátno. Používa sa videoprojekcia hry
detí v realspace prípravy diela, hudba z playbacku,
hra s mobilmi, so svetelnými efektmi.
Je sympatické, že skladate pri koncipovaní
diela vychádza od konkrétneho dieaa, od jeho

Žalujúce

D-ES-C-H
a literátmi. Kombináciou autentických textov jeho
súkmeovcov zavrhnutých do gulagov a skladateovej hudby odkryla temný svet Stalinovej diktatúry,
plný srdcervúcich výpovedí, ktorých hlavnou
témou bol strach. Vo výslednej scénickej literárno-hudobnej koláži, v ktorej stála v hereckej akcii na
scéne sama Isabel Karajan, nechala poslucháa
podiea sa na obsahoch textov a hudby, na ažkej
obžalobe režimu. Jej hudobnými partnermi par
excelence boli Dráž anské kvarteto a klavirista
Jascha Nemtsov. V priebehu takmer jedenapolhodinového projektu nechali všetci zúastnení umelci
vyrasta otrasný obraz situácie, v ktorej žil a tvoril

schopností, nápadov, limitov. Tak v opere zaznie odborný výklad dievatka o vzniku vesmíru, chlapec rozpráva vtip za vtipom aj bez pointy, dievinka arovne zaspieva áriu Kráovnej
noci z playbacku, iná si „od srdca“ zanôti udovú piese. Detský orchester znie neštylizovane,
naturálne. Za najcennejšie považujem improvizácie detí v orchestri realizované pod vedením
dirigenta vo zvukomalebných plochách. „Hororový“ výraz komprimovaných známych melódií
v opere miestami unavuje. Naopak, dynamické
zastavenia v tichu – vertikálnej línii diela – poslucháov mobilizujú. Pre túto skladbu to platí
obzvláš: „hlas ticha“ narastá v publiku, ktoré
sa tak stáva spolutvorcom opusu.
Akými prostriedkami sa skladate spolu
s demi približuje k aktívne znejúcemu tichu – k zásadnému východisku pre kvalitnú
hudobnú recepciu, reprodukciu a produkciu?
To ponechám na fantázii itatea. Alebo mu
odporuím sa na tomto svojráznom slovenskom predstavení tvorivo zúastni.
Martina KRUŠINSKÁ

jeden z najväších hudobných umelcov 20. storoia. A nad frapujúcim hudobno-slovným zážitkom
ostala stá ako silné memento Šostakoviova hudba
s opakujúcim sa a žalujúcim motívom D-ES-C-H.
Slena smr mala predpremiéru 29. 6. v mesteku Pirna. Prvé ociálne uvedenie sa uskutoní
v idylickej turistickej obci v saskom Švajiarsku
v rámci 5. Medzinárodných Šostakoviových
dní, v septembri tohto roku. Obec Gohrisch
s povestným Šostakoviovým cirkusovým
stanom (v obci sa nenachádzajú žiadne priestory, v ktorých by sa mohli kona koncerty),
bude opä miestom, kde sa stretnú fanúšikovia
a špikoví interpreti Šostakoviovej hudby
z blízka i aleka. Po regulárnej premiére sa dostane projekt Isabel Karajanovej do programu
Osterfestspiele v Salzburgu 2015, ktoré v roku
1967 založil jej otec Herbert von Karajan.
Agata SCHINDLER

a k Massenetovej Dulcinee,
ktorá sa stala jej najobúbenejšou opernou hrdinkou.
Hlasový odbor preduril Ditu
Gabajovú aj k charakterovým
postavám: mamy, babky a tetky sprevádzali
umelkyu hne od poiatku kariéry. Ako tridsaroná zahrala v Predanej neveste matku svojej
rovesníke Margite esányiovej i o desa rokov
staršej Helene Bartošovej, o dva roky neskôr
bola babikou vrstovníkam Marke Medveckej
a Zite Hudcovej-Frešovej (Janákova starenka
Buryjovka), až sa napokon v šesdesiatych rokoch od Dvo ákovej papunatej Kae, ktorá dlhý
as patrila k jej prolovým partom, „prespievala“ a „prehrala“ k postave Kainej matky.
S Operou SND sa rozlúila v sezóne
1969/1970 a svoju nevyprchávajúcu energiu
presunula do oblasti vokálnej pedagogiky, na
Konzervatórium v Žiline.
Michaela MOJŽIŠOVÁ

Storo6nica krásnej Dulciney
Dita Gabajová (1914 –2000)
Dita Gabajová stála pri premiérach viacerých
titulov slovenských autorov: Holoubkovej Túžby,
ku ktorej napísal slová jej manžel Ferdinand Gabaj (Cigánka), Suchoovej Krútavy (Zalíka),
Cikkerovho Jura Jánošíka (Elena Palugyayová),
Vzkriesenia (Jeufímia Bokovová) a Mistra
Scroogea (zlodejka Kreithová) i Andrašovanovho Figliara Gea (Karolína). V galérii jej verdiovských postáv zaujímajú výnimoné miesto najmä
dva rozporné dramatické charaktery – Amneris
z Aidy a princezná Eboli z Dona Carlosa. Po menšej postave Javotte z Massenetovej Manon, po
Mercedes z Bizetovej Carmen a Nicklaussovi
v Hoffmannových poviedkach sa dostala k dvom
vekým postavám francúzskej opery: k osudovej Carmen (spievala ju takmer štvr storoia)

43

ZAHRANI IE

VIEDE«

Ro6ník, o ktorom sa bude hovori'
Wiener Festwochen 2014 boli prvými pod kuratelou nového intendanta Markusa
Hinterhäusera, ktorý prebral mandát po Lucovi Bondovi (2002 – 2013). Zárove] je
to po prvýkrát v mnou sledovanej dekáde, 6o nemám pocit, že opera visí na chvoste
záujmu festivalovej dramaturgie.
Jednou z najoakávanejších udalostí Wiener
Festwochen 2014 (9. 5. – 15. 6.) bol Gluckov
Orfeus a Eurydika – po Parsifalovi druhá operná inscenácia avantgardného režiséra, dramatika, maliara a performera Romea Castellucciho (hudobné naštudovanie Jérémie Rhorer,
stojaci na ele B’Rock – Baroque Orchestra
Ghent). Režisér zastrešil známu mýtickú
predlohu skutonou story mladej rakúskej
tanenice Karin Anny Giselbrechtovej, ktorá
v roku 2011 v dôsledku skrytej srdcovej chyby
upadla do bdelej kómy.
Smutný príbeh rozprávali divákovi titulky,
premietané na plátne za Orfeovým chrbtom
(skvelý Bejun Mehta s hustým, pevným,
znelým, vzácne „mužným“ kontratenorom).
Prostredníctvom lmovej kamery sme sa spolu
s ním vybrali na pú do podsvetia – teda do viedenského sanatória Am Wienerwald, kde sa
dnes starajú o Karin Annu. Zábery boli zväša
zahmlené, rozostrené, len obas sa vynorili
jasnejšie detaily z cesty autom a neskôr z izby
dieviny, ležiacej v posteli s antidekubitným
vankúšom medzi kolenami. Ke Orfeo vyzval
Eurydiku, aby ho nasledovala, v mieste pacientkinho mozgu sa vynorila speváka v jednoduchých béžových šatách (Christiane Karg
s krásnym mäkkým sopránom tmavšieho
timbru). Efekt bol silný: žena skutone evokovala prebudenú dušu v nehybnom tele. Orfea,
pykajúceho za nedodržanú podmienku bohov,
vytrhol z túžby po smrti malý Amor (Laurenz
Sartena, len Wiener Sängerknaben), ktorý
za tylovou oponou vyaroval trojrozmerné
elýzium. Vzápätí sa pohad na miesto venej
blaženosti prekryl záberom na chorú dievinu:
iasi ruka jej zložila z uší slúchadlá, cez ktoré
(ako nám tvrdili titulky) poúvala priamy
prenos z predstavenia, a nežne ju pohladila po
hlave. Castellucci nechal rozuzlenie na divákovi: ak chce, smie spolu s Karininými príbuznými dúfa v jej uzdravenie, ak nie, nech opustí
sálu spolu s rezignovaným Orfeom.
Principiálne možno podobenstvo o kóme ako
„medzipriestore“ medzi životom a smrou
považova za skvelý, s obsahom mýtu plne
kompatibilný rámec. Castellucci však namiesto divadelnej štylizácie použil prostriedky
blízke televíznym reality show. A ja sa stále
neviem zbavi pocitu, že som sa spolupodieala na zásahu do najintímnejšieho súkromia
bezbranného dievaa, o nemalo možnos
vyslovi svoj súhlas i nesúhlas.
Kým Castellucciho inscenácia – popri obdiv
budiacej umelcovej invencii a jej remeselne
dokonalému naplneniu – obsahuje aj prvky
kontroverznosti, Mozartove Così fan tutte v réžii
44

slávneho lmového tvorcu Michaela Hanekeho
vzbudzujú len koncentrovaný úžas. Koprodukná inscenácia madridského Teatro Real a bruselskej La Monnaie (v HŽ 7-8/2013 o nej písal
Robert Bayer) vojde do histórie ako exemplárny
dôkaz, že aj pri rešpektovaní predlohy môže
vzniknú moderný, súasného diváka intenzívne
zasahujúci operno-divadelný tvar.
Základným kameom Hanekeho koncepcie je
zretená motivácia, ktorou vybavil Dona Alfonsa (William Shimell). Starnúci muž obýva
luxusnú prímorskú vilu s podstatne mladšou
manželkou Despinou (Kerstin Avemo). Ich
vzah je v troskách, vo vzduchu visí nevyslovené
podozrenie zo ženinej nevery. Škaredá stávka
o stálos snúbeníc je splaškom Alfonsovej
frustrovanej mysle. Od zaiatku je jasné, že táto
„swinger party“, na ktorú všetci viac i menej
dobrovone pristúpili, nemôže dopadnú dobre.
Filmovo presná inscenácia ústi do zúfalého
vzahového nále: páriky sa menia hore-dole,
nikto nevie, ku komu vlastne patrí a koho chce.
Zmierlivé slová závereného ansámblu sú len
neúprimnou zásterkou, happyend sa nekoná.
S Hanekeho divadelnou (i skôr lmovou)

Každorone aspo jedno dielo, na ktorom nezaschol skladateov atrament – aj to je súas
koncepcie opernej asti Wiener Festwochen.
Po vekom úspechu vlaajšieho Written on
Skin (Georges Benjamin) sa s pozitívnym diváckym ohlasom stretol i tohtoroný Bluthaus
od rakúskeho skladatea Georga Friedricha
Haasa (1953).
Mladá študentka Nadja Albrecht sa snaží preda veký rodiovský dom, zaažený zloinom:
Nadjina matka tu zavraždila svojho manžela
pre incestný vzah k dcére a potom si sama
siahla na život. Obhliadka sa spoiatku vyvíja
priaznivo, no postupne sa do nej (obrazne aj
doslovne) vludzujú rušivé tóny – duchovia
m tvych rodiov. Denitívny zmar predaja je
prácou Nadjiných susedov, ktorí si považujú
za obiansku povinnos oboznámi potenciálnych kupcov s temnou minulosou rodiny.
Text Händla Klausa je útržkovitý, roztrieštené
kúsky neraz banálnych súvetí sú akoby náhodne a bez logických cezúr porozhadzované
medzi protagonistov jednotlivých dialógov.
Partitúra s neuveritenou kompaktnosou
kombinuje vokálne a deklamované party.
Do mikrointervalovej polyfónie spievaného
a hovoreného slova reálnych postáv sa vplietajú hlasy Nadjiných rodiov: raz ako glissandovo neartikulovaný spev, inokedy ako šepkaná
ozvena starých spomienok.
Keže ide o nový opus bez interpretanej
tradície, niet s ím porovnáva. Inštinktívne
si však viem predstavi aj silnejšiu inscenáciu,
než akú pripravil nemecký režisér Peter Muss-

Bluthaus na Wiener Festvwochen. foto: R. Walz

koncepciou dokonale súznelo aj hudobné naštudovanie Sylvaina Cambrelinga, stojaceho
na ele technicky disponovanej, štýlovo hrajúcej
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
(uvádzala sa kompletná verzia s otvorenými
druhými áriami). Vzahová analýza sa pretavila
nielen v hereckých, ale aj vo vokálnych výkonoch mladých operných interpretov: Anetty
Fritschovej (Fiordiligi) so znelým, hustým,
tmavšie sfarbeným hlasom a pôsobivým dramatickým akcentom, Andreasa Wolfa (Guglielmo)
s jemne šteklivým barytónom, vokálne elegantnej Paoly Gardinovej (Dorabella) a šavnatým
lyrickým materiálom vybaveného Argentínana
Juana Francisca Gatella (Ferrando).

bach. Jeho kresba bizarných postaviiek všetene sa potulujúcich Nadjiným domom bola
vtipná a itatená, frapantnos inscenácie však
oslaboval nedostatok kontrastu medzi karikovanými gúrkami a tragédiou Nadjinej rodiny,
ktorý je v partitúre zretene prítomný.
Hudobnú stránku inscenácie gestoroval
Peter Rundel. Porozumenie skúseného
dirigenta a ansámblu Klangforum Wien
pre Haasovu subtílnu partitúru, pulzujúcu
raz tajomným, inokedy iritujúcim rytmickým
napätím, hraniilo s bytostnou umeleckou
zrastenosou.
Michaela MOJŽIŠOVÁ
7– 8 | 2014
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Klavírne recitály v Konzerthause
a Musikvereine
Koncom uplynulej sezóny som plánovala navštívi' vo Viedni sólové recitály troch
renomovaných klaviristov – Andrása Schi¬a, Maurizia Polliniho a Rudolfa Buchbindera. Nakoniec sa mi podarilo po6u' len dvoch z nich, ke^že Pollini musel svoje vystúpenie v poslednej chvíli odvola'.
Viedenský Konzerthaus sa v sezóne
2013/2014 pripojil k radu významných svetových domov, v ktorých zaznelo všetkých
tridsadva Beethovenových klavírnych sonát
v interpretácii Andrása Schiffa (1953). Klavirista sa projektu venuje od roku 2004 (nahrávku realizoval pre label ECM New Series). Mala
som možnos navštívi dva posledné koncerty
z tohto radu, na ktorých odznelo posledných
šes Beethovenových sonát (27. 5. Sonáta
e mol op. 90, Sonáta A dur op. 101 a Sonáta
B dur op. 106 „Hammerklaviersonate“; 14. 6.
Sonáta E dur op. 109, Sonáta As dur op. 110
a Sonáta c mol op. 111) a nedá mi hne v úvode nepoveda, že nieo tak geniálne som doposia naživo – minimálne v oblasti klavírnych
recitálov – nepoula!
András Schiff disponuje neuveritene silnou
schopnosou koncentrácie, dokáže vníma
každý detail diela, a pritom koncepne myslie
na výstavbu celej skladby. V prípade týchto
dvoch koncertov navyše spojil vždy tri cyklické
skladby do jedného „supercyklu“ – všetky
sonáty hral totiž attacca (len na májovom
koncerte mu medzi sonátami op. 101 a op. 106
tento zámer „prekazil“ potlesk poslucháov).
Na oboch koncertoch bola zárove badatená
uritá analógia medzi myslením Beethovena
a Schiffa, a síce nasmerovanie na nále, na
ktorom spoíva ažisko kompozície i interpretácie. Na oboch koncertoch práve sonáty
zaradené ako posledné vyzneli najfascinujúcejšie z celého veera (na prvom koncerte
op. 106, na druhom op. 111).
Schiff je známy tým, že k notovému zápisu
pristupuje dôsledne. Tak to bolo aj teraz – od
dodržiavania všetkých repetiných znamienok
až po najnepatrnejšie Beethovenove inštrukcie
v notovom texte. Klaviristova presvedivos
a hlboké porozumenie Beethovenovým zámerom dali zárove znovu zažiari aj genialite
samotného skladatea. Každý motív, každá fráza i väší celok dávali jasný zmysel, hudobné
vrstvy boli navzájom jasne polarizované, plastické a zrozumitene interpretované. Umelec je
schopný akéhosi mnohoúrovového plánovania, v ktorom majú hudobné mikrogestá aj veké plochy vždy jasne denovanú podobu, smer
a cie. Dosiahnutiu onoho ciea – presvedivého vrcholu – predchádzali obdivuhodne riešené gradácie. András Schiff sa nezvyajne vea
zaoberá aj avou rukou – viaceré miesta, ktoré
pri iných interpretáciách zostávajú takmer
nepovšimnuté, Schiff zdôrazuje, ím vemi
zaujímavo obohacuje výpove diela. Zárove
venuje pozornos inštrumentálnemu zvuku:

v piane dokáže navodi až posvätnú atmosféru, pri forte naopak „vydoluje“ z nástroja
maximum možného, takže sme viackrát mohli
pou takmer orchestrálny timbre krásnych
farieb. Zaujímavá bola aj práca s pedálom, pomocou ktorej na vhodných miestach vyvolával
neobvyklé (ale vždy vkusné) efekty.
Aj ponúknuté prídavky podiarkli umelcovu
výnimonos – na májovom koncerte zaradil
za tri riadne ísla hne nasledujúcu Beethovenovu sonátu – teda celú Sonátu E dur op. 109;
na júnovom koncerte pridal vyše štyridsaminútovú Sonátu B dur D 960 Franza Schuberta.

A. Schiff foto: Wiener Konzerthaus, L. Beck

Oba koncerty (najmä ich „highlighty“ –
op. 106 a op. 111) vo mne zanechali trvalú
stopu z okúsenia „hudobného neba“. Zárove
som si znovu uvedomila, že genialita skladatea a jeho diela môže dokonale vyniknú len
vaka interpretácii rovnako geniálneho umelca, akým architekt, maliar, prozaik, básnik
a predovšetkým hudobník „každou bunkou“
András Schiff bezpochyby je.
Viedenský Musikverein mal by v júni svedkom vystúpení aj alších dvoch klaviristov
zvuných mien. Prvé z nich, sólový recitál
Maurizia Polliniho (1942), vo mne budil
nemalú zvedavos, najmä po tom, o som ho
niekoko týždov predtým (11. 5.) poula
v Musikvereine hra Brahmsov Klavírny koncert . 1 d mol op. 15. Nanešastie, klavirista
musel sólové vystúpenie (16. 6.) na poslednú
chvíu odvola. Pri ceste z Milána ho totiž na
letisku niekto zranil a pre bolesti v ruke napokon nemohol hra. Koncert odriekol až v de
vystúpenia po niekokohodinovom cviení (už

v sále Musikvereinu), ke sa presvedil o tom,
že nie je schopný verejnej prezentácie. Zodpovedným zamestnancom sa podarilo narýchlo
zohna náhradu. Návštevníci koncertu tak
mali možnos pou rusko-nemeckého klaviristu Igora Levita (1987), ktorý má napriek
mladému veku na konte spoluprácu s viacerými poprednými umelcami (Maxim Vengerov,
Julia Fischer, Valerij Sokolov) aj orchestrami
(Konzerthausorchester Berlin, BBC Symphony Orchestra), a môže sa pýši exkluzívnou
zmluvou s labelom Sony Classical. Hra dvakrát za sezónu vo viedenskom Musikvereine
sa podarí iba máloktorému klaviristovi. Levit
opä protoval zo svojej pohotovosti – už
v marci totiž zaskakoval (tiež na poslednú
chvíu) za Hélène Grimaudovú v Beethovenovom 4. klavírnom koncerte.
V prvej polovici koncertu predniesol Levit dve
posledné sonáty Ludwiga van Beethovena,
Sonátu As dur op. 110 a Sonátu c mol op. 111.
Aj ke sa umelec Beethovenovým sonátam venuje dlhodobo (nahrávka piatich posledných
opusov pre Sony Classical; dlhodobý projekt
uvádzania sonát (nielen)
na festivale Schubertiade), po neopakovatenom
zážitku z interpretácie
rovnakých skladieb
Andrásom Schiffom
v bezprostrednej asovej
blízkosti nedokázal Levit
natoko oari. V porovnaní so Schiffom, u ktorého
mal azda každý tón dokonale naplánované miesto,
sa u Levita toho dialo akoby „pomenej“. Niektoré
detaily (nie vždy vyvážené
dynamické pomery medzi jednotlivými hlasmi,
neozvanie sa všetkých
tónov, najmä zo stredných
hlasov a podobne) treba
urite pripísa asovej tiesni a nemožnosti sa
dostatone rozohra. Iné záležitosti však boli
otázkou celkovej koncepcie: napríklad v kontexte daného úseku skladby miestami príliš
výrazné sforzata, forsírované ukonenia niektorých fráz (najmä ak sa jednalo o akordy),
i menej detailné vypracovanie jednotlivých
motívov i väších celkov. Asi najväší rozdiel
medzi oboma klaviristami som spozorovala
v ich rozdielnej schopnosti vystava dlhé
plochy (ktorých je v oboch sonátach nemálo)
tak, aby sa v nich nestratil potrebný hudobný
„ah“, i poslucháovo „vtiahnutie do deja“.
V druhej polovici Levitovho recitálu ma jeho
interpretané umenie oslovilo omnoho viac.
Na programe bola jediná skladba – 36 variácií na „The People United Will Never Be
Defeated!“ (1975) od súasného amerického
skladatea Frederica Rzewského (1938),
sympaticky uvedená vstupným slovom interpreta. Jednotlivé variácie približne hodinovej skladby, ktorá vyšla na niekokých CD
v rôznych interpretáciách, sú skomponované
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v rozmanitých štýloch vážnej i zábavnej hudby
a využívajú prvky od celkom tradinej tonálno-funknej harmónie až po vonú improvizáciu.
Hoci viacero úsekov v skladbe bolo naozaj
výborných, mala som pocit, že skladba by
„získala“, ak by bola o osi kratšia (najmä
elimináciou niektorých hudobných návratov)
a že rovnaká výpove by sa zachovala aj na
menšej a koncentrovanejšej ploche.
Každopádne, v Rzewského opuse umožujúcom interpretovi prezentova schopnos
presvedivého vyjadrenia rôznych štýlov,
výrazových polôh (od meditatívnych po energické, rozhodné, ba až akési agitané) a hráskych techník, zažiaril Levit v plnej paráde.
Jednotlivé hudobné elementy i väšie celky
mali svoj život i zmysel. Bolo zrejmé, že klavirista vemi dobre rozumie každému miestu
a jeho výkon pôsobil maximálne presvedivo.
Uritú rolu pravdepodobne zohrala aj skladateova koncepcia diela ako variácií – hoci
dielo samotné je vemi dlhé, jeho jednotlivé
stavebné kamene sú menšími jednotkami,

ktoré Levit dokázal koncepne vystava ovea
lepšie, než sa mu to darilo v prípade obrovských Beethovenových monolitov.
Posledný recenzovaný koncert patril dielam
romantických skladateov a za klavírom sedel rodák z Litom íc Rudolf Buchbinder
(1946). Koncert otvorila Fantázia pre klavír
C dur op. 17 Roberta Schumanna, po nej nasledovala Lisztova koncertná parafráza Verdiho Rigoletta. Po prestávke zazneli Schumannove Symfonické etudy op. 13 v kompletnej
verzii – teda okrem dvanástich etúd vydaných
za Schumannovho života aj pä variácií zo
skladateovej pozostalosti, ktoré vyšli po jeho
smrti ako príloha k opusu 13. Radenie jednotlivých astí bolo poda údajov v koncertnom
programe výsledkom spontánneho rozhodnutia sólistu priamo poas koncertu.
Buchbinder disponuje bravúrnou klavírnou technikou a je schopný zrozumitene
interpretova aj najnáronejšie pasáže. Jeho
hierarchizácia jednotlivých hlasov bola vždy

DRÁŽ`ANY

Ni6 iné ako táto hudba...
Ke^ Bruno Walter navštívil Gustava Mahlera v letnom sídle pri Attersee, kde Mahler
komponoval tri posledné 6asti 2. symfónie, bol o6arený nádherou prostredia. Skladate však poznamenal, že v prírode sa zbyto6ne vyžíva, že on, Mahler, už všetko
zakomponoval do svojej hudby.
Ke som pred pár týždami stála sama
v Mahlerovom kompozinom minidomeku
na brehu jazera, uvedomila som si, koko
z tejto atmosféry Gustav Mahler do svojej
symfónie skutone zakomponoval. A tiež som
precítila vzájomnos prepojenia zákonitostí
prírody s úvahami loveka o zmysle života
a smrti. V gigantickej, približne osemdesiatminútovej 2. symfónii boli tieto myšlienky
skladateovou ústrednou témou. Sám Mahler
si ich – raz viac, inokedy menej nástojivo –
položil v prvých štyroch astiach. Odpove
našiel v poslednej asti, poda ktorej nesie
symfónia názov – „Zm tvychvstanie“.
Prvé uvedenie kompletného diela sa uskutonilo v Berlíne v roku 1895 pod taktovkou
samého Mahlera, v Drážanoch zaznela prvýkrát v roku 1901 za prítomnosti skladatea.
V súasnosti tu v podaní Staatskapelle Dresden pod vedením Kórejana Myung-Whun
Chunga prebieha uvedenie cyklu všetkých
Mahlerových symfónií. Ako posledný sezónny
symfonický koncert (hrali sa tri programovo
totožné koncerty v Semperovej opere) zaznela
2. symfónia v celej myšlienkovej i hudobnej
revolunosti – a nástojivosti.
Navštívený koncert (7. 7.) bol nároný pre
všetkých zúastnených – pre dirigenta,
orchester aj publikum. Dielo si od každého
jednotlivca prítomného v koncertnej sieni
vyžaduje maximálnu koncentráciu, ona je
cestou ku kompletnému pochopeniu Mahlerovho „opus magnum“. Dostavila sa s prvým
krokom dirigenta na pódium. Sprevádzala
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jasná, z nástroja dokázal vylúdi vemi energický, až oslnivo sýty zvuk. Chvíami (najmä
v Schumannovej Fantázii) mi však chýbalo
viac intimity, h bky i dôslednejšie preintonovanie melodickej línie. Iným miestam by
zase prospelo viac citovej pohnutosti, rozšafnosti, živelnosti. A do tretice by som si vedela
predstavi aj o osi lepšie narábanie s asom:
viaceré konce fráz boli akoby „zhltnuté“,
nedopovedané, niektoré gradácie a vrcholy
nemali dostatok priestoru, aby vyzneli úplne
uspokojivo. Napriek tomu boli najmä Schumannove Symfonické etudy výnimoným umeleckým zážitkom.
o poveda na záver? Sná len vyslovi
prianie, aby sme aj v Bratislave mali možnos astejšie privíta svetovú interpretanú
špiku. Pokým na to bude náš štát „nanne
pripravený“, ostáva nám by vanými, že
Viede je tak blízko.
Jana LINDTNEROVÁ

piatej asti – vo vykúpení, katarzii, zm tvychvstaní. Ale predtým Mahler pomocou
vekolepého bicieho inštrumentária otvára
hroby, veda nich necháva delova celé udstvo, pou výkriky, z orchestra znie zemetrasenie. A napokon hrobové ticho, po om
hlas vtáaa ( auta a piccolo) a pianissimový
vstup a cappella zboru (MDR Rundfunk-

Mahlerov domek pri Attersee foto: J. Schindler

rakvu milovaného loveka, nesenú k hrobu
(Allegro maestoso), kontrastný idylický
ländler mienený Mahlerom ako intermezzo
(Andante moderato), hrdinu strácajúceho
pôdu pod nohami, ktorému sa zdá celý život
márnosou (In ruhig ießender Bewegung)
i štvrtú as (Urlicht) – slávnostnú a jednoduchú, s textom piesne zo Zázraného rohu
„Ó ružika ervená. lovek leží vo vekej
biede...“ („Röschen rot. Der Mensch liegt in
großer Not...“). Priam neznesitené napätie
sa stupovalo a nepovolilo ani v poslednej

chor). Posledný súd sa nekoná, prítomné sú
iba Božia jedinenos a všeobecná láska.
Po najnovšom sugestívnom hudobnom stvárnení tohto gigantu v Drážanoch, ku ktorému patrili i sólistky Rachel Willis-Sørensen
a Mihoko Fujimura, citujem vyjadrenie,
ktoré v roku 1907 po poutí Mahlerovej
2. symfónie vyslovil Alban Berg: „...ako keby
nebolo na celom svete nioho iného, iba tejto
hudby a ma...“
Agata SCHINDLER
7– 8 | 2014

ZAHRANI IE

SALZBURG

Rossinimánia v Mozartovom meste
Tohtoro6né salzburské P7ngstfestspiele (5. – 9. 6.), odohrávajúce sa pod umelecky
vyzretou gesciou rozh adenej Cecilie Bartoliovej, mali v logu portrét Gioachina
Rossiniho. ažiskom festivalu „Rossinissimo”, ktorý popri operných produkciách
spestrilo i viacero koncertov 6i výstava venovaná majstrovmu viedenskému pobytu
z roku 1882, boli tri operné diela: Barbier zo Sevilly, originálne transformovaný do
miestneho bábkového divadla, inscenácia Otella, ktorú za6iatkom tohto roku prevzala zürišská opera z naštudovania v Antverpách, a pôvabne zmyselná Popoluška.
Všetky tri sú úžasným inven6ným výtryskom skladate ovho kompozi6ného kumštu
v rozmedzí sotva jediného roku (1816–1817).
Režisér Popolušky Damiano Michieletto nedospel k efektívnej symbióze scény, deja a hudby, napriek už nadobudnutej reputácii. Vtipný
nápad zasadi dramma giocoso (teda „dospelo“ odetý, mravouný rozprávkový príbeh) do
moderného baru, kde Angelinu vykorisujú
nevlastný otec Don Magnico i sestry Clorinda a Tisbe, rýchlo vyšumel. iernobiela, opticky „hustá“, meniaca sa šachovnica barovej
podlahy, predimenzované scénické ary Alidora, gýové mydlové bublinky, karosérie áut aj
záverené spúšanie vedier s metlami ako trest
pre negatívnych aktérov deja, to všetko dekoncentrovalo nedotknutenú dominanciu hudobnej partitúry. Doplatili na to najmä skvostné
nále prvého dejstva a vekolepé záverené
rondo opery. Inscenáciu ratovalo vynikajúce
interpretané stvárnenie, ktorému dominovali
famózna predstaviteka titulnej postavy Cecilia Bartoli a najnovší belcantový zjav, mexický
tenorista Javier Camarena (Ramiro) s tenorom úctyhodného objemu a ušachtilej farby.
Ensemble Matheus, hrajúci na dobových
nástrojoch pod taktovkou Jeana-Christopha
Spinosiho, pocítil ahkú nevôu publika – pre
arodejný Rossiniho ohostroj pôsobil trochu
komorne, až akademicky.
Ten istý súbor a dirigent však vysústružili a doslova odkryli skladateom intuitívne gradované
dejové napätie Otella, ktorého inscenácia si
v každom parametri zasluhuje všetky hviezdiky. Oproti majstrovskému Boitovmu libretu
Verdiho rovnomenného opusu sa Rossiniho
shakespearovský transfer sústreuje na celú
galériu postáv (napríklad na Rodriga túžiaceho po Desdemone), priom Jagova kúová
diabolská intriga len zvýrazuje konfrontáciu
prudkého Otellovho temperamentu s istotou
a nevinnosou Desdemony. Trefná skladateova
stratikácia hlasov citlivo prispieva k hudobnej
perokresbe protagonistov. Trojicu charakterovo
odlišných tenoristov v hybných postavách zlovestnej tragédie – kultivovaného, neomylného
Johna Osborna (Otello), bravúrneho Edgarda
Rochu (Rodrigo) a technicky dokonalého
Barryho Banksa (Jago) – dop al prierazne
istý barytón Pétera Kálmána (Desdemonin
otec Elmiro). Mužskú zostavu ozdobili osudom
skuovaná a súasne vzdorujúca Desdemona
v bravúrnom podaní Cecilie Bartoliovej i jej výborne sekundujúca, vokálne zladená pomocníka Emília (Liliana Nikiteanu). Toto vokálno-herecké zoskupenie vymodelovalo senzitívnu

aureolu opernej drámy, ktorej hudobná invencia predstavuje jeden z vrcholov predverdiovského javiska. Hodnotu inscenácie umocnila
stroho moderná, ale vemi úinná a úelná réžia
Mosheho Leisera a Patricea Cauriera.

verzii pre dva klavíry (pri prvom z nich hral
a dirigoval opä výnimone vrúcny Antonio
Pappano) a harmónium. Opus, spontánne
skomponovaný štyri roky pred smrou, je vari
najostrejším lúom do majstrovho vnútra,
plného prekypujúceho citu a nehy, ktoré zakrýval britkým vtipom a sarkazmom. Sólisti
Eva Mei, Vesselina Kasarova, Lawrence
Brownlee a Erwin Schrott sa sk bili v celistvo
neomylnej výpovedi, akcentujúc dojímavé
súiastky nádhernej konštrukcie. Rossini
citlivo pristupoval k liturgickým témam: revitalizácia tohto pomerne bohatého, ale v tieni
operných kapitol komponovaného odkazu, až
teraz vydáva svedectvá o skladateovej invencii
podnietenej religióznou silou inšpirácie a dospieva k zaslúženému ohodnoteniu.
Škoda len, že festivalová dramaturgia nedocenila Rossiniho vklad do opernej histórie

J. Osborn a C. Bartoli v salzburskom Otellovi. foto: © S. Leli

Neskonale ušachtilý dojem zanechali dva
sakrálne Rossiniho kusy. Vynikajúci sólisti
Maria Agresta, Sonia Ganassi, Lawrence
Brownlee a Michele Pertusi i orchester
a zbor Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma na ele so senzibilným dirigentom
Antoniom Pappanom naskicovali v slávnom
Stabat mater úžasnú muzikálnu paletu,
ktorou veký operný mág s oddanou pokorou
koloroval bôno-žianu sakrálnu textúru.
Usporiadatelia vzdali úinný hold Rossinimu aj neakaným úvodným zaradením asti
Verdiho Requiem (Libera me). Skladate ju
skomponoval tesne po Rossiniho smrti ako
vlastný príspevok na poes kolegu, s nenaplnenou výzvou alším komponistom, ktorí
by spolu s ním dotvorili unikátny hudobný
pomník. Rossiniho odliatky vekolepej predlohy, koniace nápaditou fúgou a neakanou
reminiscenciou na úvodný majestátny motív,
unášali zovretou vrúcnosou a rešpektom.
Vzácna hudobno-interpretaná jednoliatos,
zasluhujúca si zachytenie na nosii.
V rovnaký de, no na inom mieste zaznela
aj Petite messe solenelle, a to v pôvodnej

v jej vážnej sfére: pä dní „Rossini-mánie“ sa
odohralo prevažne na komediálnej strune vo
vyahene sa podsúvajúcom, hoci komerne
nepochybne efektnom háve. Na túto jednostrunnos najviac doplatil veký galaveer,
navyše poznaený neúasou viacerých avizovaných hviezd (Teresa Berganza, Agnes
Baltsa, Leo Nucci, Erwin Schrott). V jeho
prvej polovici Cecilia Bartoli, Juan Diego
Flórez, Ruggero Raimondi i alší interpreti „odpichli“ síce vrcholné, no nijako nie
objavné kúsky buffóznej geniality majstra.
Po dynamicky mierne forsírovaných predohrách k Viliamovi Tellovi a k Semiramis
(Mozarteumorchester Salzburg, vedený
vervným, precíznym Ádámom Fischerom),
i po scéne z Ciro in Babilonia v skvostnom
podaní Vesseliny Kasarovej, koncert aj po
prestávke pokraoval výlune gejzírom sýtej
rossiniovskej bujarosti. Opä mu kraovali výborní interpreti, vrátane vstupu legendárneho
Josého Carrerasa v bravúrnej árii z La pietra
del paragone. Obe asti veera však skonili
nevynaliezavo rovnako – opakovaním nále
1. dejstva Barbiera zo Sevilly. Smäd po o
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i len kvapke z hlbokej studne Rossiniho
vážnych opier tak ostal neuhasený. Hoci sa
na záver koncertu priam núkala napríklad
monumentálna Mojžišova modlitba (k dispozícii boli Ruggiero Raimondi a Michele
Pertusi), alebo ukážky z Armidy i Tankreda,
kde by sa popri vrcholiacej stálici Juanovi
Diegovi Flórezovi mohol bravúrne predvies
i nový objav – mexický tenorista Javier Camarena, ktorému ako jedinému (režijne vemi
netaktne) dovolili zopakova výstup Ramira
z Popolušky. Veer staticky a fádne moderoval

intendant Salzburských slávností Alexander
Pereira. Ako len chýbali noblesa a impozantná zasvätenos zosnulého Marcela Prawého!
Situovanie rossiniovských hodov do noblesného Salzburgu malo by (a s jemným prižmúrením oí aj bolo) výrazom pompy a oslavy
skladateského génia, hoci mu možno chýbala
výpravnejšia propagácia v samotnom meste
(plagáty, spomienkové predmety). Aj s ohadom na spomínané organizané zlyhania i
nedotiahnutú réžiu galakoncertu zostal však
Salzburg „pesarskej labuti“ osi dlžný. Or-

MNÍCHOV

Proti vojne, proti ne udskosti –
nástoj6ivé operné memento
Kvílenie udských hlasov a tutti takmer všetkých 256 nástrojov valiace sa z javiska
a orchestrálnej jamy vo 7nále Vojakov Bernda Aloisa Zimmermanna pôsobia nekone6ne. Skaza, zvrátenos' a kríza indivídua, ktoré sa stalo strojcom vojnového šialenstva plieniaceho a valcujúceho udskos' a spanilé city, sa svojou závažnos'ou (a žia
i aktuálnos'ou) vrývajú cez uši do vedomia a odtia až do špiku kostí.
Máloktorý dirigent sa pustil do tohto huiaceho mementa plechových dychov bez ostychu
a pocitu strápnenia. Dokonca aj ospevovaná
inscenácia zo Salzburských slávností z roku
2012 poala nále radšej skrátka a úplne
škrtla povely ryiacich vojakov. Aj v Mníchove hudba pod taktovkou geniálneho Kirilla
Petrenka napokon zm kne a do zdeseného
ticha sa ozýva len dychanie hlavnej protagonistky Marie. Napriek tomu, že nie je
v partitúre predpísané, pôsobí ako nutná
konzekvencia vyvodená z logiky inscenácie
a hudobného textu. Po bitke hudobného materiálu a konenom poklesnutí charakterov
zostal na javisku iba šelestivý vzlyk. Totálny
infarkt udského rozumu.
Zhruba tridsa až pädesiat rokov trvá opernému dielu dosta sa do diváckej priazne. Preo
tak dlho a preo to v inohre i výtvarnom
umení funguje nepomerne rýchlejšie, to by
bola celkom zaujímavá otázka pre výskum
v oblasti estetickej recepcie umenia. Zimmermann napísal svojich Vojakov v šesdesiatych
rokoch. Sprvu boli odmietaní ako nehratení.
Pôvodná partitúra vyžadovala siedmich dirigentov a tri simultánne fungujúce hracie
plochy. Speváci sa snažili vyhnú obsadeniu
do nároných partov predložením všemožných lekárskych atestov. Po niekokých škrtoch, transpozíciách a zúžení inscenaných
nárokov sa dnes z tohto diela stal obúbený
protivojnový opus, oslavovaný naposledy
na Ruhrtriennale (2006/2008), v Salzburgu
(2012), v Zürichu (2013) a napokon v Mníchove, kde sa inscenácia v réžii Andreasa
Kriegenburga stala suverénne tou najlepšou
v práve sa koniacej sezóne.
To, že sa dnes s týmto dielom dokáže popasova
každý lepšie vyškolený orchester, už ukázali
mnohí dirigenti. Ich interpretácia však nikdy
nebola taká mnohovrstvová a farebne zaujímavá ako Petrenkova. Napriek objemnosti a kom48

Vojaci foto: © W. Hösl

plexnosti partitúry bol schopný poas jedného
normálneho skúšobného obdobia rozkry
lyrické farby v milostných duetoch a túžobných
áriách i fajnové ironické narážky, ktoré podvratne narúšali dramatický rytmus perverznej hry
o moc, strhávajúcu Marie kúsok po kúsku až do
jej nálnej katastrofy.
Nie Vojaci, ale „Marie“ by sa mala vola táto
opera. Zimmermann sa v nej totiž odkláa
od pôvodného fokusu rovnomennej drámy
Jakoba Michaela Reinholda Lenza, tematizujúceho skôr stratu cti Stolziusa (duchovného
brata Büchnerovho Vojceka), a zameriava sa
na najzranitenejší lánok príbehu, ktorým
je naivná Marie. Tá sa na popud ctižiadostivého otca vzdá buržoázneho snúbenca, aby
sa nechala sprvu iíka a napokon zahubi
šachtickými ociermi. Príbeh sociálneho zostupu Marie z meštianskej dcéry na armádnu
pobehlicu vykresuje Kriegenburg v celej jeho
brutalite a expresivite. Kriegenburgova réžia
charakterovo tak trochu pripomína grotesku
nemého lmu.

ganizátori vsadili viac na lákavú atraktívnos
a istotu rossiniovskej hudobnej vervy, na jeho
známe salónne pseudocynické aforizmy, priom pozabudli na vážny rozmer majstrovho
rozsiahleho odkazu, re ektujúci dôkladné poznanie búrlivej doby, v ktorej žil a tvoril. No aj
tak získali povestné okoládové Mozartove
gule na chvíu dôstojnú konkurenciu v najzrelších rossiniovských „hrozienkach“, ako sa
zvykne nazýva kolekcia slávnych ouvertúr.
Peter KUKUMBERG

Pulzujúce a živoíšne herectvo Barbary Hanniganovej vynikajúco nap a režisérov zámer.
Ako skurilná Alica v ríši zázrakov putuje od
dôstojníka k dôstojníkovi, stále rýchlejšie
roztáajúc špirálu svojej skazy. S ahkosou
zvláda vysoké tóny sprechgesangu i belcantové pasáže nároného partu. Diváckemu uchu
pritom neunikne jediná slabika textu, ktorého
zrozumitenos je pri tak prepracovanej hereckej akcii až zarážajúca.
Expresivita nadrealistických kostýmov
z dielne
Andrey
Schraadovej,
erpajúca
inšpiráciu
v portrétoch
geniálneho
Otta Dixa, len
podiarkuje
symbolickos
Zimmermannovho operného príbehu
a jeho postáv.
Podobne aj
jednotná scéna Haralda
B. Thora
v tvare obrovského kríža,
tvoreného z akýchsi klietok, vyp ajúceho
celú plochu obrovského mníchovského
javiska. Komorná hra malých osobných
tragédií sedemnáslenného ansámblu,
situovaných do týchto „králikární“, sa vynikajúco mieša so širokými tableaux v ich
popredí. Konštrukcia kríža je pohyblivá.
Z h bky javiska sa dá vytiahnu takmer na
proscénium, aby tam o úbohosti udskej
skazenosti a zvrátenosti vojnového šialenstva ziapala publiku rovno do tváre.
Robert BAYER
Bernd Alois Zimmermann: Vojaci
Dirigent: Kirill Petrenko
Scéna: Harald B. Thor
Kostýmy: Andrea Schraad
Svetlo: Michael Bauer
Réžia: Andreas Kriegenburg
Premiéra v Bavorskej štátnej opere, 25. 5.
(navštívená repríza 7. 6.)
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Neskorá jar v Gran Teatre del Liceu
Hoci sa špecializujem na taliansku operu, po6as mesa6ného pobytu v katalánskej
metropole sa mi napokon vyhla – Gran Teatre del Liceu malo zhodou okolností na
májovom plagáte diela Nikolaja Rimského-Korsakova a Richarda Wagnera.
Predposledná opera najplodnejšieho a najerudovanejšieho ruského operného skladatea,
Legenda o neviditenom meste Kitež, má viacero styných bodov s bayreuthským géniom:
silnú nadvládu orchestrálnej hudobnej faktúry nad spevom, deklamaný charakter speváckych partov, významný zástoj zboru, ale aj
mysticko-lozocký charakter diela, pre ktorý
ho podaktorí nazývajú „ruským Parsifalom“.
Kým u nás je Rimskij-Korsakov známy najmä
populárnou symfonickou básou Šeherezáda,
ako operný skladate žije v tieni Musorgského, ajkovského i Borodina. V SND sa hrali
len Zlatý kohútik (1928, 2002), Snehulienka
(1947) a Sadko (1960), vo svetových štatistikách medzi pädesiatimi najuvádzanejšími
dielami neguruje žiadna z jeho opier. Pre
neruské publikum sú až príliš viazané na
ruské dejiny, povesti i folklórne tradície a chýba im dramatický nerv. Prvé zahraniné naštudovanie diela sa udialo práve v Barcelone,
kde ho odvtedy uviedli viackrát, naposledy
v roku 2006.
Legenda o neviditenom meste Kitež (svetová
premiéra v roku 1907 v Sankt Peterburgu)
vychádza z rôznych prameov. Libreto Vladimíra Nikolajevia Belského rozpráva príbeh
z konca prvej polovice 13. storoia, kedy ruské
mestá trpeli pod nájazdmi tatárskych hôrd.
Hlavnou hrdinkou je prosté dieva Fevronia
žijúce v lone prírody, ktorú chápe ako zhmotnenie Božej prítomnosti na zemi. Podobne
ako Dvo ákova Rusalka sa zaúbi do lovca –
kniežaa. No ešte pred svadbou sa stane zajatkyou Tatárov, pred ktorými zachráni Vekú
Kitež, uprosiac nebesá, aby poslali nad mesto
oblak a spravili ho neviditeným. Po úteku
Tatárov a smrti ženícha zomiera aj Fevronia,
aby sa mohla v „nebeskej Kiteži“ opä stretnú
so svojím milovaným.
Komplikovaný a (tak za vlády javiskového
realizmu, ako aj dnes v ase režijných výbojov)
ažko inscenovatený príbeh však hrá druhé
husle v porovnaní s myšlienkovým posolstvom
diela. To umožuje výklad v rovine kresanského uenia, prikazujúceho nám preži o najestnejšie pozemskú pú – v zmysle prípravy
na venú blaženos, ale tiež výklad kladúci dôraz na národné i všeudské morálne hodnoty.
Takúto optiku si osvojil aj režisér a zárove
scénograf barcelonskej inscenácie Dmitri
Tcherniakov. Tlmoil ju cez životné postoje
hlavnej postavy, ktorej protivníkom nie sú ani
tak barbarskí Tatári, ako skôr opilec a nihilista
Griška. Záverené „nanebovstúpenie“ Fevronie sa odohrá len ako jej predsmrtná vízia.
Tcherniakov kontrastne strieda rozprávkovo-realistické výjavy s tvrdým naturalizmom
(napríklad nútenie zajatej Fevronie k orálne-

mu sexu), aby sa vzápätí utiekal k symbolike
na pomedzí ireálna. Historické sa tu mieša
s aktualizáciami, barbarských Tatárov nahradili arabskí teroristi, americkí námorníci i
hrdlorezi z cudzineckej légie.
Hudba tejto opery sa líši od atraktívnej Šeherezády. Napriek bohatej inštrumentácii speje
k jednoduchosti výrazu a asto nadobúda

o navodenie konštantnej nálady neistoty
a oakávaného nešastia. Dosiahli to takmer
bez pomoci rekvizít (ak za u nepovažujeme
vrak auta, v ktorom nájdu utekajúci milenci
úkryt). V prvom dejstve Hundingovi prisluhovai pátrajú po nepriateovi so strážnymi
psami. Trocha odlišnú, uhladenú atmosféru
Walhally po odchode Fricky vrátia inscenátori
do pôvodnej nálady tým, že vysunú rozhnevaného Wotana s Brünnhildou pred oponu
na proscénium. Následne sa príbeh až do
konca odohráva na pustej snehovej planine,
v poslednom obraze posiatej m tvolami, ktoré
valkýry postupne oživujú. Dojímavo vyzneli
záverené výjavy zmierenia a odpustenia,
aj Wotanova rozlúka.

Legenda o neviditenom meste Kitež foto: P. Liceu

priam komorný rozmer, o ju odlišuje od vekých inštrumentátorov Wagnera a Straussa.
Sakrálne inšpirácie sa objavujú predovšetkým
v zborových výjavoch. Šéfdirigent Symfonického orchestra Gran Teatre del Liceu Josep
Pons odviedol kvalitnú prácu bez toho, že by
nejako ostentatívne pretláal hudobnú faktúru
nad príbeh. Dmitrij Golovin (Griška) bol
skvelý skôr po hereckej stránke než spevácky,
keže jeho tenor patrí úlohám charakterového
odboru. Herecky zdatná Svetlana Ignatovich
(Fevronia) sa rozospievala v druhej polovici
predstavenia, menej výrazný bol predstavite
mladého kniežaa Maxim Aksenov. Po vokálnej stránke najlepšie obstáli basisti: Eric Halfvarson (knieža Jurij), Gennadi Bezubenkov
(Guslar), Alexander Tsymbalyuk a Vladimir
Ognovenko (tatárski velitelia; prvý z nich
niekdajší úastník Schneiderovej súaže v Trnave). Inscenácia bola vytvorená v koprodukcii s amsterdamskou De Nederlandse Opera
a milánskym Teatro alla Scala.
Wagnerovu Valkýru režisér Robert Carsen
citlivo aktualizoval s využitím úsporných vyjadrovacích znakov. Týka sa to tak scénograe, ako aj hereckých výrazových prostriedkov
(s výnimkou rozpohybovaných predstaviteov
incestných súrodencov). Režisér a scénograf Patrick Kinmoth sa spolone snažili

Škoda, že práve tu korektné hudobné naštudovanie nedosiahlo kulminaný vrchol. Josep
Pons si síce dobre poradil s motivickým bohatstvom partitúry, no zvuk orchestra zavše pôsobil trocha plocho a málo farebne. Inscenácia
mala ostrieaných wagnerovských sólistov.
Niektorí z nich (Brünnhilde Iréne Theorinovej, Hunding Erica Halfvarsona) inklinovali
k starej wagnerovskej škole ažkých, dramatických hlasov, kým predstavitelia Siegmunda
(Klaus Florian Vogt) a Sieglindy (Anja Kampe) prezrádzali wagnerovskú predestináciu
až vo zvunej vysokej polohe. Kdesi uprostred
boli kreácie Wotana (Albert Dohmen) a Fricky (Mihoko Fujimura), zdatne sa uplatujúci
ako reprezentanti sprechgesangu.
V Teatre del Liceu som ešte zažil veer songov
Kurta Weilla s úžasnou Angelou Denokeovou (29. 4.) a nevydarený koncert venovaný
ukoneniu kariéry barytonistu Joana Ponsa
(29. 5.). Hoci je náš Pavol Mauréry takmer
o desa rokov starší, v programe Kontinuity
spieval ovea sviežejším hlasom než svetoznámy Katalánec na svojom rozlúkovom vystúpení. Neupútala ani dramaturgia programu,
z hosujúcich spevákov zaujali len Dolora
Zajick, Daniela Dessì a iastone Joan Bros.
Vladimír BLAHO
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Festival Pražské jaro 2014
P®t desítek koncert© letošního mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro se
m©že n®komu ješt® stále zdát na t¯i týdny až hodn®, je to však o dvacet mén® než
v ne p¯íliš dávné minulosti. Cesta od extenzity k intenzit®. Zárove] samoz¯ejm®
realistické zvážení 7nan6ních možností. Výsledkem byl i v 69. ro6níku kompromis –
alespo] n®kolik skv®lých koncert© nejlepších um®lc© z mezinárodní hudební scény
na jedné stran®, ¯ada dobrých a zajímavých program© dalších um®lc© na stran® druhé – a žádné omyly.
Od 12. 5. do 3. 6. se v eské metropoli vyst ídalo sedm zahraniních orchestr od Vídeských lharmonik p es rozhlasové orchestry
z Frankfurtu a Katovic až po Mahlerv komorní
orchestr, Kremeratu Balticu a další menší tlesa.
Dále desítka významných svtových sólist od
Lang Langa po Mischu Maiského, stejný poet
velkých dirigent a nkolik komorních sdružení
i soubor staré hudby. S nimi o p íze publika
soupe ili mnozí domácí umlci – poínaje
lharmoniky a symfoniky, komorními soubory
a zasloužilými i mladými sólisty a kone mladým
komorním sborem Martin Voices sbormistra
Lukáše Vasilka i mezinárodn uznávaným

San Francisco Symphony. M. T. Thomas,
J. Fischer foto: © Pražské jaro I. Malý

barokním orchestrem Collegium 1704 dirigenta
Václava Lukse. Souástí festivalu byl Víkend
eské komorní hudby a jako každý rok poátkem
kvtna také mezinárodní interpretaní soutž,
tentokrát vnovaná h e na hoboj a na fagot.
P edzvstí Pražského jara bylo už o dva msíce d íve (24. 3.) hostování Sanfranciského
symfonického orchestru a jeho dlouholetého
šéfdirigenta Michaela Tilsona Thomase. Sedmdesátiletý Amerian s východoevropskými
p edky je spíše introvertním romantickým
typem s rovnováhou emocí a intelektu a s velikým smyslem pro empatii. V ele kalifornského
orchestru stojí devatenáctým rokem – už proto
jsou v hudebním svt zajímaví. Neobvyklá
vzájemná vrnost se totiž slyšiteln odráží ve h e
a v prolu tlesa. Trvalý kontakt, zvyk a dvra
se stávají jednoznan výhodou. Do Prahy p ivezli Berliozovu Fantastickou symfonii, epickou
a citov vznícenou, ve výmluvné interpretaci
spojující hluboké dirigentovo pochopení pro obrazy a nálady evropského romantismu s povst50

nou americkou perfekcí. Sólistkou byla hvzdná
nmecká instrumentalistka Julia Fischer, jejíž
matka je Slovenka. Jak se dalo ekat, tak ve zcela samoz ejmé technice a v przraném výrazu
nastalo naprosté souznní s orchestrem – Prokofjevv 1. houslový koncert byl sršatý a technicky komplikovaný, ale ješt víc i ztišený, pastelov barevný, tak jako celkový projev houslistky
dokonale istý, hladký a cudný. Julia Fischer,
ovládající housle s mimo ádným umem, lehkostí a muzikalitou, byla rezidenní umlkyní
Pražského jara. Znamenalo to, že po b eznovém
prologu mla v kvtnu houslový recitál a pak
ješt jeden koncert, p i nmž v komorní sestav

hrála bez rušivé pauzy po t etí básni. Osmdesát
minut se p ece dá vydržet – a výsledek stojí za
to. Umlcv návrat k eské lharmonii p ináší
špikové koncertní programy, nároné, vnit n
bohaté muzikantství (…) a s vydáním kompletu
Dvo ákových symfonií v audiu i videu novou
prestiž orchestru na mezinárodní scén. Také
Má vlast vzbudila v této umlecké konstelaci
logicky znanou pozornost v cizin – vedle
tuzemského rozhlasového a televizního p enosu
sm ovala prost ednictvím technologií do více
než dvou desítek zemí svta.
Exkluzivním hostem Pražského jara byli Víde ští lharmonikové (22. 5.). Nejen proto, že jde
o špikové tleso. Ješt stále totiž nejsou v echách zdaleka tak asto, jak by se možná dalo
ekat. Nep ijeli ovšem s tím nejzajímavjším
dirigentem: Christoph Eschenbach nevyvolal
dojem, že by p ispíval ním opravdu individuálním. Ale nelze mu up ít, že psobil jako
energický hybatel dní na pódiu. Program byl
ovšem zajímavý, atraktivní a skvlý – vzhledem
k ervnovému stopadesátému výroí narození
Richarda Strausse monotematický. Nejprve zaznli Metamorfózy. Skladatel v nich v roce 1945
podmaniv dává nahlédnout do svého nitra.

Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK. P. Trojan jr.,
R. Rabinovich foto: © Pražské jaro I. Malý

vystoupila v roli pianistky. Nebžné ovládání
obou nástroj je v jejím p ípad zcela vážnou
vcí, nekalkulující s laciným efektem.
Pražské jaro si nelze p edstavit bez Smetanovy
Mé vlasti (12. 5.). eskou lharmonii, kterou
už krátce vedl poátkem 90. let, ídil Jií B lohlávek, od roku 2012 její šéfdirigent. Umlecky
i osobn spíše zdrženlivjší typ, p edkládá Mou
vlast jako skladbu dvrn a dojemn známou,
zajímavou a krásnou. Nepodtrhuje v ní tolik velkolepost, citovou vznícenost a vlastenecké emoce, ale se zralým nadhledem ukazuje jemnjší
odstíny – dokonalost a detaily. Nic nevyhrocuje,
dbá na bohatou promnlivost. Žádná z básní
nevrcholila sama pro sebe. Cyklus intenzivn
gradoval k hudebnímu a ideovému vrcholu,
jímž je báse Blaník. Provedení mlo mimo ádn velké obsazení, aby se mohli zejména hrái
na dechové nástroje prost ídat. Pat ilo k tomu
i šest hrá na harfu – ale nešlo o nic vnjškového. Stejn tak samoz ejmé bylo, že se vcelku
neobvykle, ale pro Blohlávka typicky, Má vlast

Lituje ztráty hodnot a ideál, zniení hmotných památek, p erušení kontinuity. Nmecká
kultura se s prohranou válkou dostala za k ižovatku, nic už nebude jako p edtím. Smycová
kompozice má zvláštní soust ednou náladu
a pot ebuje u dirigentského pultu i mezi hrái
p inejmenším tolik soust edné pozornosti,
kolik se jí dostalo p i tomto provedení. Je to
meditativní, ale výmluvná hudba, mající v sob
sílu emocí a velkou pravdivost. Plné potšení ze
skvlého zvuku a stylu celého orchestru mohly
pochopiteln p inést až symfonické básn Don
Juan a Enšpíglova šibalství. Byly epické, hý iv
barvité, skvlé. Rozpoutaly to, co iní Straussovu hudbu tak oblíbenou a poutavou: orchestrální virtuozitu, instrumentaní i hráskou. Veeru dodal, pom ováno ryze vnjškov, skuten
svtový rozmr pianista Lang Lang. Kdyby
vídeští p ijeli sami, bylo by to o hodn „mén“.
Zahrál s nimi Straussovu Burlesku. Je to virtuos
ohromující neslýchanou a nevídanou brilancí,
technikou skuten jakoby bez hranic. Zárove
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nelze p ehlédnout, že hraje v mnohém svérázn
až svévoln, nestylov, povrchn a vnjškov.
P ekrývá to ovšem suverenitou a podmanivostí
svého projevu, rozmáchlého i soust edného,
up ímného i vypoítaného. Jeho hra je jednoznaná, pianista psobí komunikativn, jeví se
jako skutený mistr pódiového projevu, hraje
hodn „pro publikum“. Zstává ješt stále
umlcem, ale nebezpen blízko je hranici, za
níž by už byl pouze megastar, celebrita, bezhlav a nekriticky obdivovaná davy, jimž je úpln
jedno, co a jak hraje. Ve svt klasické hudby
nás reálná existence takové postavy ješt stále
docela zaskoí; i když to z ejm v budoucnosti
bude stále bžnjší a bžnjší.
Mahler nebo Strauss? To je otázka, která letos,
kdy se víc hraje hudba Richarda Strausse a kdy
ješt není tak daleko od mahlerovských oslav,

Wiener Philharmoniker. Ch. Eschenbach, L. Lang
foto: © Pražské jaro I. Malý

p ichází na mysl astji. Jaký je mezi nimi
rozdíl? Kdo z nich hledl dál? Kdo byl vtší
romantik? Co mají spoleného? Kterému z nich
bychom dali sami p ednost? Bamberští symfonikové na Pražském jaru (24. 5.) sestavili svj
program z díla obou skladatel, dali jejich hudbu vedle sebe a konfrontaci podpo ili. Litevská
pvkyn Violeta Urmana s nimi vnovala první
polovinu veera písním Richarda Strausse. Byl
to výbr z nkolika opus, sedmou písní byla
Cäcilie a po ní jako p ídavek ješt – asi nejznámjší – Zueignung. Dramatický soprán hvzdné
sólistky p edal Straussovy písn odpovídajícím
zpsobem jako vzletné a emocionáln zjit ené.
Možná, že se mohly ve vtší mí e p idat i jiné polohy, než jen velkolepá vypjatost, to však p ece
jen už tomuto hlasu není úpln vlastní. Tleso,
které vzniklo v Bavorsku hned po válce jako dsledek odsunu nmecky hovo ících pražských
a sudetských hudebník a které proto mlo za
komunistického režimu do eskoslovenska
zav ené dve e, již trnáct let soustavn a dob e
vede britský dirigent Jonathan Nott. Mahlerovu 1. symfonii spolu provedli ve vší její titánské
rozmáchlosti a romantické rozpolcenosti. Nejsou opravdovou svtovou špikou, nep inesli
zdrcující hloubku a dech beroucí dokonalost,
ale p esto vyvolali jednoznan pozitivní dojem.
Mahlerova hudba je extrovertní, pot ebuje tak
uchopit, pot ebuje budovat velké zvukové architektury a gradovat – a to se dirigentovi zda ilo.

Je znát, že se spolen tímto autorem zabývají.
Orchestr, který se propracoval ke skuten
mezinárodním koncertním a nahrávacím úspchm, evidentn v Nmecku p esahuje pouhé
regionální zakotvení.
Koncert Orchestru Polského rozhlasu z Katovic (27. 5.) a dirigenta Alexandera Liebreicha
byl (vedle zcela bžného uvedení Janákovy Sinfonietty a Šostakoviovy 6. symfonie) zajímavý
p edevším tím, že dal p íležitost k suverénnímu
vystoupení laureátce loské soutže Pražského
jara, hornistce Katein Jav rkové. V eské
premié e se vynikajícím zpsobem zhostila
mnohotvárného sólového partu v p ekvapiv
p ístupném Koncertu pro lesní roh a orchestr
„Winterreise“ od Krzysztofa Pendereckého.
Vynikající byl koncert Mahlerova komorního
orchestru (20. 5.), který stejn jako p ed dv-

Smetanov síni p i „debutu Pražského jara“
Pavel Trojan junior. Mladý skladatel, dirigent,
moderátor a herec se prezentoval ve velmi
ambiciózním programu. Symfonická báse
V Tatrách Vítzslava Nováka mla p itom nejen popisnost a naléhavost, ale i p esvdivou
výstavbu, baletní suita Pták Ohnivák Igora
Stravinského veškerou barvitou promnlivost
a virtuozitu a skladba s názvem Variace na téma
a smrt Jana Rychlíka od Otmara Máchy pot ebnou p ehlednost, gradaci i náladu. Ani doprovod skvlého pianisty Romana Rabinoviche
v Klavírním koncertu . 2 Sergeje Rachmaninova nepsobil nijak bezradn i opatrn. Byl
to debut bez soutžních doporuení, bez p edchozích vystoupení, tedy p ekvapivý, ale nebyl
to omyl – naopak: velkorysá p íležitost, kterou
Trojan dostal a nepromarnil. Nyní jde ovšem

Mahler Chamber Orchestra. L. O. Andsnes, Pražský filharmonický sbor, Lukáš Vasilek foto: © Pražské jaro Z. Chrapek

ma roky p ijel na Pražské jaro v rámci postupného souborného uvedení Beethovenových
klavírních koncert. Byl to projekt norského
pianisty Leifa Oveho Andsnese (v Bergenu
p ed lety žáka eského klavíristy Ji ího Hlinky),
spojený s natáením tchto dl. Jen loni se
mimo ádn pražský koncert nekonal a druhé
CD proto muselo vzniknout p i jiné p íležitosti
v Londýn. Tentokrát byla na po adu Beethovenova Fantazie pro sbor, klavír a orchestr a pak
„Císa ský“, tedy Pátý klavírní koncert. Andsnes
dirigoval v Rudolnu opt od klavíru. Hrál
bezchybn, perfektn, neromanticky, p im en robustn a kontrastn, velmi stylov. Veer
ml vynalézavé doplnní ve Stravinského Concertu Dumbarton Oaks a v Messiaenov skvle
p ipravené vokální skladb O sacrum convivium
v podání Pražského lharmonického sboru.
Krásný program p ivezl soubor Les Arts Florissants ízený Paulem Agnewem – dokonale
zazpívanou a zahranou Sedmou knihu madrigal Claudia Monteverdiho. Trochu zklamáním byl naopak koncert souboru Hilliard
Ensemble, který se letos louí s pódii. Pärtovy
vokální skladby mly pknou atmosféru, ale
Bachova moteta v tak komorním obsazení
odhalila p icházející hlasové limity.
eské orchestry a soubory p ipravily pro
Pražské jaro nejeden zajímavý program. Asi
nejvtší pozornost vzbudili Pražští symfonikové (18. 5.), když za jejich pultem stanul ve

o to, co bude dál. Druhé vystoupení orchestru
FOK pak záslužn p ipomnlo Smetanovu
Triumfální symfonii.
Podle oekávání byl skvlý koncert, na kterém
Simona Houda Šaturová zpívala dramatické
role z oper 18. století, i koncert sboru Jitro.
A nap íklad rozhlasoví symfonikové s Petrem
Altrichterem k Janákov Otenáši a Dvo ákovu Te Deum p idali svtovou premiéru Houslového koncertu Adama Skoumala. P íjemným
p ekvapením byla Filharmonie Bohuslava
Martin , která se zhostila nejen doprovodu
basbarytonisty Adama Plachetky, ale famózním zpsobem hrála s dirigentem Robertem
Jindrou p i tomto pvcov „eském“ recitálu
p edehry ke Smetanovým operám.
V Roce eské hudby nemohlo Pražské jaro skonit jinak než „esky“ – Dvo ákovou symfonií,
a to naštstí ne tak asto uvádnou Novosv tskou, ale tentokrát Osmou, zahranou samoz ejm v zahraniním podání trochu „jinak“, ale
dob e a zajímav. Byl to Symfonický orchestr
Hessenského rozhlasu s Paavem Järvim, kdo
po Brahmsov Houslovém koncertu se skvlou
mladou Ameriankou Hilary Hahnovou udlal
tuto festivalovou teku – p esn v nemnícím
se duchu a poslání Pražského jara, které chce
i nadále být mezinárodní p ehlídkou interpretaního umní p esahující bžnou sezónu.
Petr VEBER
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foto: P. Brenkus

Erskine:
Zaujíma ma skúsenos'
posluchá6a
Špeciálnym hosom Noci hudby v Bratislave bol americký bubeník Peter
Erskine, len legendárnych Weather Report, Jaco Pastorius Big Band, Steps
Ahead a mnohých alších formácií. Krátko po oslave svojej šesdesiatky sa
Erskine na niekoko dní stal lenom East European Artsemble uboša Šrámka.
Pripravil Peter MOTYKA
Ako ste sa aklimatizovali v tomto prostredí
poas niekokých dní v štúdiu pri nahrávaní albumu a na spoloných koncertoch?
Som rád, že som mal možnos strávi pekné chvíle s ubošom a alšími výbornými
hudobníkmi. Niektoré z jeho kompozícií sú
pomerne komplikované a dlhšie som si na ne
zvykal. Na verajšom koncerte som však už
vnímal, že každý z nás sa vo svojej hre snaží
otvára priestor a vkladá, oproti štúdiovým
verziám skladieb, ktoré sme naskúšali
v predchádzajúcich doch, osi nové. Pái sa
mi tiež výber hudobníkov, je to vemi dobrá
kombinácia.
Ke ste ešte ako tínedžer nastúpili k Stanovi
Kentonovi, medzi vašimi rovesníkmi „letel“ jazzrock, Led Zeppelin, Jimi Hendrix... Nepripadal
vám pri tom všetkom westcoastový orchester v istom zmysle staromódny?
Ke som sa ako štvorroný dostal k hudbe,
bolo to koncom 50. rokov, jazz bol stále vemi populárny. loveka v mnohom poznamenáva to, o si prinesie z domu a u ma to bola
práve láska k jazzu. Môj otec bol lekárom,
v mladosti však hrával na kontrabase jazz
a pravidelne nosil domov jazzové nahrávky,
ktoré sme spolu poúvali. Spomedzi štyroch
súrodencov som mal k hudbe najbližšie ja.
Samozrejme, páili sa mi aj iné žánre, africká i karibská hudba, bol som obrovským
fanúšikom The Beatles. „Zeppelinom“ som
v tých asoch neprišiel na chu, dnes však ich
prínos oceujem.
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Zrejme ste neboli jazzovým puristom, ke ste
neskôr prešli do orchestra Maynarda Fergusona
a nahrali komerne úspešný album Conquistador...
Na tej nahrávke sa objavilo viacero bubeníkov,
napríklad vynikajúci Harvey Mason, ktorý
bol oporou zoskupení Herbieho Hancocka.
U Maynarda dochádzalo k znaným posunom – na koncertoch sme zneli ako jazzový
orchester s výrazným priestorom pre sólistov,
štúdiové nahrávky boli oproti tomu sterilné
a uesané. Podobne však dopadlo koncom
70. rokov viacero kapiel. Maynardova vízia sa
mi s odstupom asu javí ako predzves neskoršieho smooth jazzu s prvkami rhythm&blues,
dnes by ste to oznaili ako easy listening.
Ak mám by úprimný, nemyslím si, že Conquistador je dobrým albumom. Fungovali sme
ako továre na hudbu a nahrávali ako na páse,
preto Maynardove albumy prebiehajú poda
jednotnej mustry. Pozitívom Conquistadora
bolo to, že vaka ústrednej téme Gonna Fly
Now z lmu Rocky priviedol k jazzu publikum,
ktoré by sa k nemu inak nedostalo. Odrazu na
nás zaali chodieva davy mladých udí a my
sme im okrem populáru nenápadne podsúvali
jazz. (Smiech.) Maynardova kapela znamenala pre ma obdobie prechodu od swingu ku
komernejšej hudbe, napríklad k fusion, hoci
Weather Report to slovo nenávideli. Odmietali kategórie, nechceli by v jednom vreci
s Return To Forever i Mahavishnu Orchestra.
Každá z týchto kapiel bola osobitá svojím zvukom i pomerom, v akom miešala jednotlivé
elementy, ktoré boli na pulze doby.

Koncertný album 8:30, za ktorý ste dostali
prvú Grammy, ostáva dôkazom výnimonosti
Weather Report a vynikajúco zachytáva atmosféru
vystúpení. Poúvate niekedy staré nahrávky?
Ke sa k tomu príležitostne dostanem, mám
pocit, ako by som listoval zaprášené albumy s rodinnými fotograami. Každý z nás
sa v mnohom zmenil, napríklad ja som bol
štíhlejší a mal viac vlasov. (Smiech.) Dnes
som úplne iným lovekom, vyznávam odlišnú
estetiku – ako techniky hrania, tak aj hudby.
Ale máte pravdu, energia tých koncertov bola
fantastická.
Muzikanta navyknutého na klubové hranie
muselo poznamena, ke ho v Japonsku vítalo
publikum a na štadiónoch akali davy...
Bolo to príjemné, no hlavným bodom programu Weather Report ostávala hudba. Samozrejme, že sme si užívali popularitu, no
dnes by som skôr ocenil pohodu, ktorá medzi
nami panovala. Pre mladého bubeníka boli
Weather Report predovšetkým obrovskou
výzvou, po ktorej som okamžite siahol a bolo
mi ukradnuté, koko obecenstva je v hadisku.
Vždy som hral na hranici svojich možností.
Ke sa na to pozerám s odstupom, uvedomujem si, aké úžasné bolo predklada improvizovanú hudbu obrovským masám, ktoré ju
prijímali s nadšením.
Dlhšiu dobu ste tvorili tandem s najnapodobovanejším basgitaristom Jacom Pastoriusom.
Ako si naho spomínate?
7– 8 | 2014
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Jacova hra bola nesmierne pôsobivá a jedinená, nikdy mu nechýbal ah a vaka jeho
vzoru som si uvedomil, že nastal as postavi
sa na vlastné nohy a hra vlastnú hudbu.
Po našom odchode z Weather Report zaiatkom 80. rokov som bol lenom Jacových bigbandov, a neskôr som zostavil vlastnú kapelu
s bratmi Breckerovcami, Bobom Mintzerom,
Kennym Kirklandom a alšími.
Stabilnejšie ste pôsobili v triu Johna Abercrombieho, s ktorým ste sa predstavili aj na Bratislavských jazzových doch 1987.
Máte pravdu, toto je vlastne moja druhá
návšteva Bratislavy. Bolo to zvláštne trio,
kombinujúce priamoiary jazz Jima Halla
i Billa Evansa s novými prvkami, ktoré
priniesli 70. roky na ele s „elektrickým“
Milesom Davisom. V jazzových dejinách nie
je mnoho skutone originálnych kapiel, nazdávam sa však, že Johnovo trio sa vynorilo,
hoci vaka starším vplyvom, ako osi úplne
nové a odlišné.
Vaša hudba prechádzala v tom období radikálnou zmenou, obrusovaním kontúr...
Spôsobil to odchod z New Yorku a presahovanie sa do Kalifornie, kde som našiel nových a diametrálne iných partnerov. Hudba
sa z môjho pohadu odrazu stala otvorenejšou a krehkejšou, každý z nás chcel využíva
priestor. Stále milujem bigbandové hranie
i experimenty, táto nová podoba hudby ma
však vystihuje a nap a najviac. Ke som sa
vera bavil s „Pištom“ Bartušom o lozoi

hrania, uvedomil som si, že ím som starší,
viac dbám na to, ako moju hudbu vníma
posluchá. Kedysi som sa zameriaval skôr na
technické aspekty hrania. Teraz ma väšmi
zaujíma skúsenos poslucháa; sám seba sa
pýtam, i by som hudbu, ktorú práve hrám,
chcel poúva. asto vravievam študentom,
aby sa nad týmto zamýšali pri hadaní vlastnej cesty, pretože ako bubeníci stoja neustále
pred vobou: akú skladbu chcem teraz zahra? Odpove je jednoduchá: takú, akú by
ste sami radi pouli. To vás bezpene navedie
správnym smerom.
Trio Peter Erskine – John Taylor – Palle Danielsson zvýraznilo novú estetiku vydavatestva
ECM a stalo sa impulzom pre klavírne triá v polovici 90. rokov. Ke som sa nedávno zhováral s lenmi
slovenského AMC Tria, za jednu z najzásadnejších
inšpirácií na svojej ceste uviedli práve album You
Never Know.
Naozaj? To ma vemi teší. Komunikácia
s Johnom a Pallem ma skutone baví, hoci
môjmu otcovi sa ECM albumy nikdy nepáili. Ke som mu ich púšal, vždy si ma
doberal: „Chcem konene pou bicie!“
(Smiech.) Stišovanie a zjednodušovanie
vstúpili do mojej hudby hne v zaiatkoch
môjho kalifornského pobytu. Okrem toho
som našiel vynikajúceho klaviristu Alana
Pasquu a na sériu našich spoloných albumov som zvláš pyšný. Snažím sa nezotrváva na jednom mieste, príležitostne koketujem s bigbandmi, kde môžem takpovediac
ukáza svaly. (Smiech.)

East European Artsemble
feat. Peter Erskine
oneskorením, od prvých
tónov bolo zrejmé, kam
sa bude upriamova pozornos poslucháov. Bez
toho, aby na seba svojou
technikou Peter Erskine
zvádzal pozornos, ohromil predovšetkým zvukom
a dynamikou hry. O jeho
technických danostiach
netreba písa, hovoria za
East European Artsemble
ne stovky albumov i pena Primaciálnom námestí
dagogické pôsobenie na
foto: P. Brenkus
prestížnych amerických
školách. Zaujímavejšie
bolo sledova, ako sa kedykovek dokázal
Pravidelný cyklus Jazz v divadle Aréna predstiahnu do úzadia, a prenecha tak priestor
stavil 19. 6. East European Artsemble klavispoluhráom a naopak, v momente vyniknú.
ristu uboša Šrámka, variabilné teleso zostaPozoruhodnými boli jeho sóla odohraté s dovené z hudobníkov okolitých krajín. Prekvakonalým nadhadom a ahkosou i skutonos,
pením bola úas Ameriana Petra Erskina,
že poas sprevádzania sólistov zvyajne
jedného z najrešpektovanejších hráov na
udržiaval len osminové hodnoty s prízvukom
bicích nástrojoch. Dvojici spoloných vystúpena druhej dobe, ím zvýraznil svoje dokonalé
ní (okrem Arény aj nasledujúci piatkový veer
chápanie swingu.
na Primaciálnom námestí v rámci Noci hudHoci Šrámek v úvode naznail, že zoskupenie
by) predchádzalo nahrávanie nového Šrámponúkne len niekoko skladieb, publikum
kovho albumu. Hoci koncert zaal s miernym

Venujete sa aj súasnej hudbe – ako pokrauje
vaša spolupráca s britským skladateom MarkomAnthonym Turnageom?
Práve pred dvoma týždami som v Rige uvádzal
jeho Blood on the Floor pre jazzové kvarteto a ansámbel. V repertoári mám tiež koncert pre bicie
a orchester s názvom Erskine, ktorý mi venoval.
Premiéroval som ho v novembri 2013 v Bonne
a teraz v septembri ho uvediem v Hollywood Bowl
s Los Angeles Philharmonic a v Helsinkách s tamojšou lharmóniou. Je to nesmierne zaujímavé
koncertantné dielo s brilantnou fúgou vo štvrtej
asti, ktorá je pre ma zakaždým obrovskou výzvou. Ke sme pred premiérou skúšali, mal som
sa pôvodne pripodobni bicistom z klasického
orchestra. Nedávalo to však zmysel, a preto som
vyskúšal, ako by to asi hral Max Roach. A odrazu
to chytilo úplne iné grády! Ušil som si však na
seba búdu, teraz sa musím snaži o o najvernejšie imitovanie Roacha. (Smiech.)

Peter ERSKINE (1954) zaínal v orchestroch
Stana Kentona a Maynarda Fergusona, neskôr bol
spolu s Jacom Pastoriusom lenom Weather Report a alších formácií (Steps Ahead, Joni Mitchell,
Steely Dan, The Brecker Brothers). Od polovice
80. rokov nahrával pre ECM s Johnom Abercrombiem, Kennym Wheelerom i s vlastným triom.
Získal dvojicu Grammy Award, je autorom mnohých edukaných titulov, vedie vydavatestvo Fuzzy
Music, kde aktuálne vyšiel album The Peter Erskine
New Trio Joy Luck a jeho kniha No Beethoven:
Autobiography & Chronicle of Weather Report.

neostalo ukrátené. Popri nových kompozíciách lídra (jedna z nich pod názvom P. E.
vznikla špeciálne pre amerického hosa)
dostali priestor aj alší lenovia ansámblu,
gitarista Matúš Jakabic a tenorsaxofonista
Rosa Fraš (skladba Watch Your Step). Ako
záverený bonus odznel štandard Autumn
Leaves s výrazne pozmenenými aranžmánmi:
zmenením frázovania známej melódie a jej
rozlenením na menšie úseky, z ktorých mal
každý svoje osobité rytmické lenenie i výraz.
Známy jazzový „hit“ v tejto podobe nenudil
a pôsobil sviežim dojmom. Všetci lenovia
okteta (okrem spomenutých trubkár Miroslav
Hloucal, altsaxofonista Miroslav Poprádi,
trombonista Jan Jirucha a kontrabasista
Štefan „Pišta“ Bartuš) podali profesionálny
výkon. Najviac ma však zaujali sólové vstupy
eského trombonistu, najmladšieho hráa
zoskupenia. Jirucha ohromil svojou suverénnou technikou i priamoiarou výstavbou sól,
ktorými neustále posúval hranice.
Šrámkov Artsemble (v programe tiež uvádzaný ako Artsamble) ponúkol v skromne
zaplnenom divadelnom priestore prvotriedny
súasný jazz s absolútnym nadhadom. Pomyselnú latku zvyšovala prítomnos výnimoného bubeníka, motivujúceho všetkých
lenov súboru.
Juraj HASÍK
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Jazz na farme
Zvola na víkend na prasaciu farmu uprostred nioho tisícku nadšencov atam im
vslnkom rozpálenej stodole ponúknu sedemnás koncertov si vyžaduje odvahu
azrejme aj štipku šialenstva. Nápaditú, pre pravidelných úastníkov zrejme návykovú kombináciu vytvára jazz spolu s dobrým jedlom, magickým prostredím apohodovou atmosférou.
zložiek (Ulmer šéfuje éterickému triu Odyssey
the Band), hoci z rozahlých groovových plôch
na jednom držanom akorde sálali spontánnos
a energia. Ulmer, ktorý všetky struny ladí na
rovnakú výšku, narúšal nehybné extázy gitarovými ostinátami s charakteristicky „mútnym“
zvukom a drapavým vokálnym prejavom.
„Tranzová“ poloha americko-dánskemu zoskupeniu sadla viac ako sostikované aranžmány, pri ktorých sa vytratila spontánnos,
nehovoriac o tom, že Ulmer úplne zatlail „do
stratena“ lídra súboru, gitaristu
Pierra Dørgeho.
Ešte bláznivejší (a poetnejší) ansámbel trojdový festival uzavrel.
Intergalaktickú show Sun Ra
Arkestra skutone ažko popísa,
treba ju jednoducho zaži. Kafoto: www.inntoene.com
pela aktuálne oslavuje nedožitú

Rakúsky trombonista Paul Zauner sa na
Slovensku opakovane predstavil ako líder
súboru Paul Zauner’s Blue Brass. Okrem
toho prevádzkuje PAO Records, v ktorom
vydáva amerických pionierov (Archie Shepp,
Art Farmer) i mladých domácich umelcov.
V jeho hlave skrsla myšlienka na „gurmánsky
jazzový piknik“ a dôkazom jej fungovania bolo
29 úspešných roníkov INNtöne Jazzfestival.
Podávanie špecialít z vlastnej biofarmy, vzdialenej od najbližšej obývanej dedinky Diersbach

Areál festivalu

niekoko kilometrov, by však nestailo. Tento
rok (6.–8. 6.) ponúkol Zauner viac ako dvadsa koncertov, okrem hlavného pódia v stodole
aj v „kluboch“ – bývalých stajniach pre prasatá a kone s príznanými názvami Saint Pigs
Pub a Blue Horse Blues Club... Dramaturgiu
INNtöne Jazzfestival poznamenáva Zaunerov obdiv k harlemskej scéne a každorone
ponúkne aj umelcov známych predovšetkým
v tamojších komunitách. Pred rokmi takto na
svojich potulkách za oceánom objavil v Európe neznámeho Gregoryho Portera. Po sérii
vystúpení charizmatického speváka s mohutnou barytónovou výbavou prišli ohlasy v podobe ceny Grammy, koncertov na prestížnych
podujatiach i Porterov prestup k vydavatestvu Blue Note. Na aktuálnom roníku Zauner
prezentoval nahrávku Great Voices of Harlem,
na ktorej jeho „Modrým dychom“ sekundujú
okrem Portera i alší harlemskí vokalisti,
pravidelne úinkujúci na INNtöne (Donald
Smith, Mansur Scott).

Vesmírne šialenstvo
Hoci festivalové vystúpenia zvyknú zahajova
miestni mladí umelci, na INNtöne sa zaína
hne headlinerom. Gitarista a spevák James
Blood Ulmer má dávno po sedemdesiatke
a množstvo skúseností z kapiel Ornetta Colemana i Arta Blakeyho. Práve u Colemana
vybrúsil k dokonalosti harmolodický koncept,
zrovnoprávujúci jednotlivé parametre hudobnej rei. Ulmer si na svoj jediný koncert
prizval dánsky New Jungle Orchestra, ktorý
do „jungle soundu“ raných súborov Duka
Ellingtona vnáša názvuky a rytmické štruktúry
západoafrickej hudby. Priznávam, že by som
uprednostnil samostatné vystúpenia oboch
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lam. Zvonenie tempa s robustnou vokalistkou
Tarou Middleton, ktorá zaspievala nádherné
blues Fine and Mellow od Billie Holiday, netrvalo dlho, pretože Arkestra hne spustili
avantgardné aranžmány Hawkinsovej Queer
Notions. Bolo by zaujímavé porovna, ako sa
viacdimenzionálna sférická performance mení
poas jednotlivých veerov; devädesiatroný
životodarný Allen mi to pred koncertom popisoval nesmierne zápalisto...

Jazz Horn
Objavom festivalu bolo vystúpenie mladukej
iernej vokalistky Jazzmeie Horn, ktorú k jazzovému spevu preduruje nielen meno, ale aj
pôvod (vyrastala v rodine fantastických speváok Melby Joyce a Carmen Bradford). Napriek
slnenej páave a nedýchatenému vzduchu
v stodole publikum poldruha hodiny takmer
nedýchalo, sledujúc bravúrny scat a krkolomné vokalízy, odsýpajúce s nesmiernou ahkosou. Názov programu The Artistry of Jazz
Horn nezavádzal a víazke minuloronej Sarah
Vaughan International Jazz Vocal Competition sekundovali hardbopový klavírny pionier
Kirk Lightsey a „domáca“ rytmika Wolfram
Derschmidt – Dušan Novakov. Americký
sound priniesol aj Nösig Pukl Quintet, u nás

Sun Ra Arkestra foto: P. Španko

storonicu svojho zakladatea (Herman Poole
Blount, známy ako Sun Ra, zomrel v roku
1993) a devädesiate narodeniny (!) súasného lídra Marshalla Allena. Už pódiový nástup
štrnástich iernych hudobníkov v trblietavých
vesmírnych róbach potvrdil, že 60 rokov starý
koncept funguje dodnes. Muzikanti ešte za
pochodu odpálili excentrické bigbandové
aranžmány i mantricky sa opakujúce vesmírne formulky, pomedzi ktoré líder „strieal“
zo svojho altsaxofónu i EWI modulátoru zbesilé frázy. Vystúpenie riadil Allen ako vesmírnu
videohru, v šialenom tranze doloval z oscilátora kvílivé pazvuky a mohutnými antickými
gestami vyzýval jednotlivcov i skupiny k só-

známeho tenorsaxofonistu Jureho Pukla.
Delikátne zemitý tón Slovinca pôsobiaceho
v New Yorku odkazoval na Coltrana, prenikavé intervalové súzvuky Puklovho tenorsaxofónu a trúbky Daniela Nösiga ostro kontrastovali s mainstreamovo vystavanými témami.
Na Puklovo súasné smerovanie má výrazný
vplyv spriaznenos s jeho americkými spoluhrámi (napríklad Vijayom Iyerom) a jeho
moderné kvinteto s americkou rytmikou (Josh
Ginsburg – Kyle Poole) prekvapilo.
Nezaujala ma naopak prezentácia Melvin
Vines Harlem Jazz Machine, pripomínajúca
náhodne vyskladaný ansámbel bez výraznejších nápadov. Špeciálne zostaveným projek7– 8 | 2014
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predchádzajúcimi šiestimi
koncertmi. Pozitívny dojem
pokazil sná len sacharínový „cajdák“ úrovne
svadobnej kapely, v ktorom
nás saxofonista s gitaristom
donekonena týrali banálnym terciovým nápevom.

Jazz y amenco

J. Horn foto: P. Španko

tom bolo Soul Gumbo, do ktorého si výborný
rakúsky hammond-organista Raphael
Wressnig prizval amerických spoluhráov,
saxofonistu Craiga Handyho, gitaristu Alexa
Schultza a bubeníka Johnnyho Vidacovicha.
Vzájomné muzikantské „hecovanie sa“ a lídrovo narúšanie presných pochodových breakov legendy neworleanského „drummingu“
Vidacovicha prebudilo publikum zmorené

O tom, že rakúsky trubkár
Lorenz Raab (roník 1975)
je agilným iniciátorom
rozliných medzinárodných
projektov, som sa presvedil
na viacerých minulých roníkoch jazzového festivalu
v Saalfeldene. Na INNtöne
priniesol kvarteto Raab /
Godard / Heral / Hegdal
s premyslenou a prekomponovanou koncepciou prelínania sa trojice dychových
hlasov s bicími nástrojmi
a elektronikou. Rôznorodé
východiská a vlastné vízie
jednotlivých hráov však
pôsobili nekompaktne,
každý z výstupov v rámci
rozmerných kompozícií bol
samostatným uzavretým
íslom s demonštráciou
možností vlastného inštrumentu. Poda oakávania
kraoval mohutný francúzsky tubista Michel
Godard, popierajúci mýty o topornosti svojho
nástroja. Ešte väší ohlas získal za predstavenie serpentu (!), na ktorom étericky preludoval do vopred nahranej basgitarovej sluky
a ke neskôr prizval kolegov, hladké línie
trojice dychov zneli nad krehkou elektronikou
a bicími naozaj podmanivo.
Na inej vlne decibelového spektra sa viezlo

Martin `urdina (1973–2014)
A Night in Tunisia. Neverí vlastným
ušiam a oiam, pretože v kapele
sedia od Charlieho Parkera cez Clifforda Browna až po Buddyho Richa
všetci jeho obúbení muzikanti.
Samotný Dizzy naho mrkne a vyzve
ho, aby sa k nim pridal, práve sa vraj
uvonilo miesto v sekcii. Trubkár
neváha, rýchlo vybalí nástroj a hrá
z plných púc. Ke už hodnú chvíu
toia dokola tému, zneistie, nenápadne štuchne do Gillespieho a spýta
sa, kedy príde konene kóda. Dizzy
kresba: K. Rothensteinová Koláková
sa naho usmeje: „There’s no Coda,
we are in Hell...“
Po krátkom, ale bohatom a búrlivom živote
Tento starý muzikantský vtip je vlastne skrápríde trubkár do pekla a z diaky pouje netená historka o tom, ako to všetko bolo. V prbesky dobrú hudbu. Podíde bližšie a za rohom
vom rade sme my všetci, Martinovi priatelia
vidí, ako nejaký big band „mastí“ Gillespieho
a kolegovia, mali radi jeho svojský humor.

power trio Per Mathisen – Ruggero Robin – Gerg Borlai, ktoré ukázalo, že na pôde
fusion stále možno nachádza prekvapivé
kombinácie. V rámci kontrastne vystavaných
kompozícií prevažoval výrazný drive nórskeho
basgitaristu, pozornos publika udržiavali
neakané stoptimy a breaky neporaziteného
maarského bubeníka (známa Borlaiova strojovos). Po prevetraní ušných bubienkov dramaturgia terapeuticky nasadila klavírny recitál
Carltona Holmesa a vystúpenie nevidiaceho
speváka Raula Midóna, ktorého obdivuhodná
sólová prezentácia s ústnou imitáciou krídlovky poukázala na (ne)možnosti nepoznaného
sveta zvukov, farieb, výrazov... Zaujímavým
exkurzom bolo pre ma vystúpenie španielskeho tria gitaristu Niña Joseleho, postupujúce od autentického amenca pura cez jeho štylizácie smerom k pôsobivému amenco-jazzu
(prekvapivo došlo aj na štandard My Foolish
Heart). Na klasickú hudbu sa naopak odvolával len dvadsaosemroný nemecký klavirista
Pablo Held, ktorého renomé stúpa každým
rokom. Sledova interakcie lenov jeho akustického tria vyžadovalo znanú pozornos,
obrovský ohlas na jeho projekty a úspech
v rodnom Nemecku naozaj prekvapujú.
Hudobných a gurmánskych zážitkov bolo
poas svätodušného víkendu uprostred nádhernej rakúskej prírody omnoho viac. Tie však
odhalí vlastná návšteva INNtöne Jazzfestivalu, keže na dramaturgii jubilejného 30. roníka si dá Paul Zauner urite záleža.
Peter MOTYKA

Vedel trefne vystihnú situáciu a asto
nám tak spestri to nekonené akanie na
kódu. Prežil krátky, ale bohatý a miestami
aj búrlivý život. Napriek tomu, že preskákal
rôzne „peripetie“, boli to najmä tie svetlé
momenty jeho typicky „urdinkovskej“
udskosti a pozitívneho vyžarovania, ktoré
utkveli v pamäti. Uvonené miesto v sekcii
sa dá síce nahradi, ale ten poiatoný šok
sa tak rýchlo nevytratí a prázdnota tu ostane
nastálo. Veer sme ešte spolu popíjali víno
a doobeda nás zahalilo smutné ticho.
Stále akáme, kedy sa prebudíš z toho
svojho typického doobedajšieho „off line
módu“ a prídeš so slovami: „Pardon, ešte to
stíhame, ne?“ Mao, tentoraz ty pokaj na
nás. Ako poznamenala moja milá manželka,
vieme, že v Edene teraz prebieha pekelný
žúr a zajtra bude pada z oblohy manna
s príchuou whisky a nebeskej trávy.
Erik ROTHENSTEIN
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klasika

Felix Mendelssohn
Bartholdy
Symphonie Nr. 2
Lobgesang
Ch. Karg, Ch. Landshamer, M. Schade
Chor & Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
P. Heras-Casado
harmonia mundi
2014/DIVYD
Mendelssohnova Symfónia . 2 B dur
op. 52 „Lobgesang“, skomponovaná
pri príležitosti osláv 400. výroia Gutenbergovho vynálezu, patrí k dielam,
ktoré príliš nezapadajú do tradovaného
obrazu skladatea – „romantického klasicistu“ (Einstein). Konceptom, formou
i trvaním neobvyklá kompozícia (autor
ju nazýva „symfóniou-kantátou“) sa
skladá z 3-asovej inštrumentálnej
symfónie, po ktorej nasleduje kantáta
pre dva soprány, tenor, zbor a orchester. V nej skladate v duchu oratoriálnej
tradície 18. storoia zhudob uje biblické texty, využíva tiež starý protestantský chorál Nun danket alle Gott. Mladý
Španiel Pablo Heras-Casado (1977),
ktorého dirigentská hviezda v poslednej
dobe prudko stúpa, uchopil pomerne
zriedkavo uvádzanú skladbu s rešpektom a citom pre drámu, no bez zbytoného pátosu. (Rozdiel v trvaní 1. asti
v interpretácii Karajana a Berlínskych
lharmonikov z roku 1972 je takmer
minúta a pol.) Od úvodného motívu
trombónov, akéhosi motta diela, ktorý
vytvára tematické prepojenie medzi
symfóniou a kantátou – (objavuje sa
hne na jej zaiatku v zbore podložený
textom 150. žalmu), až po záverený
zbor nemožno naštudovaniu v zásade
ni vytknú. Slávnostnos kompaktne
pôsobiaceho úvodu striedajú brilantné
výkony sláikovej sekcie Symfonického
orchestra Bavorského rozhlasu doplnené bezproblémovými vstupmi dychov.
Zvláš pôsobivá je molová 2. as (Allegretto un poco agitato), zaínajúca
kantilénou violonela a 1. huslí.
Pôvabná valíková téma sa následne
delí medzi sólový hoboj a fagot, aby
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sa v alšom priebehu v prelamovanej
sadzbe striedala s úryvkami chorálu
v tutti dychových nástrojov. Forma diela je priehadná, zvuk nahrávky vyvážený a priezraný – tu i v kantátovej asti
s áriami, ariózami, duetami a zbormi.
Osobitnú zmienku si zaslúžia výkony
Zboru Bavorského rozhlasu: mäkký,
farebný, transparentný a dynamicky
exibilný zvuk bez forsírovania a zrozumitená dikcia v homofonických i polyfonických úsekoch sú jednoznanými
devízami nahrávky. Zo sólistov ma
najviac oslovil výkon tenoristu Michaela
Schadeho, hlas vyaženejšej zo sopranistiek (Christiane Karg) by mohol by
menej ostrý a farebne bohatší. Zápas
temnoty so svetlom, prítomný v celej
kantáte, najlepšie vystihuje tenorová
ária v dramatickej tónine c mol Stricke
des Todes hatten uns umfangen v kontraste s triumfálnym zborom Die Nacht
is vergangen; okamihy napätia strieda
kontemplácia v podobe spracovania
Rinckartovho chorálu Poakujme
všetci Bohu. „Kantáta, symfónia,
oratórium?“ pýta sa v sprievodnom
texte Roman Hinke. V každom prípade
opomínané dielo, ktoré zaujímavým
spôsobom rozvíja klasický odkaz nemeckej (nielen) protestantskej duchovnej hudby výrazovými prostriedkami
romantizmu. Navyše, v skutone pôsobivej interpretácii.
Andrej ŠUBA

Inventio
J.-L. Matinier
M. Ambrosini
ECM 2014/DIVYD
Spojenie akordeónu a nyckelharpy
(strunový nástroj stredovekého pôvodu
využívaný vo švédskej udovej hudbe)
okamžite evokuje folkové konotácie.
Nie však protagonistom nahrávky
Inventio, ktorí ako duo spolupracujú od
roku 2008. Francúzsky akordeonista
Jean-Louis Matinier je známy úasou
v skvelom ansámbli s tuniským lutnistom Anouarom Brahemom i projektmi
s klaviristom Françoisom Couturierom.
Akordeón v jeho podaní oslovuje
atraktívnou zmesou klasiky, jazzu,
improvizácie a hudby Stredomoria.
Talian Marco Ambrosini je všestranným
umelcom, ktorý okrem iných spolupra-

cuje s Rolfom Lislevandom, Helenou
Tulveovou alebo Susannou Wallumrødovou, s ktorou úspešne vystúpil i na
vla ajších Konvergenciách v Bratislave
s projektom If Grief Could Wait.
Ambrosini sa venuje barokovej, súasnej aj improvizovanej hudbe a ako
jeden z mála interpretov presadzuje
nyckelharpu (mimo Švédska len málo
známu) ako nástroj nových výrazových
možností. Najnovší album dua voným
a inšpirujúcim spôsobom spracúva
rôzne, hlavne barokové vplyvy; pätnás
skladieb predstavuje akýsi voný cyklus
mysterióznych prelúdií a „invencií“.
Album je hodnotný tým, že sa umelci
nevydali lacnou cestou „swingovania“ klasiky, ale ich komponované
aj improvizované tracky sú pevne
zakotvené v klasickej hudbe. Tonálne
expresívne akordické fantázie poznaené modalitou sa pravidelne striedajú
s virtuóznejšími vzletnými pasážami,
hoci atmosféra albumu je lyrická, meditatívna a jeho základnou emóciou
je melanchólia. Z každej Ambrosiniho
frázy cíti ducha pouenej interpretácie,
vysoko treba vyzdvihnú i Matinierovo
jemné narábanie so zvukom a jeho
prirodzene dýchajúce frázy. Album
spojením akordeónového a sláikového
zvuku (i nežnou melanchóliou) môže
zasväteným trochu pripomína ECM
projekt Dina Saluzziho a Anje Lechnerovej, hoci tí vychádzajú väšinou
z tradície etnohudby. V Inventio prevažujú smutné, nostalgické farby a nálady
(Wiosna), skladby obas zabrúsia i do
udového idiómu (Bass Dance), zemitého rytmizovaného tanca bez konkrétnej
dobovej a geograckej proveniencie.
Prchavé ruské impresie steles uje
skladba Taïga, perkusívne efektné
stereohry oboch nástrojov ponúka
Tasteggiata, hutný zvuk i nežné plochy
splývavého legata a zadržiavaných,
dýchajúcich úsekov prináša dielko
Oksu. No jadrom hudobnej výpovede
dua sú priame odkazy a citované
klasické diela: kým Presto z husovej
Sonáty g mol je exkurziou do inovatívneho po atia Bachovho diela vo verzii
pre nyckelharpu, Inventio 4 (poda
Invencie d mol) je odrazovou plochou
pre rozsiahlu, odvážnu „odyseu“, ktorá
Bachovo dielko iba zahka „mí a“ a je
zaobalená do okúzujúcich improvizovaných pasáží z jeho motívov. Skvelá je
i Pergolesiho Quis est homo zo Stabat
Mater saby statický a dôstojný chorál,
i Prelúdium z Biberovej Ružencovej
sonáty . 1, ktoré znie inovatívne a nenútene. Album Inventio predstavuje
neobyajný hudobný zážitok, plný
arovných a objavných pohadov na
klenoty starej hudby v unikátnej interpretácii majstrovského dua.
Peter KATINA

Babylon-Suite
V. Kappeler
P. Conradin Zumthor
ECM 2014/DIVYD
Album Babylon-Suite je dielom
švajiarskeho dua – klaviristky Very
Kappelerovej a perkusionistu Petra
Conradina Zumthora. Duo sa inšpirovalo starovekým Babylonom, hlavne
príbehmi z Biblie, ktoré sa s mestom
spájajú. CD inšpirovali mýty o visutých
záhradách kráovnej Semiramis, príbehy Daniela v jame levovej, Židov pri
brehoch babylonských oplakávajúcich
stratenú domovinu, ale i výjavy z Apokalypsy. Babylon predstavuje miesto
zatratenia, beznádeje, vený labyrint.
Preto sa i premiéra diela uskutonila
vo vlhkej, chladnej, rezonujúcej jaskyni
v podzemí švajiarskej hydroelektrárne
v Tinizongu ako vekolepé priestorové
divadlo. Duo Kappeler/Zumthor
je agentúrne „zaškatukované“ ako
jazzové, no o reálny jazz v skutonosti
nejde. Vera Kappeler poda zvuku
a hudobného spracovania zrejme
nevyrástla na Coltranovi ani Debussym, ale na temných noisových a dark
ambientných projektoch hraniiacich
s hardcorom. V skutonosti sa však iba
máloktorej hardcoreovej kapele podarí
i s pomocou elektroniky „vyarova“
podobne deprimujúcu a depresívnu
atmosféru, akú predvádza toto unikátne akustické duo. Album ponúka
jedenás skladieb, ktoré prinášajú
temné, pomaly sa valiace dusivé
industriálne inferno, vzbudzujúce až
klaustrofobické pocity. Ešte i spracovanie ukrajinskej udovej piesne Ne pidu
ja do lesa znie ako démonický marche
funèbre. Jadrom hudobnej výpovede
sú klavírne harmonické podklady vo
vemi hlbokej polohe, ktorým sekundujú nervné, pohyblivé perkusie, ruchy,
množstvo zvonekov, noisových efektov, ilúzie riniaceho skla, opustených
fabrík, vzgajúcich brán, zavýjajúcich
zvierat a brutálne, v hbke duniace,
rytmizované clustre. Obasné náznaky
nežnej lyriky a romantiky (November),
poas ktorých Vera Kappeler spieva
a sprevádza sa na harmóniu, sú rýchlo
nahradené aživou hudobnou masou,
ktorá znázor uje skôr desivú, novodobú realitu Osvienimu alebo jadrovej
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katastrofy než starobylé babylonské
brány, azda v snahe obsiahnu všetko
udské utrpenie. Pomalé, opakujúce
sa mechanistické motívy, výhražne
znejúce trilky oboch nástrojov (Traumgesicht) i škrípajúce kvílenie evokujúce povestnú prichádzajúcu šelmu zo
Zjavenia Jána (Das Erste Tier), tvoria
podklad pre hybridnú hudobnú produkciu, ktorá konštrukne väšinou
vychádza z „pokrivenej“ pies ovej
formy, no zárove kombinuje prvky
improvizácie, aleatoriky, noise,
ambientu i súasnej komponovanej
hudby. Projekt Babylon-Suite nie je
pre každého, je však fascinujúci svojou
tajomnou, mystickou energiou a pokia
je posluchá presýtený „neškodných“
mainstreamových projektov, môže
siahnu po tomto sostikovanom
a nekompromisnom albume.
Peter KATINA

alternatíva

Nekone6no neostré
je z dvier
J. B. Kladivo feat.
M. Derevencová
Vlna 2013
Zvukový experimentátor a alternatívny pesnikár Ján Boleslav Kladivo
(alias Richard Sabo) má na svojom
konte rad inštrumentálnych albumov, venoval sa tiež konceptuálnemu
umeniu, live electronics a rôznym
kompoziným technikám s využitím
hudobných softvérov. V minulosti
spolupracoval s osobnosami ako
Martin Burlas, Peter Zagar, Daniel Matej i Július Fujak. Tvorbu
J. B. Kladiva charakterizujú osobitá
lyrika a zvuková estetika lo- minimalizmu. Nový, v poradí už siedmy
pesnikový album, obsahuje 12 skladieb: 6 nových piesní, 3 coververzie
a 3 inštrumentálne kusy. Pre nahrávku je typický chladný a sterilný
digitálny zvuk, svetlými momentmi
nie sú ani akustické vstupy reálnych
nástrojov. Pochmúrna a aživá piese
s využitím elektroniky, elektrickej
a basovej gitary, ktorá dala albumu
meno, je výstižným príkladom. Pre
toho, kto by akal glitch i zaujíma-

vejšie hudobné experimenty, bude
album sklamaním. Triviálne kombinácie bizarných samplov a udesných
motívov, prevažne v molových tóninách, pripomínajú hudbu k zlému
lmu i poítaovej hre z prelomu
80. a 90. rokov. Kontext by aj bol,
len koncept akosi uniká... Všetky tie
pitoreskné, typicky „kladivovské“
nápady a motívy sú zrazu akési
„neostré“. ažko uchopitená a ešte
ažšie strávitená estetika albumu
necháva poslucháa prinajmenšom
v rozpakoch. Zmena prichádza len
s coververziou skladby Love Will
Tear Us Apart od post-punkovej
ikony 70. rokov – Joy Division. Hoci
vyvážený zvuk a mastering nemožno
uprie celej nahrávke, táto skladba,
aj vaka nemu, akosi vyta. Silný
emocionálny náboj originálu je
v podaní J. B. Kladiva umocnený
chladným robotickým spracovaním
a nad celou skladbou sa vznáša akýsi
mrazivý súmrak postmoderného
bytia. Bizarnosti sa však dejú v alšej
z coververzií, v piesni Porque te vas
od španielsko-britskej speváky
Jeanette. Zámena pôvodnej dychovej
sekcie za digitálnu náhražku znie rozpaito, zlyháva i drummachine, ke
v refréne pou rytmické nepresnosti
násilne výrazného malého bubna.
Poslucháovi sa v tej chvíli vybavia
aranžmány tej najpodradnejšej
„elektrikovanej“ dychovky. Zámer?
J. B. Kladivo sa so svojím publikom
opä zahráva. Na CD sa nachádza
viacero momentov, kedy hudobný
vkus poslucháa dostáva poriadne
zabra a nabáda k myšlienke, že toto
autor nemôže myslie úplne vážne.
Alebo môže?
Michal SVORADA

jazz

Christian Muthspiel 4
Seaven Teares
Tribute to John Dowland
ACT Music 2013/DIVYD
Skladate, dirigent, hrá na trombóne a klavíri Christian Muthspiel,
spolone s bratom Wolfgangom
( jazzový gitarista a skladate)

patria k najvýraznejším postavám
jazzového diania v rodnom Rakúsku
i v celoeurópskom kontexte. Oboch
charakterizuje jazzový rukopis,
poznaený hlbokým vzahom ku
klasickej hudbe. Pod vplyvom svojho otca Kurta Muthspiela, amatérskeho skladatea a regenschoriho,
milovníka renesannej hudby,
vyrastali odmalika v prostredí,
ktoré položilo pevné základy ich
autorským prienikom tradície s modernou hudbou.
Takým je aj album Christiana
Muthspiela Seaven Teares, ktorý
vyšiel v mníchovskom vydavatestve
ACT Music. Je poctou anglickému renesannému skladateovi
a lutnistovi Johnovi Dowlandovi,
Shakespearovmu súasníkovi.
Štyristopädesiate výroie jeho narodenia si Christian uctil nahrávkou,
ktorej základom sa stal inštrumentálny cyklus Lachrimae, or Seaven
Teares (1604)  cyklus siedmich
paván, pomalých slávnostných tancov, polyfonicky spracovaných pre
gambový consort a lutnu, znázor ujúcich sedem rôznych typov emócií.
Nálady ukryté v slzách lásky, šastia,
radosti, smiechu i trpkosti zobrazil
Muthspiel v desiatich vlastných
kompozíciách, ktoré nadväzujú na
tematický obsah aj kompoziný štýl
Dowlandovej hudby, no rozvíja ich
iným, jazzovým spôsobom. Medzinárodné kvarteto (trombón, klavír,
elektrický klavír, zobcová flauta)
tvoria: švajiarsky hrá na trúbke
a krídlovke Matthieu Michel a francúzsky vibrafonista Franck Tortiller,
ktorých vzájomná dvadsaroná
spolupráca siaha do ias spoloného
pôsobenia vo Vienna Art Orchestra.
Špecifický charakter nahrávky dotvára americká legenda elektrickej
basgitary Steve Swallow.
Album Seaven Teares vtiahne poslucháa do pútavého sveta hudby
vystavanej z renesanných tém,
ktoré sa rozvíjajú do náladových
improvizovaných polyfonických
štruktúr  Tears of Love, Tears of
Joy, Bitter Tears, Dancing Tears,
Endless Tears i energickejších rytmizácií v Happy Tears, Tears of Clown,
Tears of Laughter. Preparovaný
klavír a reverse delay vo Frozen
Tears alebo dusítkový „jungle
style“ v Crocodile Tears výrazovo
obohacujú tento hudobný skvost.
Nad harmonickými plochami klavíra
znie vibrafón, ktorý celú nahrávku
zvukovo rozjas uje. V krásnych
kontrapunktických líniách sa nesú
melodicky aj výrazovo zviazané
hlasy trombónu a trúbky. ažko spozna rozdiel medzi komponovanými

a improvizovanými hlasmi. Celé
teleso rytmicky zjednocuje pulzujúci
zvuk basgitary Steva Swallova. Nahrávke samozrejme nechýba iskra
ani ahkos, s ktorou sa pohrávajú
títo majstri jazzových improvizácií.
Komorné spracovanie variácií na
Dowlandovu hudbu je unikátnym
a na posluch vemi príjemným
rozšírením možností, ktoré ponúka
spojenie jazzu a vážnej hudby.
Miroslav ZAHRADNÍK

Old Man's Kitchen
P. Rosendal
Sundance 2013/
Hevhetia
Dánsky jazzový klavirista Peter
Rosendal je jedným z výnimoných
zjavov európskej hudobnej scény.
Líderstvo tria oceneného za vynikajúci album Tide, ocenenia
„Klavirista roka“ a „Skladate roka“
a vydanie desiatich štúdiových
albumov pod vlastným menom
z neho robia adepta na jedného
z najvýraznejších škandinávskych
zjavov v oblasti jazzového klavíra
posledných desaroí. Jeho album
Old Man's Kitchen je silným autorským produktom, Rosendal okrem
hry na klavíri napísal a aranžoval
všetky skladby. Sprevádza ho kapela
zložená z lenov dánskej jazzovej
špiky, pôsobiacich pod názvom,
poda ktorého bol pomenovaný aj
album. Rosendal svojou tvorbou
prekrauje hranice klasicky ponímaného jazzového klavírneho tria,
rozšíreného o dychové nástroje
a prináša nevídaný zvukový zážitok.
Jazz je u ho len východiskovou
plochou, ktorú výdatne kontaminuje
klasickou, súasnou aj improvizovanou hudbou a prvkami rocku.
Jeho kapela túto fúziu dotvára do
dokonalosti a odvážne Rosendalove
kompozície prinášajú mierne šokovú
terapiu v podobe exotických foriem
a nepoutého zvuku. Album okrem
hravosti a výbušnej sily ponúka
prvky polytonality, kontrolovanej
harmonickej kakofónie, hraniiacej
s anarchiou a mimoriadne hustej
faktúry, so zvukmi, ktoré doslova
vyrážajú dych. V húštine sýteho
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ansámblového soundu majú asto
navrch husle skvelého Kristiana
Jørgensena, klarinet Petra Fuglsanga
i trombón Petra Jensena. Ako
kontrast voi bombasticky znejúcim
skupinovým trackom stoja skladby
sólového klavíra, disponujúce
skvelou, plastickou viacvrstvovosou
(Crescent), alej skladby pripomínajúce rachmaninovovské i chopinovské impresie (Funny Dance,
Gravel). Skladba Carousel evokuje
klasickú komponovanú komornú
hudbu v idylickej atmosfére, no táto
ilúzia rýchlo prechádza do bizarného
hard rocku. Titulná Old Man's Kitchen predstavuje dynamický funkový
úlet so zvukom 60. rokov. Niektoré
skladby znejú v akomsi udesnom
dekadentnom zvukovom obale,
v strohom súznení klavíra a bicích,
bez podpornej harmónie. Album Old
Man’s Kitchen predstavuje valiaci
sa hudobný koktail divokých dychov, klavíra, bicích a kvíliacej basy
Kaspara Vadsholta, a je to naozaj
chlapské „menu“. Zvuk albumu je
drsný a hutný, aranžmány sú nabité
neustálymi zmenami inštrumentácie,
metra a harmónie a album sa akoby
naschvál vymykal snahe o uhladený,
príjemný prejav. Rosendal hrá okrem
klavíra na Rhodes a Wurlitzeri, o
pochopitene, prispieva k „retro“
zvuku albumu (ten vizuálne smeruje
až do 40. rokov). Old Man's Kitchen
je príkladom autonómnej autorskej
tvorby, ktorá sa nemieni podrobova

požiadavkám väšinového publika,
je to projekt plný originálnych
hudobných nápadov, virtuozity a invennosti Petra Rosendala,
ktorý ako skladate jasne smeruje
k postupnej nadžánrovej fúzii,
priom si zachováva novos a zvukovú originalitu.
Peter KATINA

nova formácia nových poslucháov
i mimo jazzu. Album Extended Circle je
prehliadkou toho, o robí severský jazz
takým inovatívnym. Kontrapunktické
vedenie hlasov klavíra a kontrabasu
asociujú barokovú hudbu, zvláš Bacha,
a ke bubeník s kontrabasistom z asu
na as vyarujú ultramoderný groove
vo frenetickom tempe, klavír v opozícii
voi nim hrá striedmo a pomaly nórsky
udový hymnus. Kapela vedome narába
s harmóniou úsporne, ím vytvára napätie, ktoré s pôžitkom nechá vyvrcholi
neoakávanou moduláciou. Všetky
tieto atribúty robia z albumu skutone
výnimoný poin. erešnikou na torte
je titulná fotograa, ktorá je sama osebe
umeleckým dielom.
Marek ŠKVARENINA

Na sklonku milénia viacerí teoretici
i posluchái lámali nad jazzom palicu.
Zdalo sa, že nové jazzové žánre sa
postupne rozplynú v globálnom pope
a vo world music. Vtedy sa na scéne
objavilo švédske klavírne trio E.S.T.
alias Esbjörn Svensson Trio, a prinieslo
erstvý vzduch. Triá zažívali renesanciu väšinou v Európe (výnimkou sú
Ameriania The Bad Plus), kde si získali
pozornos i u poslucháov inklinujúcich k rocku i ku klasike. Nové cesty,
ktorých smerovanie E.S.T. nartlo,

žia, zmarila neakaná smr lídra. Medziasom sa v susednom Nórsku pod
vedením klaviristu Torda Gustavsena
sformovalo alšie výrazné trio. Jeho
hudobné vyjadrovanie je v porovnaní
s E.S.T. menej živelné, zamerané viac
na kontemplatívnos a meditaný charakter hudby – poznávacie znaky vlny
škandinávskeho jazzu. Inšpiraným jadrom albumu, odkazujúcim na tradície
jazzu, je gospel. Novos prináša syntéza
európskej klasiky a inšpirácie tradinou
hudbou menej známych regiónov
Európy. Všetko v uhladenom a sostikovanom koncepte muža ako metafory
vzdelanosti a historicko-duchovných
hodnôt. Album Extended Circle završuje cyklus šiestich nahrávok vydaných
ECM, ktoré sú poda slov Gustavsena
v skutonosti dvoma triptychmi. Autor
názvom poukazuje poukazuje na zánik
lineárneho uvažovania, charakteristického pre európske umenie i vedu a na
návrat ku konceptu uvažovania v cykloch, resp. v špirálach. Tord Gustavsen
sa dostal do širšieho povedomia svojím
štvrtým albumom Restored, Returned
z roku 2009, na ktorom zaal spolupracova so saxofonistom Torem Brunborgom, prizval tiež speváku Kristin
Asbjörnsenovú. Tá má vlastnú úspešnú
kariéru, úspech jej vkusných gospelovo-popových albumov možno porovna
s fenoménom Norah Jonesovej. Okrem
toho, pracovala s alším nórskym klaviristom Ketilom Bjørnstadom, patriacim
tiež k pozoruhodnej škandinávskej vlne.
Aj vaka vokalistke získala Gustavse-

Dvo ák:
Kompletné symfónie a koncerty
eská lharmonie, J. Blohlávek

Herbert von Karajan:
Symphony edition
Berliner Philharmoniker, 38CD

Xavier Sabata: Händel / Bad Guys
Il Pomo d´Oro, R. Minasi

Tord Gustavsen Quartet
Extended Circle
ECM 2014/DIVYD

Daniel Goyone
Goyone Blues
Hevhetia 2014
Nestáva sa asto, aby klasika a jazz
dokonale splynuli v celok, pre ktorý
ostáva jediné oznaenie: kvalitná

Novinky:

Hiromi: Alive
feat. A. Jackson & S. Phillips

DIVYD s.r.o.
predaj a Hummel Music
Klobunícka 2, 81102 Bratislava
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hudba. Francúzsky klavirista a skladate Daniel Goyone na svojom deviatom albume stiera medzižánrové
hranice práve s takýmto výsledkom.
Umelec, známy spoluprácou s menami ako Trilok Gurtu, Richard
Galliano, Louis Sclavis i Laurent
Dehors, ale aj komponovaním pre
televíziu, film, scéniku i reklamu,
potvrdzuje na CD Goyone Blues
rozhad univerzálneho hudobníka.
Intímny komorný zvuk nahrávky
umož uje vyniknú inštrumentálnemu i kompozinému umeniu
autora i renomovaných hostí (David
Linx – spev, Nguyên Lê – gitara,
Ibrahim Maalouf – trúbka, Thierry
Bonneaux – perkusie). Na CD sa
nachádza 19 kratších skladieb
(najdlhšia má 3‘36“ ), 11 z nich je
pre sólový klavír. Kompilácia pôsobí
dojmom farebnej mozaiky, v ktorej
sa autor vracia do blízkej i vzdialenej minulosti a vzdáva hold (nielen)
jazzovým velikánom (Monkovi
v Thelonioso, Hancockovi v Maiden
Voyage, Billovi Evansovi vo Very
Early a Gershwinovi v I Love You
Porgy), ale i rozmanitým štýlom,
všetko vo sviežom šate súasne
znejúcej hudby obohatenej o mimotonálne vyboenia, polytonalitu,
zvukomalebné efekty i minimal.
Blues v názve albumu treba
chápa ako metaforu, v podstate
žiadnu typicky bluesovú skladbu
neobsahuje. Bluesové inšpirácie
najvýraznejšie pou v duete klavíra
a gitary Goyone Blues a v Upside
Down Blues, kde dominuje charizmatický vokál Davida Linxa. Ten
sa predstaví aj v skladbách I Can
See Myself Again a v záverenej
Japanese Flower. K jazzu sa Goyone
na albume priblížil asi v polovici
skladieb, priom aj v nich narába
s materiálom skôr v duchu klasickej
hudby: pôsobia prekomponovaným
dojmom, sú aranžérsky dotiahnuté
a bez výraznejších improvizovaných
pasáží. Ostatné skladby už odkazujú
na klasickú hudbu – Gymnossienne
#2 je parafrázou na Satieho,
v Diatomee pou inšpirácie
Debussym i Ravelom. Zaujme
i skladbika For Morton Feldman,
ktorá kombinuje pre skladatea
typický punktualizmus s pomalým
pulzujúcim latino rytmom. Hevhetia
si albumom, ktorý produkovali
Goyone s Linxom, pripísala na
konto alší výborný titul. Albumu
stavia na francúzskej rafinovanosti,
farebnosti, humore a skrytých odkazoch. Vyžaruje z neho pozitívna
energia, ktorú si možno poúvaním
doplni.
Tibor FELEDI

Jazzabell
Hev-Het Tune 2014
V poslednej dobe na Slovensku rastie
produkcia jazzových CD s menej
známymi menami, no prekvapujúco
kvalitným zvukom i obsahom. To, že
dobrý jazz i funk nemusia by iba
výsadou úzkej elity, dokazuje aj košické
zoskupenie Jazzabell. Za týmto názvom
sa skrýva štvorlenná zostava: Mao
Lazár – klávesy, Vlado Mužák – basa,
Tomi Beneš – bicie nástroje, Filip Molányi – altový saxofón. Jadro kapely
tvoria od roku 2008 Lazár s Mužákom,
ku ktorým sa neskôr pripojila dvojica
Beneš a Molányi. Ako býva pri jazzových tituloch zvykom, aj tento spestruje
úas hostí: Petra Tomku (oud, akustická gitara), Fera Beneša (perkusie),
Adriana Harvana (dychy, aranžmány),
Martina ujvela (pozauna) a Jozefa
Chovanca (akordeón). Album pozostáva z 12 autorských skladieb, rozdelených na 2 CD. Prvý disk obsahuje
prevažne našliapaný elektrický funk-fusion a jednu pulzujúcu latinu, druhý je

viac akustický, hbavý, so zmesou world
music a etna.
Úvod prvého tracku Na konci leta patrí
vyše 2-minútovému ambientnému intru
s isto syntetickými zvukmi. Do neho
nastupuje úderná rytmika bicích
a bezpražcovej basy – jazda sa môže
zaa. Množstvo sólových vyhrávok,
ambientných plôch, unisonových behov,
rytmických brejkov; o nude rozhodne nemožno hovori a platí to pre celý album.
Plnokrvné latino predvedú interpreti
v štvrtej skladbe s veselým názvom Moja
bossa noha. Obasné spomalenia sú iba
krátkym odpoinkom pred alšou funkovou smršou. Druhé CD je prehliadkou
pestrých vplyvov world music. Už úvodná
Jazzabell v 5/8 takte zaujme nádychom
klezmeru a vplyvov Blízkeho východu.
Pestrú zvukovos vytvára nástrojové
obsadenie (akordeón, arabská lutna oud,
klarinet, kontrabas). Kus tradinejšieho
jazzu sa mihne v druhej skladbe s názvom
Nad slnko jasné. V alších sa prestriedajú
latinskoamerické rytmy so skladbami
s balkánskou rytmikou a melodikou.
Posledná skladba albumu Si smutná? sa
nesie v chill-outovej atmosfére, ktorá na
záver prejde do explozívneho nu-jazzu,
a uzatvára dvojalbum, ako zaal – s energiou a nasadením. Album bol nahratý,
zmixovaný a mastrovaný v košickom
štúdiu Klaksón Romanom Šoltysom.
Na svoje si pri jeho poúvaní urite príde
nielen fanúšik groovového jazzu, ale i menej nároný posluchá, ktorého pulzujúca
rytmika nenechá chladným.
Tibor FELEDI

HUDOBNINY, NOTY,
CD & LP & DVD
klasická hudba & jazz & world
music & alternatíva
www.noty.sk
MUSIC FORUM v.o.s.
Na všku 1
811 01 Bratislava
tel.: 02 / 5443 0998
mobil: + 421 908 709 895

Elij h W
Elijah
Wald:
ld Co
C je
j bblues?
Bluesová hudba zaala zaplavova
USA po roku 1910. Približne 60 rokov
zostala hnacou silou stredného prúdu
populárnej hudby a dodnes sa hrá
a poúva po celom svete. Centrum
pro studium demokracie, 2014, 168 s.

Catherine Sauvatová:
Alma Mahlerová
Autorka odvážne demýtizuje obraz
tejto istotne neobyajnej ženy, nevyhýba sa pritom ani odhaovaniu
temných stránok jej povahy a prináša
tak úplne nový portrét „vekej vdovy“,
ako Almu nazýval Thomas Mann.
Argo, 2014, 264 s.

Richard Strauss Handbuch, ed.
Walter Werbeck
Kniha vydaná v jubilejnom roku 2014
poskytuje diferencovaný obraz skladatea, oboznamuje itatea s aktuálnymi
výsledkami muzikologického bádania,
analyzuje nielen symfonickú tvorbu,
ale detailne skúma aj jeho piesne,
komornú a zborovú tvorbu. Obsahuje
kompletný zoznam diela a register.
Bärenreiter 2014, 583 s.
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Bratislava
Slovenská 7lharmónia
Letné podveery na nádvorí B. Bjørnsona, 19.00
So 2. 8.
SKO B. Warchala, E. Danel
T. Šelc, barytón
So 16. 8.
Pacora Trio
So 23. 8.
A. Buko a ensemble
M. Kmeková, harfa

Ut 2. 9.
Dom umenia
M. Bako
J. S. Bach, M. Duru é, M. Bako
Dolnokubínsky organový festival
I. roník
Kostol Povýšenia sv. Kríža
Ne 3. 8.
O. Latry
E. Gigout, C. Franck, L. Vierne, G. Litaize, J. Langlais, J. Alain, O. Latry
Ne 10. 8.
F. Beer
J. S. Bach, A. Vivaldi, J. Brahms,
M. Dupré

Letné festivaly
Marianske hudobné leto
So 9. 8.
Pútnický dom, Marianka, 19.00
N. Higano, soprán
R. Wolf, auta
Ensemble Levante
Ne 10. 8.
Spoloenská sála, 11.00
A. Gutowska, husle
P. Pogády, klavír
St 13. 8.
Námestie 4. apríla, 20.00
Hudba na námestí
Úastníci majstrovských kurzov
Št 14. 8.
Pútnický dom, 19.00
K.-H. Schütz, auta
D. Karvay, husle
D. Overly, klavír
Pi 15. 8.
Bazilika Minor, 19.30
Barok v Bazilike
Úastníci a lektori majstrovských kurzov
So 16. 8.
Pútnický dom, 16.00
Záverený koncert Majstrovských kurzov
Úastníci majstrovských kurzov
Organové dni v Pieš'anoch
XV. roník medzinárodného festivalu
Ut 5. 8.
Kostol sv. Cyrila a Metoda, 19.00
B. Narloch
J. S. Bach, A. Vivaldi, M. Surzyski,
M. E. Bossi, N. Rawsthorne, D. Wood,
M. Sawa
Ut 12. 8.
Kostol sv. Cyrila a Metoda
D. Jtautaite
J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy,
J. Naujalis, M. K. iurlionis, P. Vasks,
L. Vierne
Ut 19. 8.
Dom umenia, 19.00
M. Monczak, husle
S. Šurin, organ
J. S. Bach, G. B. Pergolesi, F. Borowski, P. Eben, H. M. Górecki, J. Strejc
Št 21. 8.
Dom umenia
D. Di Fiore
L. Vierne, J. S. Bach, T. Susato,
M. Corrette, L. Boellmann, J. M. Michel. F. A. Guilmant, N. Rawsthorne,
M. E. Bossi
Ut 26. 8.
Kostol sv. Cyrila a Metoda
G. Gillen
J. S. Bach, J. Pachelbel, C. Franck,
E. Gigout, N. Hakim, W. A. Mozart
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Ne 17. 8.
P. Kapitula
M. Surzyski, S. Scheidt, L. Boëllmann, V. Petrali, F. Chopin,
J. S. Bach
Ne 24. 8.
D. Di Fiore
L. Vierne, J. S. Bach, T. Susato,
M. Corrette, L. Boellmann, J. M. Michel. F. A. Guilmant, N. Rawsthorne,
M. E. Bossi

Medzinárodný festival a súaž hudobných 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, Posko
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 súaž venovaná skladateovi a klaviristovi Aleksandrovi Tansmanovi
(1897–1986).
Info: wendland@tansman.lodz.pl,
www.tansman.lodz.pl
Medzinárodná skladateská súaž
a festival Pablo Casals 2015
11. 4. 2015 (svetová premiéra víazných skladieb)
Prades, Francúzsko
Vekový limit: nar. po 11. 4. 1975
Uzávierka: 2. 11. 2014
Kategória: skladba pre komorný súbor
(3–6 hráov, husle, viola, violonelo – povinné, 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

5. kultúrne leto Bélu Kélera
Bardejov
Pi 8. 8.
Kúpený dom Astória, 19.30
eskoslovenské komorné duo
Z. Berešová, klavír
P. Burdych, husle
A. Astrabová, husle
Po 18. 8.
Kúpený dom Astória, 19.30
Klavírne duo L. Berešová a A. Brutovský
Ut 22. 8.
Zasadacia sie Starej Radnice, 19.30
Ružové sny
A. Astrabová, husle
Z. Slivková, klavír
So 13. 9.
Kino Žriedlo v Bardejovských Kúpeoch, 19.00
The Classical Music Maniacs
Pi 19. 9.
Kúpený dom Astória, 19.30
M. Pillárová, soprán
M. Horáková, klavír
Infoservis Oddelenia
dokumentácie a informatiky
Zahrani6né sú'aže
Medzinárodná husová súaž
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: oce@jmEvents.ro,
www.jmEvents.ro
Franz Schubert a Hudba Moderny 2015
4. – 12. 2. 2015
Graz, Rakúsko
Medzinárodná interpretaná súaž
Vekový limit: nar. po 12. 2. 1979
Uzávierka: 5. 10. 2014
Kategórie: duo pre spev a klavír / trio
pre klavír, husle a violonelo / sláikové kvarteto
Info: franz.schubert@kug.ac.at,
http://schubert.kug.ac.at

Landeskonservatorium
v Innsbrucku usporiada
majstrovské improvizané kurzy
pod vedením Moniky Melcovej
klavír – praktická harmónia /
harmonizácie v štýle Mendelssohna, Schumanna, Brahmsa /
rytmické zložky – Bartók, Stravinskij, Kurtág / Messiaenove MODI
2 a 3 / hudobný sprievod nemých
lmov
organ – harmonizácia / invencie
2 a 3 hlasy / liturgické sprievody /
Suite francaise / štúdia harmonických postupov M. Duru ého /
Messiaenove MODI 2 až 7
Termín: 6.–9. október 2014
Info: andreas.liebig@zh.ref.ch

Termíny na predkladanie žiadostí
o poskytnutie tvorivých podpôr
Hudobného fondu v 2. polroku
2014
Prémie v oblasti populárnej hudby –
16. 09., 07. 10., 04. 11., 27. 11.
Prémie za hudobnovedné diela
v oblasti vážnej hudby – 23. 09.
Prémie za publicistickú tvorbu
v oblasti vážnej hudby a populárnej hudby – 23. 09.
Ceny Hudobného fondu na
súažiach – 16. 09., 07. 10., 04.
11., 27. 11.
Štipendiá na tvorivé aktivity –
16. 09., 07. 10., 04. 11., 27. 11.
Granty na projekty, ktoré sa
zanú realizova v období od
01. 01. 2015 do 30. 06. 2015 –
21. 10. 2014
Kvôli vyerpaniu rozpotových
nancií HF do 31. 12. 2014
neprijíma žiadosti o poskytnutie
tvorivých podpôr oblastiach:
interpretané umenie v oblasti
vážnej hudby, jazz, ostatné žánre
populárnej hudby – hudobný
folklór, dychová hudba (s výnimkou grantov).
Viac info na www.hf.sk

Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky
so sídlom Nám. SNP 33, 813 31, Bratislava 1
vyhlasuje
poda zákona . 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie
riadite Štátneho komorného
orchestra Žilina, príspevkovej
organizácie v zriaovateskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky, sídlo organizácie: Dom
umenia Fatra, Dolný Val 47, 011
28 Žilina.
Kvalikané predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stup a.
alšie požadované predpoklady:
• bezúhonnos,
• spôsobilos na právne úkony
v plnom rozsahu.
Iné kritériá a požiadavky:
• odborná a riadiaca prax najmenej dva roky (riadiacou praxou
sa rozumie vykonávanie funkcie
vedúceho zamestnanca v zmysle
§ 9 ods. 3 zákona . 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších
predpisov),
• všeobecný prehad z oblasti
kultúry a umenia,
• aktívna znalos aspo jedného
svetového jazyka: anglický jazyk,
nemecký jazyk alebo francúzsky
jazyk; znalos alšieho cudzieho
jazyka je výhodou,
• prehad zo všeobecne záväzných
právnych predpisov z oblasti kultúry,
umenia a innosti príspevkovej organizácie, správy majetku štátu a súvisiacich právnych predpisov (zákon
NR SR . 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších
predpisov, zákon . 523/2004 Z. z.
rozpotových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov),
• znalos zákona . 103/2014 Z.
z. o divadelnej innosti a hudobnej
innosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, znalos vnútorných predpisov Štátneho komorného
orchestra Žilina zverejnených na
webovom sídle organizácie http://
www.skozilina.sk/informacie/,
• predloženie písomného materiálu Koncepcia riadenia a rozvoja
Štátneho komorného orchestra Žilina
v rozsahu maximálne 10 strán formátu
A4 písaných strojom alebo na poítai,
• skúsenosti so spoluprácou
s domácimi a zahraninými kultúrnymi a umeleckými inštitúciami sú
výhodou,
• znalos práce s PC,
• riadiace, organizané a manažérske schopnosti, tvorivos, komunikatívnos, exibilita.
Požadované doklady a prílohy: *
• žiados o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný
životopis,
• výpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace (ak doklad nebol
vydaný príslušným orgánom v SR,
musí by doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o súlade obsahu
dokladu s predpismi platnými v SR),

• overená kópia diplomu, vysvedenia alebo iného rovnocenného
dokladu, ktorým uchádza preukazuje dosiahnutie požadovaného stup a
vzdelania poda zákona
. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ak doklad nebol vydaný vysokou
školou v SR, musí by doložené
vyjadrenie príslušného orgánu SR
o dosiahnutom stupni vzdelania
poda predpisov platných v SR),
• kópiu vysvedenia alebo diplomu
o vykonaní jazykovej skúšky z príslušného vzdelávacieho zariadenia
alebo dokladu o štúdiu v zahranií,
medzinárodne uznávaného certikátu alebo diplomu o ovládaní
cudzieho jazyka, iného dokladu
preukazujúceho ovládanie cudzieho
jazyka na požadovanej úrovni alebo
estné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
• písomné estné vyhlásenie
o spôsobilosti na právne úkony
v plnom rozsahu,
• písomný materiál Koncepcia riadenia a rozvoja Štátneho
komorného orchestra Žilina v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4
písaných strojom alebo na poítai,
• písomný súhlas so spracúvaním
osobných údajov poskytnutých
uchádzaom na úely výberového
konania v nadväznosti na zákon
. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
• písomné estné vyhlásenie
o pravdivosti všetkých údajov
uvedených v žiadosti, v diplome,
vo vysvedení alebo v inom predloženom doklade alebo listine.
* Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh v urenom
termíne je dôvodom na vyradenie
uchádzaa z výberového konania!!!
Na doklady a prílohy predložené po
urenom termíne sa neprihliada!!!
Prihlášku do výberového konania
spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné dorui osobne
do podatene Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky na Námestí
SNP 33 v Bratislave alebo poštou
na adresu: Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky, osobný úrad,
Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
v obálke oznaenej heslom „Výberové
konanie – Štátny komorný orchester
Žilina – neotvára“ do 9. septembra
2014. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej peiatke, resp. dátum
podania v podateni Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky.
Uchádzai, ktorí sp ajú kvalikané
predpoklady, alšie požadované
predpoklady a predložia v urenom
termíne všetky požadované doklady
a prílohy, budú na výberové konanie
pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho zaatím.
Bližšie informácie poskytne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
sekcia umenia a štátneho jazyka,
tel. íslo 02/20 482 302,
e-mail: su@culture.gov.sk.
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Miloš Valent

Kantáty so Solamente Naturali

6. september 2014 - 18.00 hod.
Malý evanjelický kostol, Panenská ulica

Johann Sebastian BACH
Franz TUNDER
Program
J. S. Bach: Geist und Seele wird verwirret BWV 35
F. Tunder: Salve mi Jesu
Da pacem Domine
Sinfonia a 7
Úèinkujú
SOLAMENTE NATURALI
Vocale Solamente naturali
Alexander Schneider (Nemecko) - alt

spoluusporiadate¾: Cirkevný zbor ECAV
na Slovensku Bratislava Dcérocirkev Konventná

XIX. ročník medzinárodného organového festivalu

www.solamentenaturali.sk
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TRNAVSKÉ ORGANOVÉ
DNI 2014
MESTO TRNAVA
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1. august – 7. september 2014
6'+#"%'#)#

1. august, piatok
OLIVIER LATRY / Francúzsko
G. Muffat, Ch. M. Widor, O. Latry
3. august, nedeľa
BOGDAN NARLOCH / Poľsko
A. Vivaldi, E. Grieg, E. Bossi, N. Goemanne , N. Rawsthorne,
D. Wood, H.-A. Stamm, , M. Sawa, H. Mulet
10. august, nedeľa
ERLING NEERGÅRD / Nórsko
D. Buxtehude, J. S. Bach, J. C. F. Fischer, J. Laukwik,
A. Sandvold, K. M. Karlsen
17. august, nedeľa
MARIUS MONCZAK, husle / Poľsko
STANISLAV ŠURIN, organ / Slovensko
B. Marcello, D. Zipoli, J. S. Bach, G. B. Pergolesi,
F. Borowski, H. M. Górecki, J. Strejc

24. august, nedeľa
MAURIZIO CORAZZA / Taliansko
A. Scarlatti, J. S. Bach, N. Piccinni, G. Rossini,
J. H. Knecht, A. Lebeau, S. Karg-Elert, F. Liszt
31. august, nedeľa
MAREK VRÁBEL / Slovensko
J. J. Froberger, D. Buxtehude, F. X. Brixi,
A. P. F. Boëly, J. L. Bella, Ch. M. Widor
7. september, nedeľa
JOHANN TRUMMER / Rakúsko
G. Frescobaldi, J. G. Albrechtsberger,
C. Ph. E. Bach, J. S. Bach

Zmena programu vyhradená
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