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Vážení itatelia,
2
Olivier Latry
po období letných festivalových
podujatí priniesol nepreberne bohatú koncertnú úrodu aj september:
sotva dozneli organové recitály na
festivaloch v Bratislave, Trnave,
Piešanoch i Dolnom Kubíne,
zaali v hlavnom meste oslavy menšieho jubilea komorných KonverOlga Peretyatko
gencií i vekolepejšej polstoronice
Bratislavských hudobných slávností.
Protiváhou tradine zameranému
Medzinárodnému organovému
festivalu Ivana Sokola v Košiciach
boli spontánnejšie zvukové inštalácie podujatí Sound City Days i Nuit
Blanche – Bielej noci v Košiciach.
Zastavil by som sa pri menej náChristoph Willibald Gluck
padnom, no o to zaujímavejšom
pilotnom roníku podujatia Víno
a jazz v Modre (12. 9.). Mestské kultúrne stredisko v Modre a eské sny ponúkli pozoruhodnú jesennú kombináciu
degustácie miestnych vín v historických pivniciach spolu
s jazzovými koncertmi a podtitul esko-slovenské jazzové
stretnutie dával tuši prezentácii „federatívnych“ zoskupení.
Také si napríklad pochvaoval hos veera – klavirista Emil
Viklický, ktorý vo svojom triu už štvrstoroie „udržiava“
bubeníkov spoza druhého brehu rieky Moravy; po Lacovi
Troppovi k nemu nastúpil Cyril Zelenák a ten v zaplnenej
pivnici modranského vinárstva v spomínaný piatkový
veer uvonene swingoval v „zjazzovaných“ moravských
popevkoch.
Zahanbi sa v Modre nedali ani mladšie roníky, napríklad
zoskupenie Kaunis Five saxofonistu Ondeja Štveráka
a trubkára Lukáša Oravca. Opozitom ich hardbopovej „horkokrvnosti“ bola v nealekom vinohradníckom dome rozpustilos pozoruhodnej Noní optiky. Neopoúvaná cooljazzová zvukovos pražského kvinteta upútala mnohých, už
bizarné názvy skladieb (Fialový tapír, Latimerie) prezrádzali
zmysel pre humor a hravos, ktoré presakovali z neoakávaných harmonických i rytmických zvratov i nástrojových
kombinácií (priena auta, violonelo, melodica).
Víno a jazz – naozaj lahodná kombinácia a výborný nápad
vyžadujúci len o osi úinnejšiu propagáciu.

Príjemné jesenné ítanie praje
Peter MOTYKA

Otvárací koncert BHS, Dva ve&ery s Raphaelom Wallfischom, Albrechtina: poh'ady
do minulosti, Medzinárodná klavírna sú(až J. N. Hummela, Festival ARTIS v Prešove,
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Otvárací koncert BHS
so žijúcou legendou
Konene sa to zaalo! Napäto oakávaný
50. roník BHS s programom vyzdobeným
menami svetovej triedy odštartoval koncertom
v nedeu 21. 9., pri ktorom ako púta vyzývajúci
k takmer povinnej úasti svietilo jediné meno:
Zubin Mehta. Azda to nebude znie príliš pateticky a prehnane, ak v tejto súvislosti padne
celkom klišéovité slovné spojenie „žijúca legenda“. Dnes 78-roný svetoznámy umelec prišiel
do Bratislavy s Izraelskou ﬁlharmóniou
(ktorej doživotným riaditeom sa stal skôr, než
som prišiel na svet) zahra Mozarta, Beethovena a Straussa... Vedomie týchto skutoností
vo mne pred koncertom vzbudzovalo báze
a rešpekt. A k tomu oná zvláštne povznesená
atmosféra, aká k BHS neodmyslitene patrí...
Prvú polovicu vyplnili dva osvedené a populárne kúsky z klasického repertoáru: Beethovenova predohra Egmont a Mozartova Symfónia
g mol KV 550. Získal som z nich dve protichodné kategórie dojmov. Prvá vychádzala zo
samotného zjavu Zubina Mehtu: krásne, neokázalé, a pritom precízne gesto, ktorým naz-

naoval dynamiku a tvarovanie fráz, s istotou
budujúc tektoniku skladieb; osobné uidum
vyžarujúce z postavy povzneseného „emeritného“ maestra blahosklonne usmerujúceho
teleso najmä prostredníctvom vedúcich skupín
– bez zbytoného komandovania, bez mechanického taktovania. Druhá kategória dojmov
vychádzala zo znenia orchestra a do znanej
miery súvisí s mojimi interpretanými preferenciami. Patrím totiž k uom, ktorí si Mozarta
a Beethovena privykli „pou“ celkom inak.
Súbory špecializujúce sa na hudbu ich epochy
raz prekroili Rubikon a návrat spä – k romantizujúcim koncepciám, k orchestrálnemu
zvuku zmäkenému vibratom a k moderným
dychovým nástrojom – je pre ma už nemožný,
výsledkom býva zažívanie ušachtilej nudy.
V Egmontovi som to nepocioval tak naliehavo
ako v Mozartovej symfónii, ktorej pomalá as
a menuet patrili k slabším miestam, podobne
ako imitané pasáže v rýchlych astiach, kde mi
chýbalo viac zvukovej transparentnosti. Ale neprekážalo by mi, ak by išlo len o interpretanú

koncepciu, ktorú sám pre seba prirovnávam
k „zapadajúcemu slnku“, prípadne by som
mohol použi slová ako „mainstream“ i „stará
škola“. Dovolím si tvrdi, že hra orchestra sa
nezaobišla bez menších nepresností, no nevadilo by ani to, keby teleso ako celok znelo trocha
menej všedne. A popri tom všetkom – aby som
len nekritizoval – tu stále bolo ono zvláštne
uidum, pocit príjemne vibrujúcej vlny komunikácie medzi pódiom a hadiskom. Publikum
reagovalo okamžite, zdá sa, že zážitok bol intenzívny. Veru, nie každému u Mozarta chýbajú
revové struny i prirodzené lesné rohy...
V symfonickej básni Život hrdinu Richarda
Straussa sa už (omnoho poetnejšie obsadený)
orchester svojím výrazovým zameraním mohol
viac priblíži ku charakteru hudby. A aká je hudba tejto obrovskej, ohromne lenitej a neuveritene náronej partitúry, taká bola viac-menej
aj hra Izraelskej lharmónie – raz vášnivo temperamentná, exaltovaná, bombasticky extrovertná, inokedy zasa trocha šedivá a neraz plná
banalít. A Zubin Mehta previedol hudobníkov
jej zložito zvrásneným terénom s neochvejnou
istotou a profesionalitou k plnej spokojnosti
väšiny festivalového publika.
Robert KOLÁ

hrejivý a mimoriadne lahodný tón sa vynikajúco hodí pre romantický repertoár.
Vemi ma preto potešilo, že violonelista vystúpi v Bratislave ešte raz, tentokrát s koncertným programom. Stalo sa tak v utorok 23. 9.
v rámci Bratislavských hudobných slávností,
dielo plné rozviateho lyrizmu a príjemnej nosna ktorých sa Raphael Wallsch predstavil
talgie dokonale sedelo Wallschovej muzikaso Štátnou ﬁlharmóniou Košice. Dvo ákov
lite. Svojím obdivuhodným citom pre zvukovú
Koncert pre violonelo a orchester h mol op.
vyváženos a zamatovo hebkým tónom Wall104 bol však skôr sklamaním ako prekvasch zmäkoval niekedy neúmerne ostrý a fapením. V konštelácii sólistu Wallschovho
rebne jednotvárny prejav huslistu a podfarboval
mena, príležitosti jubilejného
50. roníka BHS a tvorivej interakcie s domácim ansámblom
by som oakával objavnejšiu
dramaturgiu. Prekvapením tak
napokon nebolo ani to, ke sa
výkon priblížil rutine. Podpísalo sa to najviac na uvonenejšej
artikulácii, v poslednej asti
rýchle pasáže sk zli takmer do
glissánd. Nad všetkým však
trónil neopakovatený zvuk
Wallschovho violonela, jemný a nosný zárove, neuveriteTrio Shaham Erez Wallfisch na Konvergenciách foto: M. Šimkoviová
ne široký v spodných polohách
a nostalgicky trpký v diskante.
Wallsch udsky aj hudobne pôsobí mimoriadnevýrazný a astokrát zanikajúci zvuk klavíra,
ne skromným dojmom. V komornej hre je vemi
o sa najviac prejavilo v Ravelovom Triu. (Sasohaduplný, v sólovom prejave si uchováva
ti mohol by na vine aj sám nástroj, ktorého
vzácny cit pre mieru bez toho, aby sk zol k nezvuk nebol nijako zvláš prierazný.) Pokia ide
výraznosti a suchopárnosti i naopak k nekono Shahama, za zmienku stojí predovšetkým
trolovanej sentimentalite. Tieto atribúty z neho
Scherzo, 2. as z Tria Antona Arenského – také
robia výraznú a ahko identikovatenú hudobvýrazné a zvonivé husové pizzicato som vari
nú osobnos, ktorá sa k nám dúfam ešte vráti.
ešte nepoul! Úvodné Klavírne trio . 41 es mol
Hob. XV:31 Josepha Haydna uviazlo v závoze
Alexander PLATZNER
nevýraznosti a potvrdilo, že Wallschov hutný,

Dva ve&ery
s Raphaelom Wall*schom
Sviatok komornej hudby pripadol v minulom
mesiaci na piatok 19. 9., kedy sa pod plášom
deviatej Bratislavskej noci komornej hudby
v rámci festivalu Konvergencie rozžiarili hviezdy Tria Shaham Erez Wallﬁsch. Bol to nevšedný zážitok a ímsi mi pripomenul neopakovatené trio Heifetz Rubinstein Piatigorsky, ktoré sa
rozpadlo po štyroch koncertoch, hoci kvôli nim
v roku 1949 vlastne vzniklo. Zanechalo však
niekoko skvelých nahrávok. (Medzi nimi o. i. aj
Trio pre klavír, husle a violonelo Mauricea Ravela, ktoré odznelo na piatkovom koncerte festivalu.) Tie zachytávajú slovami ažko opísatenú
mágiu komorného muzicírovania na najvyššej
úrovni, kde technická náronos stráca význam
a pre výsledok je príznaná inštinktívna rovnováha medzi oduševneným výrazom a triezvym
vyznením. Tak tomu bolo aj na piatkovom
koncerte. Hne od zaiatku však bolo jasné, že
trio vlastne tvorí dvojica Hagai Shaham (husle)
a Arnon Erez (klavír), ku ktorým sa neskôr pridal Raphael Wallﬁsch. Jeho hra totiž celkom
výrazne vyboovala z interpretaného rámca
huslistu a klaviristu, ktorých kompaktná a výrazovo ustálená interakcia prezrádzala dlhodobú
spoluprácu. Na rozdiel od Wallscha ju charakterizovala pomerne lapidárna výrazovos, v súvislosti s technickou dokonalosou vyznievajúca
pomerne rutinérsky.
Poda môjho názoru bolo vrcholom veera Klavírne trio . 1 d mol op. 32 Antona Arenského;
mimoriadne pôvabné a posluchásky vané
2
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Albrechtina:
poh'ady do minulosti
Dva septembrové koncerty Albrechtiny ostali bezozvyšku verné dvojznanému
podtitulu tohto koncertného cyklu – znela na nich skutone (ne)známa hudba. Zárove
boli oba ohliadnutím sa za dvoma rôznymi fázami našej hudobnej minulosti.
V pravom zmysle slova neznámou je vokálna
lyrika Ladislava Staneka (1898–1979), skladatea a pedagóga, ktorý pôsobil skôr v ústraní,
a ktorého tvorba takmer vôbec neprenikla do
širšieho povedomia. A pritom mal Stanek
solídne zázemie v hre na klavíri a organe, dirigovaní a kompozícii, nadobudnuté poas štúdia
na konzervatóriu v Brne. Z predvedených piesní na koncerte 8. 9. jednoznane vystupuje do
popredia cyklus Mtvy op. 46 na slová Andreja
Žarnova z roku 1942. Stanek si z rovnomennej
zbierky básní vyrovnávajúcich sa s osobnou
tragédiou (úmrtie básnikovho 8-roného
syna) vybral sedem textov, ktoré usporiadal do
hudobne previazaného celku. Tým, no najmä
mimoriadnou výrazovou intenzitou sústredenou vo vokálnom parte, vytvoril v slovenskom
kontexte celkom unikátne dielo. Sopranistka
Eva Šušková interpretovala spevácky nároný
vokálny part s absolútnou odovzdanosou
a expresivitou, ktorá doslova „ala do živého“,
no vzhadom na obsah textu sotva mohla
spieva inak. Bola to jedna z jej najintenzívnejších kreácií v mojej pamäti... Klavirista Peter

Pažický spoahlivo tlmoil hutný, kompozine
na vysokej úrovni spracovaný a na zaujímavé
harmonické a kontrapunktické riešenia bohatý
sprievodný part. V tieni Mtveho, ktorý v kompletnej podobe zaznel v premiére, ostali alšie
Stanekove piesne v druhej polovici koncertu.
Zhostili sa ich sopranistka Stanislava Maggioni-Dubanová a Davide Maggioni, no aj
medzi nimi bolo možné nájs zaujímavé kúsky –
napríklad jemné a delikátne Tri piesne na slová
Maše Haamovej op. 25 z roku 1934.
Klavírny recitál Maroša Klátika (16. 9.) bol
zaostrený na hudbu slovenských skladateov
generácie, ktorá prišla na svet o vyše polstoroie
neskôr ako Stanek. Pri snahe ju (a jej hudbu)
aspo plošne charakterizova prichádzajú na
um slová ako normalizácia, bezvetrie, nástup
postmoderny, dotyky s minimal music... Ak však
použijeme kritérium (ne)známosti hudby,
vyvstávajú medzi jednotlivými autormi znané
rozdiely. Na zanedbávanie sa rozhodne nemusí
sažova Vladimír Godár, ktorého Emmeleia
patrí (vaka svojim lmovým kontextom, ale
aj existencii vo viacerých úpravách) k relatívne

známym kompozíciám. A podobne asi aj Grave,
passacaglia – niežeby ho hrali každý týžde, no
jeho estetika a autorský rukopis nepochybne
gurujú v povedomí našej hudobnej verejnosti.
A mohlo by vzniknú zdanie, že v tomto povedomí žije aj hudba Martina Burlasa, ktorý
zaznamenal takmer svoj „hviezdny týžde“, ke
v pondelok a piatok zneli jeho diela na Konvergenciách, v utorok na Albrechtine (Uspávanky
a Koajnice bez vlakov), v stredu a vo štvrtok
hrali v inohre SND predstavenie Ilúzie s jeho
hudbou... Takmer to vyzerá, že Burlas je najhranejším slovenským skladateom (o by som
mu zo srdca prial), je to však, žia, len chvíková
ilúzia... Objavom veera bol pre ma výber z miniatúr Jozefa Kolkovia Bits and Pieces, v podstate zapísaných improvizácií, no koncízne
pracujúcich s konkrétnym hudobným nápadom
a napriek historickým konotáciám obracajúcim
sa k pianistike z prelomu minulých storoí svojbytné a zaujímavým spôsobom „iné“.
Samozrejme, doba týchto autorov je príliš
málo vzdialená na to, aby mohli by vynášané
súdy s nárokom na „objektívnos“. V (ne)prijímaní ich hudby majú (aj v mojom prípade)
príliš vekú váhu osobné preferencie. V každom prípade má však poin Maroša Klátika
(nahrávka CD so skladbami Burlasa a Godára
aj koncert, ktorý bol jeho prezentáciou) nespornú hodnotu v pripomínaní a znovuoživovaní tejto hudby aj pre tých, ktorí ju nezažili,
ke vznikala.
Robert KOLÁ

Tibor Tallián

BÉLA
BARTÓK
Úprava maµarského textu: Csilla Mária Pintér
Preklad: Peter Macsovszky
Odborná spolupráca: Alžbeta Rajterová

Prvá rozsiahla práca o živote a tvorbe Bélu
Bartóka vychádzajúca v slovenskom jazyku.
Aktualizované poznatky bartókovského bádania
z pera významného maµarského muzikológa
Tibora Talliána.
„+itateÖ má pocit, že tu vidí odhalenejšiu
Bartókovu tvár.“ (György Kroó)

www.hc.sk
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Medzinárodná sú(až
Johanna Nepomuka Hummela
Medzinárodná klavírna súaž J. N. Hummela, ktorá existuje od roku 1991, má poda
jej zakladatea a prezidenta poroty Mariana Lapšanského umožni zaínajúcimm
klaviristom nielen získa nové skúsenosti na koncertných pódiách, ale tiež spozna
a zaradi do svojho repertoáru Hummelovu tvorbu.
Na aktuálny
8. roník (14.–
20. 9.) pricestovali mladí klaviristi z 13 krajín
(Španielsko,
Chorvátsko,
eská republika,
Južná Kórea,
Japonsko, Taiwan, Slovensko,
Ukrajina, ína,
Taliansko, Litva,
Grécko, Posko).
Keže som neabsolvovala jednotlivé kolá (1. a 2.), neviem,
kokí z mladých klaviristov sa s Hummelom
popasovali, každopádne by som oakávala
viac majstrovej tvorby v povinných skladbách.
Výber v 1. kole prebiehal prostredníctvom
Haydnovej alebo Mozartovej klavírnej sonáty,
etudy od Hummela, Liszta i Chopina a jednej
skladby poda vlastného výberu. Nasledujúce
kolo preverilo schopnos klaviristov minimálne v dvoch štýlových obdobiach na ploche
približne 50 minút. V poslednom prednálovom 3. kole zneli Hummelovo Klavírne kvinteto op. 87 (za spoluúasti Mucha Quartet)
a niektorý z Mozartovych klavírnych koncertov, troch Beethovenových (. 1, 3, 4) alebo
Chopinových koncertov. Z Hummelových bol
v propozíciách zaradený iba Koncert a mol
op. 85. Ten, kto nikdy nenavštívil interpretanú súaž sotva pochopí, koko cieavedomej
energie vynaloží každý z úastníkov prípravou
repertoáru na jednotlivé kolá.Už len predstava
naštudovania množstva literatúry znamená, že
klavirista je technicky a vnútorne disponovaný
podstúpi vyerpávajúci súažný stres, porovnatený so špikovým športovým výkonom.
Ostatné preverí pódium, tréma, vlastné schopnosti, talent a pamä.
Denitívnym „rozstrelom“ bola trojica Beethovenových klavírnych koncertov: . 3 c mol
op. 37 (Agapi Triantafyllidi, Grécko), . 1
C dur op. 15 (Michael Davidov, Španielsko/
Izrael) a . 4 G dur op. 58 (Su Yeon Kim, Južná
Kórea), Slovenskú ﬁlharmóniu dirigoval
Rastislav Štúr. Zrejme kvôli drobným pamäovým zlyhaniam sa diskvalikoval jediný muž
z trojice, Michael Davidov. Poludajší orchestrálny koncert bol predohrou k veernému
nále s vyhlásením víaza a krátkym sólovým
vystúpením každého z nalistov. O všetkých
troch umelcoch možno poveda, že na najvyššie
prieky postúpili oprávnene: preukázali vynikajúcu techniku, ovládali štýlotvorné znaky inter4

pretácie klasicistického koncertu, zvládli súhru
s orchestrom, ich vzájomný dialóg prebiehal
bez metrorytmických kolízií. Porotu i publikum
zaujala najmä Juhokórejanka Su Yeon Kim
svojou kultivovanou suverenitou, prirodzeným
vlánym tvarovaním tém všetkých astí a zmyslom pre drobnú motivickú prácu v sonátovom
procese. Pulzujúco jadrné rýchle pasáže vyznievali brilantne, lyrické asti mali kvalitu precítenej kantilény; vždy s iskrou a zápalom.
Na veernom koncerte pri udeovaní cien a vyhlásení víaza sa mohli klaviristi naposledy prezentova na pódiu Reduty. Cenu pre najúspešnejšieho slovenského interpreta získal Norbert
Daniš, ktorého veerné vystúpenie zah alo
Hummelovu Etudu es mol op. 125 a bravúrnu
Lisztovu Etudu a mol . 2. Pri poúvaní extrémne krátkych a nároných Hummelových etúd si
posluchá sotva stihne uvedomi, ako expresne
dokázal tento skladate poa technický prob-

sonátu „inštrumentovala“, menila farby, pointovala frázy, v pomalej asti plasticky vyspievala
melódiu. Grécka klaviristka hrá od 4 rokov, už
ako 9-roná vystúpila v Kremli s Vladimirom
Spivakovom, bola žiakou Pavla Gililova. Michael Davidov predstavil na veernom koncerte
Ravelovu Ondine z Gašpara noci a expresívne
výbušnú, technicky náronú Piano Sonatu
No. 1 Alberta Ginasteru; vynikajúco stvárnenú,
s kreatívnou lyrickou pomalou asou a bez
trémy, keže porota už mala rozhodnuté... Su
Yeon Kim uviedla Lisztovu legendárnu Etudu
„La Campanella“, sen všetkých klaviristov, ku
ktorému vedie dlhá cesta... Pridala Rachmaninovove Variácie na Corelliho tému op. 42 a najmä s náronou sadzbou štafety prekomponovaných variácií si poradila mimoriadne precízne.
Téma sa nikde nestrácala, technika nezlyhávala, Corelli aj Rachmaninov by boli spokojní.
Neudujme sa, že jej európsky znejúca klavírna
interpretácia má toko dôverne známych poznávacích prvkov: na Chopinovej i ajkovského
súaži skonila druhá, na salzburskom Mozarteu študovala u P. Gililova.
Orchestrálny koncert a odovzdávanie cien prebehli v sobotu 20. 9. v Redute, mieste konania
celej súaže a poda ohlasov zo zákulisia viem,
že všetci úastníci prostredie ocenili. V porote
(okrem zmienených aj Siavush Gadjiev –
Taliansko, Hae Won Chang – Južná Kórea

N. Daniš, S. Yeon Kim,
M. Davidov a A. Triantafyllidi
foto: V. Zacharová

lém: zvolený prvok pre rozvoj prstovej techniky
niekokokrát preženie po klaviatúre v rôznych
polohách. S rýchlym koncom nemal problémy
skladate ani jeho publikum, no klaviristom
dajú tieto etudy poriadne zabra. Možno preto
sa hrávajú len ako povinné skladby na súažiach. Chýba im nadstavba, ktorá z Liszta
i Chopina urobila kráov klaviatúry. Norbert
Daniš sa však s týmto „kúskom“ vysporiadal
bravúrne, podobne ako napokon aj s Lisztom.
Agapi Triantafyllidi predniesla Rachmaninovovu Etudu es mol a Beethovenovu Sonátu F dur.
Jej Beethoven prekvapil nadhadom, akoby

a Martin Kasík – eská republika) boli aj bývalí
úastníci súaže (Amerian Andrew Brownell,
Slovák Marcel Štefko) a poda predsedu Pavla
Gililova z Nemecka „všetci zažili krásny týžde s iernobielymi klávesami.“ Okrem Štefka
(1993) v minulosti na Hummelovej súaži uspeli z domácich klaviristov Jana Nagy-Juhászová
(1991), Tomáš Nemec (1993) a Matej Arendárik (2008). Na 8. roníku súaže spolupracoval
aj Slovenský rozhlas a nahrávky 2. kola aj nálových koncertov budeme môc onedlho pou
vo vysielaní Rádia Devín.
Melánia PUŠKÁŠOVÁ
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Vaša umelecká cesta viedla z Bratislavy cez Brno do Holandska, kde aj
trvalo pôsobíte. Preo práve tam?
lovek síce nechce by veným
študentom, ale rád hadá nové
stimuly – ak je zvedavý. Na JAMU
som preto využila možnos štipendia Erazmus a šla som na
pár mesiacov do Utrechtu. Ke
je lovek v zahranií, uvedomí si
diverzitu, hlavne kultúrnu. Pre
nás muzikantov je to nielen „kultúrny šok“ v bežnom živote, ale aj
to, ako inak sa dá vníma pohad
na interpretáciu skladby. V Holandsku majú hranice tolerancie
posunuté alej než na Slovensku
i v echách. Tak má lovek priestor interpretane báda v možnostiach, ktoré sú mimo rámca
tradiného vnímania. Radi to
v Holandsku podporujú – hadaj
si vlastnú cestu, aby si publikum
oslovil. U nás je vemi dôležitá
tradícia a udia nie sú vždy otvorení tomu, na o nie sú zvyknutí.
o si môžem predstavi pod
väšou toleranciou v oblasti interpretácie?
Predstavme si klasický program
pre „bežné“ publikum (nie milovníkov súasnej hudby, napríklad).
U nás sa tradiný divák, ktorý príde na violový recitál s programom
diel od Schumanna, Ligetiho
a Šostakovia, bude vemi teši
zo Schumanna, zato však mrvi
na stolike pri Ligetim. Bude sa
skôr divi, preo je to „falošné“,
lebo nevie, že sa tam využívajú
mikrointervaly.
Ak je v Holandsku publikum
otvorenejšie pre tzv. novú hudbu,
odráža sa to aj v reálnej praxi zostavovania dramaturgie koncertov?
Vždy bude plati, i už na Slovensku alebo v Holandsku, že správna voba dramaturgie je kúom,
ako dosta súasnú hudbu do každodenného povedomia. Interpret
sa musí zamyslie nad výberom
repertoáru tak, aby publikum
motivoval prís na koncert a aby
publikum z koncertu odchádzalo
so zážitkom. Práve preto však
treba hada nové možnosti a nespolieha sa len na „osvedený“
program. Tú otvorenos holandského publika som ale myslela aj

[foto: archív V. Lénártovej]

Veronika LÉNÁRTOVÁ
* 1981

viola
Štúdiá: 1995 – 2001 Konzervatórium v Bratislave (K. Klatt), 2001 –
2006 JAMU v Brne (L. Kyselák), 2006 – 2009 Kráovské konzervatórium
v Haagu (R. Ephrat), 2006 – 2011 doktorandské štúdium na JAMU
(L. Kyselák)
Majstrovské kurzy: Ognian Stantschev, Siegfried Führlinger, Kim Kashkashian, Thomas Riebl, Hatto Beyerle, Vladimir Mendelssohn, Pinchas
Zukerman a i.
Súaže: Súaž študentov slovenských konzervatórií (1999 – 2. miesto,
2001 – 2. miesto), Medzinárodná interpretaná súaž a festival Beethovenov Hradec (2004 – 3. miesto), Storioni Festival Prijs (2011 – nalistka, ako lenka The Hague String Variations)
Spolupráce: Junge Philharmonie Wien (2001 – 2006), Štátna lharmónia Brno (2003 – 2005), Solistes Europeens Luxembourg (2005 – 2008),
Rotterdams Philharmonisch Orkest (od 2009), The Hague String Variations (od 2009), Amati Ensemble, Redon Piano Quartet a i.

v širšom kontexte. Napríklad vo svete opery sa tu klasické diela s vekou
pravidelnosou uvádzajú v moderných stvárneniach. V minulej sezóne
sme s orchestrom hrali Gounodovho Fausta v réžii Àlexa Ollého, ktorý
bol riešený naozaj vemi odvážne. Výsledok – domáci divák „zjojkne“,
no zárove ostane po celý as fascinovaný.
Vráme sa ale ešte na Slovensko. Ilja Zeljenka skomponoval dve skladby
pre violu s venovaním „pre Veronku“, ktoré patrí vám. Ako ste sa s ním dostali do kontaktu?
So Zeljenkovcami sme boli rodinní priatelia – jeho manželka a moja

mama boli kolegyne-lekárky.
Sonatína pre violu a klavír
vznikla v roku 1998, ke som
študovala na konzervatóriu.
Bola som ešte len mladá „žaba“,
ktorá sa uila drža poriadne
violu v rukách, preto bolo pre
ma poctou popasova sa s takouto skladbou. Samozrejme,
prihliadol aj na môj vek – Sonatína je interpretane jednoduchšia, zato však istá a krásna!
Druhá skladba, Sonáta – Elégia
pre violu sólo, vznikla o nieo
neskôr. Premiérovala som ju na
JAMU v Brne v roku 2003 na
roníkovom recitáli. Predtým
som bola u Zeljenkovcov v Harmónii na konzultácii. Ostala mi
v pamäti hlavne atmosféra ich
domu – bolo to najpokojnejšie
miesto, aké som si vedela predstavi, ideálne na komponovanie
(všade boli zastrúhané ceruzky
a pripravený notový papier, keby
prišla inšpirácia!). Pán Zeljenka prišiel osobne do Brna na
môj koncert, zárove tam mal
vtedy prednášku pre študentov
kompozície. Sú to vemi pekné
spomienky!
Ste lenkou Rotterdamskej
lharmónie, hráte vo viacerých komorných zoskupeniach. Máte svoje
umelecké vízie?
Vízia sa týka budúcnosti a všetci
dobre vieme, že dnešná krízová
doba je skúškou prežitia aj pre
klasickú hudbu. Nazvime to
teda skôr želaním, aby bolo vždy
publikum, ktoré dokáže oceni
krásu a h bku klasickej hudby,
jej nadasovos. A aby interpreti
dali do predvedenia všetko, o
by pomohlo odzrkadli myšlienky skladatea, estetiku a dušu
skladby, jedinenos momentu.
Ak interpret a posluchá dokážu
navzájom vytvori porozumenie,
koncert ostane skvelým zážitkom
pre obe strany a máme šancu,
že klasická hudba prežije dlhé
roky. i už prinesieme na pódium
tradiný alebo odvážnejší program, nech obdaruje udí radosou
a pocitom spokojnosti – dobre,
že som dnes prišiel a teším sa
nabudúce!
Pripravil Juraj BUBNÁŠ
5
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Klasová predniesla Introduction and Samba
amerického skladatea a pedagóga Maurice
C. Whittneyho, bolo zrejmé, že je talentovanou a technicky výborne vyzbrojenou saxofoVaka aktivite obianskeho združenia ARTIS má hudobný život v Prešove
nistkou s pekným tónom, podobne ako v Deux
novú dimenziu – letný Festival komornej hudby ARTIS.
Mouvements Belgiana André Waigneina (na
klavíri sprevádzal Erik Jámbor). Marek PasDueto pre husle a violonelo op. 7 poali manžeOtvárací koncert druhého roníka (3. 7.)
lia Schmitzovci ako dialóg s jednotným zvukom
tírik uviedol skladby „zabudnutých“ autorov.
patril basistovi Štefanovi Kocánovi s klavíra cítením. Tmavšia farba tónu huslistky dodáJazzom aj impresionizmom poznamenaná Hot
nym sprievodom Dagmar Duždovej. Sólista
vala rapsodickým duetám požadovaný rozmer.
Sonate Erwina Schulhoffa, vznikla poas auMetropolitnej opery venoval prvú as recitálu
Obdivuhodné boli dynamické i farebné odtiene
torovho pôsobenia v orchestri Jaroslava Ježka,
ruským romantikom. Premostením od piesní
v 2. asti (Adagio), ako aj rytmické akcenty
viacero saxofónových skladieb zanechala
Piotra ajkovského, vyjadrujúcich boles,
a dramatické udržiavanie napätia do poslednej
Francúzka Fernande Decruck (spolu s Micharados i túžbu spojenú s láskou, k Rachmaninoty. Dramaturgicky objavným bolo uvedenie
elom Berkim predviedli Sonate en cis). So
novovým bola Musorgského humorná Piese
Arenského Klavírneho tria . 1 d mol op. 32,
Suite Hellenique Pedra Iturraldeho sa v spoo blche. Efektnými boli Baovské piesne Euv ktorom sa ku Karškovi a Schmitzovi pridala
lupráci s Dagmar Duždovou predstavil Miloš
gena Suchoa a po prestávke nasledovali árie
Dagmar Duždová. Arenského triu nechýba
Kostár, študent Konzervatória v Košiciach.
z Händlovho Xerxesa, Rossiniho Barbiera
Štefan Tká spolu so
zo Sevilly, Halévyho Židovky i Musorgského
svojimi žiakmi (Júlia
Borisa Godunova. Pokia vo „vekom opernom
Gazdíková, Jana
svete“ možno Kocána pou predovšetkým
Jakubová, Alžbeta
v dramatických postavách, v Prešove jeho
Klasová) predviedli
nádherný hlas vynikol v miniatúrach. V áriách
kurióznu úpravu Hadokázal navodi atmosféru „vystrihnutú“
ydnovho Divertimenta
z kontextu deja. Basilio (La calunnia e un
B dur . 1 pre 4 saxoventicello), ako aj alkoholom posilnený Musorgského Varlaam, sa zjavovali na scéne, ako
fóny z aranžérskeho
keby sa spevák prezliekal do ich kostýmov.
pera Adriána HarvaMäkkos, ahkos a prirodzenos Kocánovho
na. Všetci saxofonisti
hlasu sa prenášali aj do zvuku klavíra. Obdisa stretli na pódiu
vuhodné boli Duždovej odtienky pianissima,
v záverenom delé
predovšetkým v lyrických dohrách pomalých
Poem and Dance Leropiesní ajkovského a Rachmaninova.
ya Ostranského.
I. Karško, T. Schmitz, Z. Schmitz
Romantické struny – tak nazvali organizátori
Záverený koncert
Kulanová foto: A. Žižka
koncert (17. 7.), na ktorý prijal pozvanie úinfestivalu (28. 8.) bol
kova vo svojom rodnom meste huslista Igor
lahôdkou pre milovníKarško, od roku 1993 koncertný majster Luvzrušenie ani váše, zárove je vtipným a irokov tanga. Triango (Peter Breiner, Stanislav
zernského symfonického orchestra a Camerata
nickým, klavírny part je „lisztovsky“ nároným
Palúch a Boris Lenko) predstavilo prešovskéZürich. Do Prešova zavítal s huslistkou Zuza(Scherzo) i „chopinovsky“ romantickým (Elemu publiku úpravy svetových táng i Slovenské
nou Schmitz-Kulanovou (košická rodáka
gia), miestami koketuje so salónnou hudbou.
tance Petra Breinera, v ktorých sa k trojici pridal
pôsobiaca v Nemecku) a violonelistom ThoInterpretom sa racionálnym prístupom podana fujare, píšalkách, drumbli i na gajdici Mimasom Schmitzom. Duetá op. 39 Reinholda
rilo zachova brilantnos s výsledným efektom
lan Rendoš. Ak sa festivalu ARTIS bude dari aj
Glièra vyvolávajú v predstavách vnímavého
trblietavého šperku.
naalej, má potenciál zaradi sa medzi renomoposlucháa nádherné asociácie, avšak pod podV programe VÁŽNE vážne SAXOFÓNOvané domáce festivaly. Držme mu palce!
VANIE (19. 8.) vystúpilo v Ortodoxnej
mienkou perfekcionistickej interpretácie. Takej,
synagóge sedem saxofonistov. Ke Alžbeta
akú ponúkli Karško so Schmitzom. Kodályho
Katarína BURGROVÁ

Festival ARTIS v Prešove

Pies)ová tvorba Bélu Kélera
Dramaturgia piesového recitálu, ktorý zaznel na záverenom koncerte 5. kultúrneho
leta Bélu Kélera vBardejovských kúpeoch (19. 9.), bola jedným zlákadiel pre záujemcov o tvorbu dodnes nedoceneného, no vo svete známeho, bardejovského rodáka.
Na znovuobjavovaní Kélerovej tvorby majú
zásluhu historici aj interpreti, poukazujúci na
hodnoty, ktoré je treba uchováva a sprístupova. Patrí k ním aj bardejovská rodáka,
sopranistka Marianna Pillárová. Sólistka
Opery Moravsko-sliezskeho národného
divadla v Ostrave naštudovala celý Kélerov
piesový repertoár, asto priamo z autografov v nemine. Na koncerte zaznelo jedenás
piesní, štyri z nich (poda autora sprievodného
textu Petra Bubáka) v novodobej premiére.
Chvályhodná ambícia speváky smerovala
nielen k oboznámeniu poslucháov s naštu6

dovanou literatúrou, ale predovšetkým k vytvoreniu povznesenej atmosféry a vyjadreniu
hlbokých citových pohnútok, prameniacich
v piesach, k odhaleniu ich skrytých vášní
a nálad. Krásnou farbou a ohybnosou vekého
hlasu, muzikalitou a prirodzenosou výrazu
presvedila nielen o svojich umeleckých
kvalitách (herecký talent, zmysel pre roztopašnos), ale aj o hlbokom vzahu k piesni ako
forme a klenote speváckej literatúry. Pillárovej
artikulácia nemeckých textov bola natoko
zrozumitená a dramaticky úinne stavaná, že
upozornila i na štýlové rozdiely jednotlivých

piesní. Kým v lyrických skladbách zdôraznila
muzikalitu skladatea, v Ach, liebste... op.103
i v koncertnom valíku Come palpita op. 61,
sa s vkusom preniesla nad vplyvmi salónnej
hudby 19. storoia i promenádnych kolonádových koncertov. V jej podaní zazneli naplno
aj rozospievané oblúky a dynamika romantického obsahu Kélerovej najastejšie uvádzanej
piesne Ein Ton aus deiner Kehle op. 9.
Na mimoriadnej úrovni podujatia mala podiel
i klaviristka Marie Horáková, pedagogika
Janákovho konzervatória v Ostrave. Klavírny
part programu staval na ozdobách a gradáciách,
presviedajúc o kompozinom dôvtipe a originalite autora. Efektné a uvonené podanie pôsobivej
záverenej piesne o láske a víne na slová Sándora
Pet ho dov šilo nadšené prijatie umelkyne
v preplnenej sále lieebného domu Astoria.
Lýdia URBANÍKOVÁ
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Slovenské historické organy 2014
23. ro&ník medzinárodného festivalu, 25.–30. augusta,
Spolok koncertných umelcov
Na koncertoch festivalu Slovenské historické organy zaznelo poas posledného augustového týžda 6 organov zrôznych oblastí Slovenska. Na úvod každého znich
predseda Spolku koncertných umelcov Ján Vladimír Michalko upozornil na historické
organy ako na hodnoty, ktoré tvoria významnú súas národného, ale ieurópskeho
kultúrneho dedistva.
Najstarším bol bezpedálový jednomanuálový
organ s 11 registrami od neznámeho majstra
z 2. polovice 18. storoia v kaplnke sv. Michala
v Oravskom Podzámku. Prešiel viacerými
necitlivými úpravami, do pôvodného stavu
ho zreštauroval organár Vladimír Gazdík.
Oproti štandardnej dispozícii nástrojov z rovnakého obdobia má niekoko zaujímavostí
(timpanum – dvojicu vekých drevených píšal
ladených do chvenia, pripomínajúceho zvuk
bubnov). Takmer polovicu dispozície tvoria

Skalica foto: archív festivalu

registre v základnej 8-stopovej polohe (vrátane
labiálnej výchvejnej Vox humany), v spodných
dvoch oktávach rozsahu nástroja možno registrova Bourdon bas 16', suplujúci organový
pedál. Na koncerte rakúskeho organistu Christiana Iwana (27. 8.) zaznel repertoár talianskej
(Frescobaldi) a juhonemeckej proveniencie
(Kerll, Muffat), ale aj Andante F dur KV 616
od Wolfganga Amadea Mozarta.
Druhým najstarším nástrojom festivalu bol
8-registrový pozitív trnavského organára
Valentína Arnolda z roku 1783, stojaci pri
severnej stene rozhrania sanktuária a hlavnej
lode Baziliky sv. Mikuláša v Trnave, reštaurovaný Jánom Valoviom a Petrom Gregvorekom
(podrobnejšie v HŽ 1-2/2014). Na záverenom
koncerte (30. 8.) sa v nádhernej sýtej akustike
trnavského dómu nástroj rozozvual pod prstami Stanislava Šurina. Dramaturgicky úinne
vystavaný program pozostával z diel talianskej
(Frescobaldi, Zipoli, Marcello v transkripcii
J. S. Bacha), nemeckej (Krieger, Pachelbel,
C. Ph. E. Bach), eskej (Brixi, eský anonym)
a domácej organovej literatúry 17. a 18. storoia (levoský evanjelický organista Samuel
Marckfelner a františkán Pantaleon Roškovský). Šurinova premyslená registraná koncepcia dala vyniknú nádhere a rôznorodosti
farebných odtieov, ktoré ponúka dispozícia

nástroja. Výber repertoáru v prípade oboch
nástrojov z 18. storoia rešpektoval v danej
dobe bežný tónový rozsah s „krátkou oktávou“
(vo vekej oktáve chýbajúce Cis, Dis, Fis, Gis).
Nástroje z 19. storoia, ktoré na festivale Slovenské historické organy zväša dominujú, boli
na tomto roníku zastúpené len dvakrát. Desaregistrový jednomanuálový organ s pedálom
(8+2) v Kostole sv. Ondreja, apoštola v Peovskej Novej Vsi, postavil v roku 1870 organár
Joseph Kolbay zo Spišského Podhradia a jeho
poslednú opravu realizovala
diela Gabriela Biesa z Hranovnice. Na koncerte zostavenom z barokového a klasicistického repertoáru (Froberger,
Buxtehude, Stanley, Avison,
Böhm, Vahal, Valerj) ho za
hojnej úasti publika predstavil Marek Vrábel (28. 8.).
Druhý nástroj z rovnakého
obdobia bol v kontexte festivalu raritou: postavil ho anglický
organár Albert Keates v roku
1894 pre Stockbridge Metho-

Zohor foto: archív festivalu

dist Church v Shefelde a do nádherne zrekonštruovaného Jezuitského kostola v Skalici ho po
rozobratí v Anglicku a následnom zreštaurovaní
zasadil Ján Valovi. Ide o 14-registrový dvojmanuálový organ (7+6+1) so žalúziou pre II. manuál a s farebne bohatou dispozíciou. Peknému
zvuku nástroja (až na prisilnú nepôvodnú
mixtúru hlavného stroja) napomáha vynikajúca
akustika kostola. Na úvodnom koncerte festivalu (25. 8.) ho v subnej dramaturgii predstavila francúzska organistka Caline Malnoury.
Škoda, že jej interpretácia bola vo viacerých
skladbách poznaená neistotou znejasujúcou
metricko-rytmickú orientáciu poslucháa a dy-

namicky preexponovanou registráciou.
Už pred dvoma rokmi zaznel v rámci festivalu aj
organ zo zaiatku 20. storoia s pneumatickou
traktúrou (Bratislava – Záhorská Bystrica)
a v tomto trende pokraoval aj aktuálny roník.
Podobné nástroje boli donedávna asto paušálne
posudzované ako „úpadkové“, keže v minulom
storoí bolo postavených mnoho nevydarených
a nekvalitných organov tohto typu s neinšpirujúcim bezfarebným zvukom. Nástroje s pneumatickou traktúrou sú navyše vo všeobecnosti
chúlostivé na klimatické zmeny a nároné na
pravidelnú údržbu. V súasnosti sa však už aj na
Slovensku na tieto organy nazerá ako na reprezentantov daného historického štýlu – v stavbe
i zvukovej koncepcii a možno medzi nimi nájs
umelecky mimoriadne hodnotné nástroje
s ušachtilou intonáciou jednotlivých registrov
i krásnym zvukom pléna. V porovnaní s organmi
s tzv. univerzálnou dispozíciou na nich znejú
lepšie a štýlovo priliehavejšie i niektoré diela
19. a 20. storoia. Dvojmanuálový organ v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Podolínci, ktorý v roku 1902 postavila rma Gebrüder Rieger
z Krnova (Jägerndorf) má výpustkové vzdušnice
s registrovými kancelami a šestnás registrov
(8+4+4), z ktorých sedem je urobených ako
extenzia z iného píšalového radu. Na koncerte
(29. 8.) zostavenom zo štýlovo adekvátneho klasicisticko-romantického nemeckého repertoáru
(Rinck, Schumann, Brosig, Merkel, Rheinberger) a záverenej improvizácie, organ predstavil
Slovák uboš Ihring, v súasnosti pôsobiaci vo
Švajiarsku.
Najmladším a zárove najväším nástrojom
festivalu bol 22-registrový dvojmanuálový organ
(8+9+5) s kuželkovými vzdušnicami v rímskokatolíckom Kostole sv. Margity
Antiochijskej v Zohore. Postavila ho rma Rieger z Krnova
v roku 1924 a po následných
vemi problematických zmenách v dispozícii bola nástroju
vrátená jeho pôvodná zvuková
koncepcia (Ján Valovi). Recitál Belgiana Jana Vermeireho
(26. 8.) bol výnimoný i skvelou dramaturgiou. Po úvodnom
Koncerte G dur princa Johanna
Ernsta zo Sachsen-Weimaru
(v transkripcii J. S. Bacha,
BWV 592), dielach Felixa
Mendelssohna-Bartholdyho
a Franza Liszta umelec vygradoval svoju hru do
uvoneného a výrazovo bohatého muzicírovania
v dielach svojich rodákov (Jacques-Nicolas Lemmens, Flor Peeters a Noel Goemanne), priom
dokonale predstavil farebné možnosti nástroja
v súlade s charakterom, štýlom a hudobným
obsahom týchto skladieb.
Tradinou konštantou festivalu bol kvalitne
spracovaný slovensko-anglický programový
bulletin s informáciami o interpretoch a s detailnými popismi jednotlivých nástrojov, ktoré
vždy potešia každého záujemcu o organovú
hudbu.
Stanislav TICHÝ
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Katedrálny organový festival
Bratislava
5. ro&ník medzinárodného festivalu, 31. júla –11. septembra,
Bratislavská arcidiecéza, Bratislavský samosprávny kraj, Tribus
Musicae
Úvodný koncert 5. roníka úspešného a posluchásky atraktívneho Katedrálneho organového festivalu Bratislava bol mimoriadnou udalosou – v rámci podujatia 31. 7. po druhýkrát
vystúpil Olivier Latry, titulárny organista Katedrály Notre Dame v Paríži. Päasová Suita
na hymnus Veni Creator Spiritus Nicolasa
de Grignyho je reprezentatívnym a pomerne

Koncert v Dóme foto: archív festivalu

asto hrávaným dielom francúzskej organovej
literatúry obdobia baroka. Okrem nej výlune
francúzskemu programu dominovali autori
20. storoia. V jedinenej interpretácii zazneli
Berceuse sur deux notes qui cornent, rytmicky
„zamotaná“ Fantasmagoria a ako prídavok
Litánie Jehana Alaina, virtuózne Prélude
de „L’Enfant noir“ Jeana-Louisa Florentza
a cyklus meditácií L’Ascension (Nanebovstúpenie) Oliviera Messiaena. Obzvláš pri nich si
posluchá uvedomil, ako úžasne a autenticky
znie hudba katolíckeho mystika Messiaena
v priestore bratislavského Dómu. Dlhotrvajúci
dozvuk parížskych katedrál je integrálnou
súasou jeho hudby a parametrom, s ktorým
skladate pracoval (v záverenej Modlitbe
Krista vystupujúceho k Otcovi v atmosfére slnkom prežiareného nebeského pokoja sa akoby
zastavil as). Koncert (s výnimkou Florentza
hral umelec spamäti) vystupoval rozsiahlou
nepokojnou a virtuóznou improvizáciou na
tému antifóny Stanislava Šurina Bože, vymôž
mi právo s vlnami pôsobivých gradácií.
Hudbe 20. storoia venovali znaný priestor
aj alší umelci. Poský organista Piotr Rojek
(7. 8.) uviedol popri dielach J. S. Bacha, Jehana
Alaina a vlastnej improvizácii na tému piesne
Presväté znamenie, presvätý kríž z Jednotného
katolíckeho spevníka skladby Mieczysawa
Surzyského a Mariana Sawu. Dynamicky
exponovaný výstup temperamentného Chorváta Edmunda Andlera Boria (v dramaturgii
takmer absentovali zvukovo i tempovo oddychové skladby) erpal z tradinej literatúry
(J. S. Bach, Guilmant, Widor, Reger), no pred8

stavil i diela Andjelka Klobuara, Frana Paraa,
Jeana-Paula Verpauxa a Aivarsa Kaljsa (4. 9.).
ažiskom programu Alessandra Bianchiho
(14. 8.) bola hudba 2. polovice 19. a zaiatku
20. storoia (Bossi, Vierne, záverená Sonáta
Juliusa Reubkeho), súasnú taliansku školu
reprezentovali Licinio Rece a Massimo Nosetti (organista, skladate a dirigent, ktorý na
festivale koncertoval v roku
2012, vlani neakane zomrel).
Pestrý program (Tournemire,
du Mage, J. S. Bach, Stanford,
Messiaen, Mulet, Gigout)
a suverénny koncertný výkon
sprostredkoval vitálny Gerard
Gillen, titulárny organista dublinskej katedrály (28. 8.).
Oživením bolo vystúpenie Rakúšana Michaela Kollera (21. 8.),
ktorý svoje majstrovstvo a cit
predviedol v sérii improvizácií
na sedem sugestívnych obrazov

Dôstojným festivalovým nále (11. 9.) bola
dvojica omší Mauricea Duruého (Messe
„Cum jubilo“ op. 11 z roku 1966) a Louisa
Vierneho (Messe solennelle cis mol op.16,
1899–1900). Omše zhudobujúce text latinského ordinária bez Kréda vznikli pre zbor
s orchestrom, obaja skladatelia-organisti však
zanechali aj organové verzie (Vierne na návrh
Charlesa-Mariu Widora aranžoval orchestrálny part dokonca pre dva organy, menší z nich
sprevádza zbor). Jednohlasný zborový part
Duruého skladby inšpirovaný gregoriánskou
omšou Cum jubilo predniesol komorný mužský zbor Cantores Bratislavensis (dirigent
Marek Janko), miešaný Consortium Bratislava viedla Iveta Viskupová. Obe telesá
stvárnili zborové party kultivovane a isto,
vo Vierneho omši stáli lenovia zboru spolu
so sprevádzajúcim digitálnym organom (Zuzana Zahradníková) vpredu pred publikom
a synchronizáciu s vekým organom (bývalý
organista bratislavského dómu Martin Bako)
zabezpeoval druhý dirigent na chóre. V rámci
veera predniesol Martin Bako aj závažnú
Suitu op. 5 Mauricea Duruého, ktorej tri asti
(Prélude, Sicillienne a Toccata) rámcovali obe
omšové diela. Prednes mimoriadne nároného
opusu spájal v optimálnej miere prirodzenú
muzikalitu, technickú brilanciu, temperament
a zrozumitenos umocnené registraným zvukovým stvárnením opierajúcim sa o dlhoroné
skúsenosti interpreta s nástrojom i akustikou
priestoru.
Sprievodným podujatím bolo vystúpenie
Davida di Fioreho (31. 8.) na erstvo zreštaurovanom dvojmanuálovom organe v Kostole
sv. Margity Antiochijskej v Zohore. Americký
organista opä potvrdil svoje kvality a poetné publikum zaujal starostlivo zostavenou
dramaturgiou (od anonymnej tanenej suity
zo 16. storoia cez Bachovu Toccatu d mol
BWV 565, kompozície T. Susata, M. Coretta,
L. Boëllmanna, F. A. Guilmanta, M. E. Bossi-

O. Latry foto: J. Bartoš

františkánskeho kaza a akademického maliara
Teodora Tekela (1902–1975): Vojna, Pieta,
K prepadnutiu eskoslovenska (s použitím
melódie piesne Bratíku, zavírej vrátka Karla
Kryla), Svätá rodina, Muž bolesti, Kalvária
a Svietnik. Koller sa k publiku prihováral relatívne umierneným harmonickým a dynamickým
jazykom, štedro, no kultivovane využíval farebné možnosti katedrálneho organu. Do Kalvárie
(zaala akoby hrmením v diake a náznakmi
približujúcej sa búrky) vkusne zakomponoval
efekt dochádzania vzduchu v organe pri vypnutí
motora (vyhasínanie života). Prídavkom bola
improvizácia na slovenskú hymnu.

D. di Fiore foto: archív festivalu

ho po jazzom inšpirované skladby Ellingtona
a Michela). Jeho strhujúca hra si popri technickej dokonalosti a suverénnom nadhade
zachováva svieži neakademický hudobný
prejav. Vynachádzavos a vkus preukázal pri
zvukovom stvárnení diel, priom maximálne
využil relatívne skromné farebné možnosti
daného nástroja.
Stanislav TICHÝ
10 | 2014
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Kubínsky organový festival
1. ro&ník, 3.–24. augusta, Tribus Musicae, mesto Dolný Kubín,
farnos( Dolný Kubín
Vaka neúnavnému organizátorovi Stanislavovi Šurinovi zaznievali organy poas
leta nielen vhlavnom meste, ale aj vregiónoch (19. roník Trnavských organových
dní, 15. roník Organových dní vPiešanoch apremiérové roníky Organového festivalu vModre a Kubínskeho organového festivalu).
Ke sa v dolnokubínskom Kostole Povýšenia sv.
Kríža (postavenom v roku 1997) uvažovalo o výmene digitálneho organu za píšalový, ponukou
bola úprava a inštalácia bývalého organa z bratislavskej Reduty. Hudobná komisia však projekt
nepodporila s odporúaním postavenia nového
nástroja. Hlavný koordinátor projektu Stanislav
Šurin oslovil viacero zahraniných riem s dlhoronou tradíciou, priom návrhy rátali so zabudovaním hracieho stola priamo do organovej
skrine (tzv. Spielschrank). Realizácia dvojmanuálového organu nemeckej rmy Thomas Jann
Orgelbau bola prvou na Slovensku. „Nástroj
presvedí bohatou paletou registrov v základnej
polohe, vaka omu môže by reprodukovaná
predovšetkým romantická a symfonická hudba“,
predstavuje organ Thomas Jann. „Tónová traktúra je mechanická, registrové riadenie elektrické,
setzer umožuje uloženie 4000 pamä ových kombinácií.“ Organovú skriu postavili v kostole za
3 týždne, na zvukovej a farebnej koncepcii regis-

Organizátor:
Moyzesovo kvarteto,
komorný súbor mesta Skalica
Festival podporili:
SNM - Hudobné múzeum
Vstupné:
dospelí - 4€ študenti,
dôchodcovia, ZŤP - 2€

Atmosféra koncertu foto: V. Juríková

trov (1543 píšal od 10 milimetrov po 5 metrov)
pracovali intonéri 700 hodín.
Inštaláciou nového nástroja sa stal dolnokubínsky kostol aj priestorom pre koncertný život
v meste a myšlienka organového festivalu na
seba nedala dlho aka. Titulárny organista
Katedrály Notre-Dame v Paríži Oliviere Latry
predniesol 3. 8. svoj program (Gigout, Franck,

Vierne, Langlais, Alain) s nesmiernou ahkosou,
pokorou a spamäti, záverená improvizácia na
tému piesne Presväté znamenie, presvätý kríž sa
niesla v konzervatívnejšom štýle fúgy. Na koncerte 10. 8. predstavil košický organista František
Beer, študent cirkevnej hudby na Musikhochschule Lübeck, popri dielach Brahmsa, Vivaldiho, Muffata, Duprého i Messiaena aj Fantáziu
na „Veni Sancte“ op. 313 niekdajšieho nitrianskeho regenschoriho Jozefa Rosinského. Na zabudnutého autora domácej proveniencie
poukázal aj Poliak Przemysaw
Kapitua (17. 8.), ke popri vlastných i Lisztových transkripciách
Chopinových prelúdií predniesol aj
Improvizáciu na starú poskú duchovnú piese op. 38 Mieczysawa Surzyskeho. Záverené vystúpenie Ameriana Davida di Fioreho (24. 8.)
malo širokospektrálnu dramaturgiu,
od skladateov 16. storoia (Tielman
Susato) po súasníkov (Johannes
Matthias Michel, Noel Rawsthorne).
Vaka talianskym koreom disponuje di Fiore správnou dávkou temperamentu
a dlhoroné štúdium v Paríži zanechalo na jeho
technike stopy francúzskej interpretanej tradície. Lepšiu inauguráciu si tento nový nástroj
nemohol žela a spoluorganizátor Matej Bartoš
už naznauje víziu nástrojových kombinácii pre
nasledujúce roníky...
Marek JAMRICH

17. október (piatok)

18. október (sobota)

Nové krídlo Kopplovej vily,
Zelený kríček 3 - Galéria Jána
Koniarka v Trnave,
18.00 hod.

Slovenské národné múzeum
- hudobné múzeum, Fresková
sieň, Kaštieľ v Dolnej Krupej,
17:00 hod.

Moyzesovo kvarteto, komorný
súbor mesta Skalica
Filip Jaro – kontrabas

Roman Patkoló – kontrabas
(SK/CH)
Ladislav Fančovič – klavír
Ján Slávik – violončelo

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart,
Miloslav Gajdoš, Alexander
Moyzes,
Ján Křtitel Vaňhal

Program:
Astor Piazzolla, Grigoras Dinicu,
Ennio Morricone, Roman Patkoló,
John Williams, Giovanni Bottesini

19. október (nedeľa)
Synagóga - Centrum súčasného
umenia, Halenárska 2, Galéria Jána
Koniarka v Trnave, 18.00 hod.
Bass Band: Ján Krigovský,
Ján Prievozník, Metod Podolský,
Ján Borza – kontrabasy
Stephanie Szanto – mezzosoprán
(CH)
Program:
W. A. Mozart, Richard Wagner,
Stanislav Palúch, Vincent Jaš,
Marcel Comendant, Jan Borza,
Giovanni Bottesini
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Gorianikov

Život na javisku

Peter Mikuláš:
Pri Dvo+ákovi si strážim
srdce v chladni&ke
V hbke srdca precítená, vyzretá hudobná interpretácia, starostlivo zvolený
prístup k dielam rozliných štýlových období, istotu vyžarujúca vokálna
technika a v neposlednom rade príažlivý hlasový fond – to všetko sa spája
s menom tohto umelca, už pár desaroí pôsobiaceho na operných
i koncertných pódiách, ktorého úinkovanie je vždy prísubom výnimoného
zážitku.
Pripravila Eva PLANKOVÁ, fotograﬁe: archív Petra MIKULÁŠA
Poas rokov vášho pôsobenia interpretujete
široký repertoár od Bacha až po súasnú tvorbu.
Ako získavate potrebný nadhad?
Najviac zo všetkého ma „trápi“ práve Bach.
Venoval som sa mu dos intenzívne v období
spolupráce s Helmuthom Rillingom v Stuttgarte. Tá sa zaala jeho kurzom, v rámci ktorého sme pripravovali Omšu h mol, nasledovali
spolupráce na mnohých alších kantátach.
Bach predstavuje disciplínu, zviazanú prísnym zápisom, frázou, detailmi, ale aj speváckou technikou. Považujem ho za akýsi základ,
pretože speváka nauí precíznosti, kvalitnému
frázovaniu aj výslovnosti, a to všetko sa neskôr
odzrkaduje na interpretácii alších diel. Po
stránke vokálnej disciplíny je vemi podobný
Mozart. Z jeho postáv mi dodnes zostali Don
Alfonso v pražskom predstavení Così fan tutte
a Leporello v Bednárikovej inscenácii Dona
Giovanniho. Špecický prístup si vyžaduje
každý repertoár, vždy sa preto snažím zobrazi
si predstavy o fráze i výraze daného diela.
10

Potom dochádza k pocitu diferenciácie medzi
jednotlivými štýlovými obdobiami a každé
jedno prináša úžasné nové prepojenia, hadania i nachádzania.
Na zaiatku kariéry ste dos intenzívne spolupracovali s Musicou aeternou a neskôr Slovenskou lharmóniou...
Musica aeterna bola pre ma, ale iste aj pre
udí, ktorí navštevovali albrechtovský dom,
úžasnou školou, v prvom rade udskosti.
Hansi k nám pristupoval nielen ako muzikant, ale ako lovek, takmer ako otec, jeho
dom nám bol stále otvorený, to by ale bola
téma na samostatný rozhovor. Prechod k lharmónii bol v podstate plynulý, pravdepodobne si ma všimli na našom koncerte alebo
na jednej z tajných omší v Dóme, ktoré sa
zvykli slúži na Vianoce i na Nový rok. V Slovenskej lharmónii som ako spevák získal
pevné základy spolupráce s orchestrom,
ktoré pretrvávajú doteraz.

V roku 1978 ste nastúpili do Opery SND. Ako
ste vnímali príchod z koncertného pódia na operné
javisko?
Branislav Kriška a Gerhard Auer, ktorí v tom
ase v divadle pôsobili, boli zárove pedagógmi na VŠMU. Z toho nejako prirodzene
vyplynulo, že som po skonení školy išiel predspieva do SND. Najskôr ma prijali ako eléva
na rok a potom už za riadneho sólistu opery.
Praktická odpove speváka pohybujúceho
sa na týchto dvoch poliach je, že koncertný
a operný spev sa vzájomne dop ajú. Operný
žáner poskytuje znané uvonenie v pohybe,
vo výrazových prostriedkoch ako gestá, pohyb
celého tela a dáva tak možnos podiarknu
hudobný tok. Na druhej strane koncertný spev
znamená disciplínu, používa výrazové prostriedky výlune hudobné, založené na speváckej technike, frázovaní, štýlovosti. Urite
by som si vedel predstavi, že by som robil len
koncertnú innos, a dokážem si predstavi aj
to, že by som sa venoval iba opere. Ale bola by
to škoda, pretože som nadšený, ke ma aká
koncert i operné vystúpenie a obe zložky sa
úžasne dop ajú, aspo tak to cítim.
Na opernom javisku radšej stvárujete postavy vážneho alebo skôr komického charakteru?
Pri dobre napísaných postavách typu Don
Basilio i Don Magnico má spevák príležitos doslova sa vyblázni, uvoni sa, vymýša
krokové i gestické variácie, na rozdiel od
Kráa Heinricha v Lohengrinovi i Gremina
v Eugenovi Oneginovi. Nachádza sa v nás kus
komediantstva, a to mám na tejto práci rád,
nie som zasa až tak prehnane vážny. Dôležité je vži sa do postáv. Ke idem na javisko
ako vrah Sparafucile, musím tam ako vrah
vkroi, aj ke po mojich iných postavách mi
to možno mnohí neuveria. Ale pokúsim sa,
podobne ako pri komických postavách, Godunovovi, Kráovi Filipovi i Svätoplukovi.
Všetko sú to nádherné pokusy, ktoré publikum bu príjme, alebo nie. Ke ich príjme,
som – samozrejme – rád, ke nie, uvažujem,
v om som urobil chybu, že som nebol dostatone presvedivý.
Aký je váš názor na problematiku režijného
divadla?
Môj vzah k moderným réžiám je nulový, nie
som zástancom prvoplánového výkladu, kde
sa skonkretizujú celkom iné súvislosti, napríklad Aida z obdobia starého Egypta sa posunie
do éry fašizmu, alebo Maškarný bál sa zinscenuje ako nejaká párty. Keže som ale zamestnaný v divadle, plním zadania režisérov. Ak sa
však aktualizácia nemá udia na kongeniálnej
báze, podobne, ako to urobil Bednárik s legendárnym Faustom, je iba približnou, prvoplánovou a aj pre ma ako interpreta nezaujímavou. Potom zostáva už len nádherná hudba
i divadlo ide do úzadia pre speváka a urite aj
pre diváka.
10 | 2014

ROZHOVOR

Sucho) ako klasik
Nevyhýbate sa ani tvorbe 20. a 21. storoia,
aký ste si k nej vytvorili vzah?
Rozšifrova niektorých skladateov môže
by niekedy problém. Oto Ferenczy mal jeden cyklus piesní, ktorý bol pre ma zložitý
najmä v pochopení jeho silnej, až mohutnej
harmonickej stránky. Uchopi part intonane
a zárove poda dynamicky, agogicky i výrazovo správne, bol ažký oriešok. „Objavi“
niektorých skladateov znamená viac študova, ui sa lepšie vníma harmonický základ,
a potom dôjde k akémusi osvieteniu, o všetko sa v danej partitúre nachádza. K Cikkerovmu Mr. Scroogeovi som hadal kú celý rok
a až po niekokých reprízach som si postupne
uvedomoval, že spevácka línia, ktorá je pre
nás taká základná a podstatná, sa tam skrýva
v skutone geniálnej podobe. Podobný prípad
je i Benešova Hostina a mohol by som vyratúva alej. Keby som mal zakotvi u Suchoa,
bol som v štádiu, kedy som ho nedokázal vníma, ui sa ho, chápa intervaly. Vo vyššom
veku sa odrazu pre ma stal klasikou. Celý
farebný, nádherný Svätopluk tak funguje.
Menoval som, o bolo pre ma asi najažšie,
a potom zaína tvorba Vlada Godára, zrozumitená, jasná, istá, presná, ktorá ma vždy
oaruje. Tiež Jevgenij Iršai, posledná Stabat
Mater, ktorá odznela v Žiline pred rokom,

V tejto súvislosti na um prichádza váš prednes Biblických piesní a celkovo tvorby Antonína
Dvo áka. Akoby vás k tomuto skladateovi viazal
osobitý vzah...
Je to skrátka génius. Netajím sa, že od druhej
polovice Rusalky, ke zaznieva všetko okolo
ma za scénou, ticho sedím, poúvam, vnímam
neuveritené harmónie a objavujem v orchestri
stále nové zvuky i farby. Táto opera ma nikdy
nenechá chladným, obzvláš druhá polovica je
nadasovým zážitkom. Spoiatku priam rozprávkovo
detský dej sa zmení na skuBach speváka nauí precíznosti, kvalitnému
toný príbeh muža a ženy,
frázovaniu aj výslovnosti, a to všetko sa neskôr
prepojený s Dvo ákovou
odzrkaduje na interpretácii alších diel.
genialitou. Biblické piesne
zasa vnímam ako modlitbu
a pre ma sú introvertnou
výpoveou, presahujúcou rámec interpretanej
Zmienili ste sa o Šostakoviovi, pod vedením
prezentácie. Zasahujú hlboko aj ma samého
jeho syna ste dokonca uviedli slávnu symfóniu
a musím si dáva pozor, aby som ich dokázal
Babi Yar.
zaspieva, nebol až natoko ponorený do ich
Viaže sa k tomu aj príhoda. Pozvali ma do
obsahu a nenechal sa „vykoaji“. Doslova si
pražského FOK na uvedenie Šostakoviovej
musím stráži srdce v chladnike. Spolu so Sta13. symfónie, dirigova mal jeho syn. Po prbat Mater i Rekviem sú to diela, ktoré jednoduvých slovách, ktoré som zaspieval, skúšku
cho prenikajú pod kožu. Som rád, že je to tak,
zastavil a povedal, že to nie je Jevtušenkov
a návraty k nim sú vždy sviatkom.
text a takto to spieva nemôžem. Naštudovanú som mal totiž cenzurovanú verziu diela.
A tak kým ostatní už skúšali alej, prepisoval
Práve Dvo ákovo Rekviem vás pozvali spieva
som si z partitúry pôvodný text – text o Rusaj na poslednú rozlúku s prezidentom Václavom
ku, smutný, pravdivý, ozajstný...
Havlom.

datea pri hudobnom naštudovaní vidím ako
urité posolstvo. Jeho dielo má zaznie prvýkrát, kým zatia znelo v jeho ušiach, v jeho
mysli, duši. Zapísal ho a odrazu je tu, naživo.
Osobne si ten pocit ani neviem predstavi,
musí to by nieo úžasné. Ke som stál pri
skladateovi, úplne som ho chápal, že z prvého poutia svojej skladby mal iste rados.
Tieto situácie boli vždy výzvou a pre ma
osobne aj naplnením.

Falstaff

je dielo ažko porovnávatené s nieím, má
jasnú stavbu, farbu i výpove. Zo zahraniných autorov trvalo dlhšie dosta sa k Albanovi Bergovi a jeho Wozzeckovi, ale napríklad
jednoduchšia cesta viedla k Šostakoviovi.
Jeho tvorba je presne daná, v znanej miere
tonálna, v znanej ani nie, a hoci v jeho hudbe musí lovek preklenú viaceré intonané
úskalia, je omnoho itatenejší.
Spolupracovali ste s domácimi skladatemi
v rámci príprav diel aj osobne?
Spoluprác bolo viac, s Jurajom Benešom,
Vladom Godárom a mnohými alšími.
Spomínam tiež na Eugena Suchoa, ke
som spieval prvýkrát Štelinu v Kriškovej
inscenácii Krútavy, potom v rámci príprav
Svätopluka. Vedomie, že majster Sucho
sedí na skúške a vníma nás, bolo silné. Príliš
sa nemiešal do detailov, nehadal drobnosti,
ktoré by mali by inak. Mnohé nechával aj na
interpretov a na ich pocit. Prítomnos skla-

Od piesní k Rekviem
Venujete sa i piesovej tvorbe. Akú dôležitos
pripisujete tomuto repertoáru?
V tejto oblasti so smútkom pociujem veký
decit. Ponuka na piesové koncerty na Slovensku je malá, ím sa zmenšuje priestor na
to, aby sa v piesovej tvorbe spevák usadil
a našiel. Piese prináša ešte väšiu drobnokresbu ako opera i oratórium a umelca posúva do špecickej polohy akéhosi vnútorného
maovania tých krátkych, niekokominútových
výpovedí. Možno u nás nie je ani divák natoko
vychovaný, aby rozumel piesovým monológom natoko, ako chápe napríklad operu.
Opera je komunikatívnejšia, známejšia, piese si vyžaduje hlbšie štúdium, ponor do textu
a jeho významu. Dodnes sa rád pri klavíri
vraciam k piesam, ktoré som doteraz spieval,
a uvažujem, ako by som ich v detailoch možno
pretvoril inak.

Považoval som to za obrovskú es, ale na
druhej strane som si uvedomoval, že to vôbec nebude jednoduché a budem musie rieši
podobný problém, aký som už naznail. Spomenul som si na stretnutie s ním tu v SND,
ke sa stal prezidentom, bolo to stretnutie
s lovekom, etickým, udským... Rozlúil som
sa teda s Havlom – lovekom, ale urite nie
s posolstvom, ktoré zanechal.
Od zaiatku kariéry ste udržiavali umelecké
kontakty so zahraniím. Nelákalo vás niekedy stále
pôsobenie za hranicami Slovenska?
Ani ma to láka príliš nemohlo, mal som rodinu s tromi dcérami a pri zahraniných úinkovaniach som vždy musel hada kompromisy,
nemohol som odís na pevný angažmán.
Možno by som teraz, ke je iná doba, a keby
som bol v mladšom veku, súhlasil. Ale okolnosti boli iné a moje úinkovania „vonku“ sa
napokon vždy niesli v duchu poznania, ktoré
mi aj v súasnosti tlmoia moji mladší kolego11
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via chodiaci do zahraniia, že v Bratislave sa
dá robi skutone dobrá práca. Samozrejme,
máme repertoárový druh operného domu
a nie typ stagionového divadla, ktoré angažuje
spevákov na tri mesiace, možno máme aj
organizané decity, ale o sa týka výsledku,
vokálnej aj interpretanej kvality, nemáme
sa za o hanbi. Potvrdili mi to aj moje návraty napríklad z Amsterdamu, Ríma i New
Yorku. Opera je nároná na as, vyžaduje si
ho najviac a to by som musel by v zahranií
vemi dlho. Vždy som napokon usúdil, že bude
lepšie zosta, že aj tu mi ponúkajú krásne
roly. Trochu iná situácia je s koncertmi, tam

toko hovorí. Napríklad George Solti bol už starý
pán, ke sme v Paríži spolupracovali na uvedení
Beethovenovej Missa solemnis. Pred sebou mal
zväšenú partitúru, aby dovidel na noty, jeho
strohé, prísne gesto však svedilo o jasnej predstave, o chce s dielom urobi. V istom momente
odišiel od pultu do zadného radu za jedným
autistom a presne mu ukázal, ktoré miesto má
ako zahra. Najkrajšie bolo, ke sme raz celkom
dobre neposlúchli jeho gesto, teatrálne zalomil
rukami a položartom zvolal, že takto to predsa
nemôže by, ve to je jedno „disastro“, ím celú
situáciu zmiernil. Vemi podobný bol Václav
Neumann, zretene povedal, o potrebuje, ale

Leporello

Falstaff

Odovzdávanie
Vaše interpretácie sú priam charakteristické
nadstavbou, akousi pridanou hodnotou. Ako dokážete túto schopnos vštepova svojim študentom?
Pokúšam sa o to, pretože to považujem za mimoriadne dôležité. Hlas má v podstate každý,
len nie každý vie, ako s ním narába a vyjadri
aj h bku diela. Zapodievam sa tým, predstavu-

Filip

Na cestách

som to roztoil po celom svete a, chvalabohu,
funguje to aj naalej. Navyše, stretáva vždy
nových dirigentov pri tom istom diele, i už ide
o Dvo ákovo Stabat Mater, Verdiho Rekviem
i Beethovenovu 9. symfóniu, je vemi obohacujúce. Je to trochu ako detektívka prinášajúca
vždy nové vzrušenie. A dirigent je pre ma
vždy inšpiráciou, najmä ke dokáže pracova
s rukami, ako treba.
Ktorí vás oslovili najviac?
Je to pomerne jednoduché. Dirigenti zvuného
mena sú talentovaní a sú skutone vekými osobnosami. Je ich pomenej a možno sa preto o nich
12

a Gabrielou Beakovou. Pohybujeme sa v polohách výnimoných udí, ktorí okrem toho, že sú
fantastickí hudobníci, predstavujú aj nesmierny,
niekedy priam neoakávaný udský rozmer.

v situáciách, kedy na skúškach zaínala by
trochu dusná atmosféra, zastavil to a odahil.
Taktiež Vladimir Ashkenazy. Carlo Maria Giulini, s ktorým sme spolupracovali v Turíne, bol
zasa askéta a na jeho skúškach sa vemi nedalo
smia – hoci aj pochopitene, keže sme pripravovali rekviem. Asketický bol v geste, v pohade,
v ponore, ale ke sa celý zaklonil, zdvihol hlavu
a doslova plával nad hudobným dejom, strhol
nás doslova všetkých. Alebo Ondrej Lenárd,
lovek absolútneho hudobníckeho nadania,
s nami vypracovával detaily a jeho názor bol vždy
presný a jasný – zvláš mám na mysli Verdiho
Rekviem s Petrom Dvorským, Evou Randovou

je to asi 50 percent úsilia, nemenej podstatnú
druhú as, asi 40 percent, tvoria technika
a prosté, no pre prax absolútne dôležité muzikantské rady, na om aj dirigenti bazírujú
najviac – aby vokály nenarúšali frázu, precízne
vyspievanie krátkych nôt, povolenie dlhých držaných nôt, aby neboli držané ako „za paesy“
a mali uritý vývoj, okrúhlos a podobne. Nuž
a zvyšok je niekedy ažké vysvetli – ako nasadi frázu Lenského, aby bola krásna, okrúhla,
„geddovská“, naplnená silným výrazom. To je
už fenomén, ktorý síce možno poúva veakrát, ale preo to robí interpret tak, musí už
žiak zisti sám. Pri poúvaní nahrávok vysvet10 | 2014
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ujem, že posudzovanie, i sa mi to pái, alebo
nie, je iba primárne. Ale presne treba vedie,
preo, ako bola fráza nasadená, ukonená,
ako spevákovi fungoval dych, rezonancia. Ide
o atribúty, ktoré by profesionálny spevák pri
dobrom tréningu mal ovláda.
Sám ste ukážkovým interpretom na mnohých
nahrávkach...
Nerád poúvam vlastné nahrávky. Bezprostredne po ich vytvorení nemám chu ich hne
poúva a polemizova o farbe a veciach, ktoré
nemôžem ovplyvni. V uritom momente si
ich ale musím vypou, posudzova, detaily,
texty. Väšmi ma už potom zaujíma precíznos
nasadenia tónu, intonácie a výpovede ako takej.
A už v momente zaznamenania diela by som ho
chcel ís nahra znovu a celkom inak. Štúdiové
nahrávky sú však pre spevákov nevyhnutné, ni
nezakryjú, hlas pou reálne. Ke sú zrealizované profesionálne, s dobrými mikrofónmi, je
to najkvalitnejšie, o môže by, a miestami ich
povyšujem nad uitea spevu.
V om je dnes situácia pre mladých spevákov iná?
V podstate sa ani príliš nezmenila, akurát sme
nemali toko príležitostí chodi predspieva.
Ten, kto je šikovný, má v hlase ešte osi navyše a

oarí dirigenta i publikum, má cestu otvorenú.
Na druhej strane ten, kto nechce chápa tieto
roviny, to má ažšie, pretože konkurencia spevákov strednej kvality je veká. Svojich študentov nabádam, aby chodili spieva, keže práve
na pódiu pred publikom sa to všetko „kuje“,
tam sa získavajú skúsenosti aj na nároné bakalárske a neskôr absolventské koncerty. Navyše,
dokáza strhnú publikum na svoju stranu,
odovzdávanie pocitov, pociovanie vzájomného
chvenia medzi interpretom a poslucháom,
reakcie publika, to sú základné veci, ktoré sa
nedajú naui v triede.
Máte nejaký interpretaný sen, dielo, ktoré
zatia nebola príležitos naštudova?
Ani nie, možno ak by prišlo nejaké nové moderné dielo, o by ma oslovilo ako naposledy
Iršaiova Stabat Mater. Akokovek, každé dielo,
ktoré som už aj spieval, i už Janákova Glagolská omša, alebo Stabat Mater od Dvo áka,
prichádza vždy nanovo. Výzva je vždy nová
a vekom stále novšia, pretože viac treba myslie
na techniku, dba na kondíciu a v neposlednom
rade sa mení názor. Napríklad až v posledných
rokoch som pochopil, že Verdiho Rekviem nie
je iba o smrti, ale rovnakou mierou aj o živote,
a durový akord na konci vlastne symbolizuje

Svieži hlas, zrelá charizma
Operným galakoncertom Peter Mikuláš 60 sa Opera SND rozhodla 12. 9. splni hne
dva ciele naraz: otvori polo-jubilejnú 95. divadelnú sezónu azárove vzda es
jednému zo svojich najvernejších lenov, basistovi Petrovi Mikulášovi, ktorý vjanuári
oslávil životné jubileum.
Jeho Don Basilio z Rossiniho Barbiera zo
Sevilly (La calunnia e venticello) je stále pohyblivý, pružný a hudobne vtipný. V parte Giorgia
Valtona z Belliniho Puritánov (Il rival salvar tu
dei) lomil výraz od autoritatívneho muža cez
otcovsky rozcíteného strýka k odhodlanému
vojakovi, okúzujúc vokálnou, interpretanou
i osobnostnou charizmou. Schopnos dopracova sa k maximálnej výrazovosti dokladoval
aj partom Filipa z Verdiho Dona Carlosa:
španielsky krá je v jeho podaní rezignovaným,
smutne (seba)ironickým manželom (Ella
giammai m‘amò) aj rozorvaným otcom, ktorý
najprv vzdoruje, no napokon sa podrobuje
nátlaku inkvizície (Soni o dinanzi al Re?).
Veký basový duet bol bezpochyby vrcholom
koncertu. Vo svojom o generáciu mladšom
kolegovi Štefanovi Kocánovi našiel Peter Mikuláš rovnocenného partnera i muzikálneho,
technicky aj farebne disponovaného nástupcu. Nielen v parte Inkvizítora, mimoriadne
vypätom v oboch póloch tónového rozsahu,
mal Kocán pod kontrolou každý záchvev svojho – objemom síce nie mohutného, no vaka
koncentrovanosti tónu krásne znelého – basu.
„Katalógová“ ária Mozartovho Leporella bola
v jeho podaní disciplinovaná, do poslednej
frázy premyslená, a predsa vkusne vtipná, bez
stopy po interpretanom klišé. Nasledujúci
duet O statua gentilissima, v ktorom part slu-

hu prebral Peter Mikuláš a Štefan Kocán si ako
Don Giovanni pripomenul barytónové školské
zaiatky, poskytol poslucháom príležitos porovna dva interpretané pohady na postavu
Leporella: cynicky sostikovaný (Kocán) a rudimentárne udový (Mikuláš). Ešte vanejší
priestor na komparáciu dvoch skvelých basistov priniesol záverený prídavok: po rozkošne
zaspievanej i zahranej Mikulášovej árii Kecala
Každý jen tu svou, s papierovým srdiekom pre
jeho „jedinou“, manželku Ogu, mu do duetu

nádej. Alebo že 9. symfónia, jej posolstvo mieru,
udskej pokory, nadobúda špeciálne v tejto dobe
nový rozmer. A pri interpretácii ich musím
chápa práve takto...

Peter MIKULÁŠ (1954) patrí k najvýznamnejším
predstaviteom slovenského vokálneho umenia.
Ako sólista Opery Slovenského národního divadla
uchvacuje muzikalitou, štýlovou všestrannosou
a sugestívnosou výrazu vo vážnych aj komických
úlohách. Popri pôsobení v SND pravidelne
úinkuje na významných operných scénach a koncertných pódiách v zahranií (o. i. v Prahe, Viedni,
Salzburgu, Berlíne, Ríme, Madride a Tokiu).
Popri opere sa intenzívne venuje pies ovej, kantátovej a oratoriálnej tvorbe. Jeho široký koncertný
repertoár zah a diela klasikov, ale i hudbu
20. a 21. storoia, vrátane diel slovenských autorov. Spolupracoval s poprednými dirigentmi
ako Ch. Mackerras, Sir G. Solti, C. M. Giulini,
J. Blohlávek, L. Pešek, H. Rilling, Sir N. Marriner.
Jeho diskogra a zah a nahrávky diel mnohých
štýlových období. V sezóne 2006/2007 bol riaditeom Opery SND. Venuje se tiež pedagogickej
innosti (VŠMU). V roku 2014 bol vyznamenaný
Cenou ministra kultúry.

Kecala s Jeníkom Znám jednu dívku „kecal“
aj Štefan Kocán. Vtipné nále koncertu sa zárove stalo sympatickým gestom kolegiálnej
prajnosti a vzájomnej úcty.
Popri mladšom „Stimmkolegovi“ dal jubilant
možnos uchádza sa o divácky potlesk aj
dvom mladším spolupútnikom na doskách
SND, tenoristovi Tomášovi
Juhásovi a barytonistovi
Danielovi apkoviovi. Ich
sólové vstupy (Juhásov nekaždodenne farebný, technicky
však nie celkom perfektný
Ottavio z Dona Giovanniho, aj
apkoviov snaživý Riccardo
z Puritánov, ktorému však
chýbala vokálna charizma) sa
dali prija, no spoloný duet
z Dona Carlosa vyznel – najmä v susedstve hlasovo disponovanejších kolegov – ako
isté „Falschbesetzung“.
Okrem štyroch pánov sa
predstavili aj dve dámy: v Prahe domestikovaná rumunská
Zachariáš
sopranistka Anda-Louise
Bogza, disponujúca pravým
dramatickým materiálom vrúcneho timbru
(Leonora zo Sily osudu, Elisabetta z Dona
Carlosa) a ubica Vargicová, bazírujúca
predovšetkým na technickej perfekcii svojho
prierazného koloratúrneho sopránu (Donizettiho Maria di Rohan, Gounodova Juliette).
Orchester SND dirigoval popredný eský
dirigent Robert Jindra s najväším úspechom
v hudobne sugestívnom verdiovskom bloku.
Michaela MOJŽIŠOVÁ
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Systém

J. A. Abreu foto: archív

Od polovice 70. rokov 20. storoia sa
v rámci projektu El Sistema dostalo
ku klasickej hudbe niekoko generácií
detí z najchudobnejších vrstiev.
Výsledkom kontinuity a štátnej
podpory „Systému” sú nielen desiatky
symfonických orchestrov, vrátane
telies a umelcov s globálnym vplyvom,
ale tiež zmeny v oblasti kriminality
a gramotnosti.

Pripravil Andrej ŠUBA
El Sistema je štátom podporovaný program
hudobného vzdelávania vo Venezuele, ktorého
vznik inicioval klavirista a dirigent José Antonio Abreu. Svoj prvý orchester založil v Caracase v polovici 70. rokov 20. storoia s cieom
vytvori teleso zložené výlune z Venezuelanov. Tamojšia scéna klasickej hudby vyrástla
a fungovala prevažne na báze kultúrneho
importu, ktorý so sebou priniesli nemeckí,
talianski a španielski imigranti a dominovali jej
Európania. Abreu prišiel do Caracasu v období
intenzívneho ekonomického rastu súvisiaceho
s rozvojom ropného priemyslu, no domácim
hudobníkom doba naklonená nebola. Vo viacerých rozhovoroch spomína, ako istý študent
po skonení konzervatória spálil na dvore školy
fagot, lebo vedel, že sa ako hudobník neuplatní. Vaka spojeniu vizionárstva, pragmatizmu
a osobného zaangažovania sa Abreuovi podarilo tento stav zmeni. Po prvých úspechoch
programu, ktorý sa oskoro zameral na vzdelávanie mladých hudobníkov a následne na deti
a mladých udí zo znevýhodneného sociálneho
prostredia, prebral nad El Sistema v roku 1979
patronát štát. Nadácia spravujúca El Sistema
(v roku 1996 podporili program aj UNICEF
a Svetová banka) bola dlhú dobu známa pod
zložitou skratkou FESNOJIV (La Fundación
del Estado para el Sistema Nacional de las
Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela),
dnes nesie názov po bojovníkovi za oslobodenie Latinskej Ameriky, Fundación Musical
Simón Bolívar. V súasnosti existuje vaka
programu El Sistema vo Venezuele okrem
30 profesionálnych orchestrov aj 285 orchestrov pre deti vo veku od 4 do 6 rokov, 220 detských orchestrov (pre deti a mládež od 7 do
16 rokov), 180 mládežníckych orchestrov (pre
mladých udí vo veku od 16 do 22 rokov), niekoko stovák zborov a 285 na hudbu zameraných vzdelávacích centier (tzv. núcleos), ktoré
navštevuje 400 000 detí a mladých udí. O ich
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výchovu a vzdelanie sa stará 15 000 pedagógov. Kontinuitnú, systematickú a viac než tri
dekády trvajúcu podporu štátu, ktorý považuje
program za prioritu, a robí ho v istom zmysle
„viditeným“, možno spolu s osobnosou eru-

foto: archív

dovaného, rešpektovaného a charizmatického
lídra považova za kúové faktory úspešnosti
El Sistema. Do roku 2013 ním prešli približne
3 milióny mladých udí. Špecickým geograckým a dobovým katalyzátorom presadenia
projektu bol pravdepodobne do istej miery aj
patriotizmus typický pre postkoloniálnu minulos juhoamerických krajín.

Klasická hudba nástrojom
pozitívnej spolo&enskej zmeny
El Sistema sa od tradiných európskych modelov hudobného vzdelávania, založených
prevažne na exkluzivite tzv. vysokého umenia,
odlišuje v prvom rade cieovou skupinou:
75 % úastníkov programu pochádza z najchudobnejších spoloenských vrstiev, žijúcich
na predmestiach miest v tzv. barrios. „Preo by

malo by hranie Mozarta a Beethovena výsadou
jednej spoloenskej triedy? Svetové hudobné
dedistvo musí by súas ou spoloného kultúrneho dedistva a každý má ma k nemu prístup
prostredníctvom vzdelania,“ povedal Abreu
pre New York Times
v roku 2007. Program
si napriek štátnej
podpore uchováva
znanú nezávislos od
politického systému
a kompetenne spadá
pod ministerstvá,
ktoré majú na starosti
sociálnu politiku,
nie pod ministerstvo
kultúry. Abreu vysvetlil svoje dôvody
nasledovne: „V Južnej
Amerike ministerstvá
kultúry zastávajú vemi elitársku predstavu
umenia ako nieoho, o je pre privilegovanú
minoritu. Toto je dôvod, preo som od zaiatku
chcel o ciálnu záštitu projektu ako sociálneho programu.“ Táto skutonos ho v krajine
s nestabilným a v poslednej dobe prevažne
avicovým režimom dokázala ochráni od zásadnejších rozpotových škrtov. Investície do
El Sistema sú pritom znané: v roku 2010 bol
celkový rozpoet projektu 120 miliónov dolárov. Väšina nancií pochádza od štátu, as
tvoria aj individuálne a remné sponzorské
príspevky. Projekt sa vaka diplomacii Abreua
tešil podpore všetkých po sebe nasledujúcich
venezuelských vlád (v podstate bez ohadu na
ich politickú orientáciu), no kritici pomerov
v krajine zvyknú pripomína, že azda najvýraznejšie sa za El Sistema zasadzoval prezident
Hugo Chávez (1954–2013). „Vláda nepovažuje podporu tohto projektu za výdavok, ale
za jednu zo stratégií ako bojova s chudobou,“
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nechala vypracova štúdiu na vzorke viac než
2 000 000 mladých udí, ktorí získali vzdelanie prostredníctvom neho. Výsledky hovorili
jasnou reou: v skúmanej skupine sa výrazne
zlepšila gramotnos, školská dochádzka a niekokonásobne sa znížila delikvencia. Program je tak nielen alším
„Chudoba generuje anonymitu.
dôkazom, že aktívne pestovanie
hudby má pozitívny vplyv na
Orchester znamená rados, motiváciu,
školských prospech, súasne tiež
tímovú prácu, úspech. Hudba vytvára
spochybuje tzv. faktor vplyvu
pocity šastia a viery v komunitu.”
lepšej rodiny. Aj na základe zisteJ. A. Abreu
ní výskumu Inter-American Development Bank sa vo Venezuele
zaalo s implementáciou princípov El Sistema
kontrole využi pri propagácii režimu. V júni
do vyuovania na verejných školách a klasickú
roku 2007 získal program pôžiku vo výške
hudbu ako prostriedok resocializácie zaalo
150 000 000 amerických dolárov na zriadeod roku 2007 využíva venezuelské Minisnie siedmich nových regionálnych centier
terstvo spravodlivosti a vnútra v štátnych
El Sistema po celej krajine. Inter-American
väzniciach.
Development Bank si pred touto investíciou
charakterizoval postoj štátu jeden z ministrov
Chávezovej vlády a poprel, že by prezident využíval program na propagandu. Nebol to však
len kontroverzný politik, ktorý rozpoznal význam El Sistema a neváhal ho vaka priamej

foto: archív

José Antonio ABREU (1939) vyštudoval okrem hudby i ekonómiu, pôsobil v obidvoch oblastiach, bol tiež univerzitným pedagógom a aktívnym politikom (len parlamentu, minister
kultúry). V roku 1995 ho UNESCO menovalo za delegáta zodpovedného za rozvoj šírenie
modelu venezuelských mládežníckych orchestrov vo svete, v roku 1998 získal od tejto organizácie titul Vevyslanec mieru. V roku 2004 bol v USA ocenený World Culture Open Prize
for Arts and Culture, získal tiež Polar Music Prize, nazývanú aj Nobelovou cenou za hudbu.

Orchester ako model
ideálneho spolo&enstva
Napriek medzinárodným umeleckým úspechom spájaným najmä s menom mladej
dirigentskej hviezdy Gustava Dudamela
a Symfonickým orchestrom Simóna Bolívara (predtým Mládežníckym orchestrom
Simóna Bolívara) je El Sistema v prvom
rade fungujúcim sociálnym projektom,
v ktorom sa deti uia správa ako lenovia
komunity. „Cieom orchestra je vychováva
a rozvíja udské bytosti, obanov,“ povedal
o projekte José Antonio Abreu, zdôrazujúc
princípy solidarity a spoloenskej disciplíny, ktoré si v orchestri možno osvoji.
V inom rozhovore túto myšlienku rozvinul:
„Chudoba generuje anonymitu. Orchester
znamená rados , motiváciu, tímovú prácu,
úspech. Hudba vytvára pocity š astia a viery
v komunitu.“ Tieto tvrdenia a súasne celý
projekt El Sistema korešponduje s výsledkami hudobnosociologických výskumov,
ktoré sa zaoberali „mimohudobnými vplyvmi“ rozšírenej hudobnej výchovy. Jedným
z najdôležitejších zistení bolo, že jej vplyv
spoíva najmä v oblasti správania a spoloenských vzahov.
Dôraz na orchestrálnu (resp. ansámblovú
prax) je alšou rtou, ktorá odlišuje venezuelský hudobný program od štandardných
európskych modelov tradine orientovaných na samoštúdium a štúdium v kontakte
s osobnosou pedagóga a na výchovu sólistov. „Pre nás hudba nikdy nie je innos ou,
ktorá sa spája so samotou. Necviíme osamote
celé roky, kým sme schopní hra s inými. Hráme a uíme sa spolu od zaiatku, vyrastáme
spolu,“ povedal jeden z hudobníkov. V rámci
El Sistema predstavuje klasická hudba efektívny nástroj sociálnej inklúzie. Každý, kto
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má záujem, je prijatý. Preto sú v jednotlivých
centrách k dispozícii viaceré telesá, ktoré
poskytujú priestor pre realizáciu deom s rozlinou mierou skúseností i talentu. Príkladom
môže by tzv. Zbor bielych rukavíc (Coro
de Manos Blancas), v ktorom spoluúinkujú
sluchovo postihnuté deti.
Americká hudobná pedagogika Tricia Tunstallová v knihe Changing Lives. Gustavo
Dudamel, El Sistema and the Transformative

Neortodoxný systém
a jeho konzekvencie
Deti majú v rámci programu El Sistema
zabezpeenú dopravu (niekedy i stravu), dostávajú zdarma nástroje, priestory na cvienie,
pedagógov a, samozrejme, miesto v orchestri.
Najmladšie používajú papierové, prípadne
drevené kópie nástrojov, vaka ktorým sa zo-

G. Dudamel je v rodnej krajine symbolom
úspechu spojeného s hudbou foto: archív

Gustavo DUDAMEL (1981) vstúpil do „Systému“ ako 5-roný, pôvodne študoval hru
na husliach, v roku 1999 sa stal dirigentom Mládežníckeho orchestra Simóna Bolívara,
s ktorým v rokoch 2007 a 2008 podnikol turné do USA a Izraela. V roku 2004 zvíazil na
Medzinárodnej dirigentskej súaži Gustava Mahlera v Bambergu. Pôsobí ako šéfdirigent Los
Angeles Philharmonic, diriguje najznámejšie svetové orchestre. (www.gustavodudamel.com)

Power of Music opisuje centrum La Chorro
v priestoroch bývalého ústavu pre mladistvých delikventov, zneužívané a opustené
deti. V ase, ke ho navštívila, sa v om
s hudbou oboznamovalo 1 100 detí vo veku
od 4 do 11 rokov, ktoré tam trávili tri alebo
štyri hodiny denne štúdiom hudobnej teórie, hrou na nástroji, hrou v ansámbloch
a orchestroch, ktoré v tomto centre pôsobia
až štyri. Centrum v prvých rokoch zápasilo
s nedostatkom pedagógov, miesta na osobnú
žiados Abreua obsadili hudobníci z Mládežníckeho orchestra Simóna Bolívara. Jeden
z vedúcich centra spomína: „Jedného da mi
zavolal Maestro Abreu: ‚Musíš prebra vedenie v Los Chorros, odkia pochádzaš. Je to tvoja povinnos .‘ Bol som prekvapený, a nevedel
som, ako by to bolo možné. Povedal som, že si
nemyslím, že by som mohol pôsobi ako umelecký vedúci. ‚Ale áno, dokážeš to. Potrebujú
a tam.‘ A tak som dostal inštruktážne videá
a zaal som sa ui dirigova .“ Tento citát je
príkladom, že v rámci „Systému“ vyrastajú
osobnosti, ktorých zaangažovanie na základe
vlastných skúseností s programom presahuje hranice profesionálne chápanej lojálnosti.
Postupne sa tak formuje poetná komunita,
v ktorej udia zdieajú spoloné hodnoty.
16

G. Dudamel s hudobníkmi z Mládežníckeho
orchestra S. Bolívara foto: archív

znamujú s obsadením i rozsadením symfonického orchestra i s jednotlivými nástrojovými
skupinami, neskôr hrajú technicky nenároné
adaptácie klasických diel, ktoré sa postupne
stávajú náronejšími, až napokon vyústia do
skladieb štandardného koncertného repertoáru, akými sú napríklad ajkovského Slávnostná predohra 1812, Beethovenova Symfónia
. 5 c mol „Osudová“, symfonické diela Gustava Mahlera a Dmitrija Šostakovia, kompozície Richarda Straussa, Igora Stravinského

a Leonarda Bernsteina. Neodmyslitenou
súasou repertoáru orchestrov El Sistema sú
diela juhoamerických autorov (Silvestre Revueltas, Arturo Márquez, Evencio Castellanos,
Innocento Careño, Antonio Estévez a .).
Poas orchestrálnych skúšok dohliadajú na deti
asistenti (pedagógovia), korigujúci rytmus,
smyky i prstoklady. Väšina z nich prešla „Systémom“ a získala miesta platených uiteov.
Rovnako dôležitým a motivujúcim faktorom je
však i vzájomné uenie sa od vrstovníkov (resp.
uenie iných a koncertovanie ako integrálna
súas výuby) v jednotlivých nástrojových
skupinách, ktoré možno spolu s dôrazom
na spoluprácu, teda nie na kompetitívnos,
považova za charakteristické edukané rty
programu. Mnohé z nich sa opierajú o vlastné
Abreuove skúsenosti: „Neustále sme koncertovali. Koncertovali sme, pretože mal niekto
narodeniny alebo prázdniny. Koncertovali sme
v piatok, pretože bol piatok a v sobotu, lebo bola
sobota. Až neskôr som pochopil, že všetky tieto
príležitosti vymyslela [Abreuova uiteka hudby,
pozn. autora] ako spôsob, ktorým sme sa mali
zbavi strachu z vystupovania a získa potrebnú
uvonenos . Neustále sme si navzájom hrali, hrali sme pre iných, stále sme sa z toho tešili.“ Z hadiska metodiky El Sistema nepreferuje žiadny
konkrétny spôsob výuby, kombinuje a vone
využíva prvky Suzukiho, Kodálya a . a svoju lozou komunikuje prostredníctvom struných
hesiel a sloganov ako napríklad: „Passion rst,
re nement second.“ (Váše, zaujatie ako prvé,
dokonalos neskôr.) Spoloný kmeový repertoár jednotlivých orchestrov umožuje plynulý
prechod mladých hudobníkov telesami až po
poloprofesionálne i profesionálne orchestre na
národnej úrovni. V súasnosti dokáže El Sistema zabezpei najtalentovanejším umelcom
štúdium v zahranií, no výsledkom
Abreuovej vízie –
a v istom zmysle
i nevyhnutnej
diferenciácie participantov programu
na základe talentu
(rozpor dostupnos
vs. excelentnos) –
sú tiež Konzervatórium Simóna Bolívara (Conservatorio
de Música Simón
Bolívar) s programom zameraným
na komornú hudbu,
Inštitút hudobných
štúdií (Instituto Universitario de Estudios
Musicales), ktorý je zameraný na štúdium
teoretických disciplín a kompozície a vekoryso
naprojektované Národné centrum sociálnych
aktivít prostredníctvom hudby (The National
Center for Social Action Through Music), ktoré
má v Caracase k dispozícii šes koncertných
hál vybavených technikou na nahrávanie a prenášanie zvukového záznamu, využívaných aj
zahraninými telesami. V inštitúcii vyuujú
hudbu pedagógovia z celého sveta. Náklady na
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výstavbu centra, ktoré funguje od leta 2007,
boli 25 miliónov dolárov. Do „infraštruktúry“
El Sistema patria napríklad aj dielne, zaoberajúce sa servisom a výrobou hudobných nástrojov, v ktorých tiež našli uplatnenie úastníci
programu, a hudobné festivaly vznikajúce po
celej krajine.
Tricia Tunstallová vo svojej knihe menuje viacerých medzinárodne známych umelcov, ktorí
sa k hudbe dostali vaka El Sistema. Okrem

Nucleo Sarria foto: archív

El Sistema foto: archív

Gustava Dudamela môžu by príkladmi aj klaviristka Gabriela Montero, ktorá svojho asu
otvorene kritizovala Chávezov režim, alebo
kontrabasista Edicson Ruiz, ktorý sa dostal do
programu ako 12-roný a už o tri roky vyhrával
medzinárodné súaže v hre na tomto nástroji.
V sedemnástich rokoch sa stal najmladším
angažovaným hráom Berlínskej lharmónie
v jej histórii. Jedným z alších prínosov programu je teda aj jeho záber, umožujúci objavova
výnimoné talenty, ktoré by možno za iných
okolností ostali skryté. Cieom El Sistema, ktorý
môže ešte zintenzívni pozitívny dopad programu, je dosiahnu 1 000 000 detí zaradených
do programu. „Toto je výsledok, ak sa venujete
de om. Šes dní v týždni, pä hodín denne. Väšina týchto detí nebude hudobníkmi, ale budú
obanmi,“ cituje Tricia Tunstallová jedného
z pedagógov El Sistema. V hudobnom svete
podporili projekt svojou autoritou osobnosti
ako nedávno zosnulý taliansky dirigent Claudio
Abbado (1933–2014), šéfdirigent Berlínskej
lharmónie Sir Simon Rattle, dirigent a klaviris-

ta Daniel Barenboim alebo známy britský violonelista Julian Lloyd Webber. Výsledky tohto
neobyajného sociálneho experimentu a vplyv
hudobných autorít, ktoré verejne poukázali na
jeho význam, umožnili okrem alších juhoamerických krajín vznik hudobných programov
inšpirovaných El Sistema aj v Austrálii, Mexiku,
USA, Kanade, Japonsku a v niektorých európskych štátoch (Francúzsko, Rakúsko, Anglicko,
Taliansko, Portugalsko). Niektoré skúsenosti
z Európy (Škótsko) však ukazujú, že
fenomenálny úspech El Sistema ako
celku pomerne úzko súvisí s kultúrnymi
špecikami a mentalitou obyvateov
Venezuely. Individualistickejšie zameraní Európania, pre ktorých klasická
hudba neznamená jedinú možnú cestu
z chudoby, a rovnostárstvo pre nich nie
je väšinovo akceptovaným spoloenským ideálom, neprijímajú „Systém“
úplne jednoznane. Ten môže poda
niektorých kritikov ovplyvni nancovanie a pluralitu hudobného vzdelávania.
Pozitívny dopad projektu je však neod-

diskutovatený, keže na bezprecedentnej vzorke obyvatestva potvrdzuje hypotézy hudobných
pedagógov (Duke, Flowers a Wolfe, 1997),
že výuka hry na hudobnom nástroji zlepšuje
osobnostné vlastnosti mladých udí, ako sú
disciplína, schopnos koncentrácie, relaxácie,
zodpovednos a lepšie chápanie vlastnej osobnosti. Slovensko disponuje fungujúcou sieou
základných umeleckých škôl, existujú tu tiež
mládežnícke orchestre, ktoré by mohli sociálne
znevýhodneným (rizikovým) skupinám detí a
mladých udí sprostredkova kontakt s klasickou
hudbou a natrvalo im tak zmeni život. Venezuelský príbeh znie takmer neuveritene. Sociálna
utópia alebo šanca na zmenu?
( lánok je adaptáciou príspevku, ktorý vznikol pre webovú
konferenciu Kreatívne vzdelávanie Ústavu umelecko-edukaných štúdií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.)
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Mládežnícky orchester Simòna Bolívara získal v roku 1999
Medzinárodnú hudobnú cenu UNESCO, v roku 2007 debutoval
na prestížnom festivale BBC Proms a v Carnegie Hall. V roku 2008
sa premiérovo predstavil na Salzburskom festivale (pod taktovkou
Gustava Dudamela). Orchester odvtedy absolvoval sériu úspešných medzinárodných turné a realizoval viacero pozitívne prijatých nahrávok, poslednou sú klavírne koncerty Rachmaninova
a Prokoeva so sólistkou Youjou Wangovou pre label Deutsche
Grammophon. (www.simonbolivarorchestra.com)
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Mucha Quartet:
Kvarteto je pre nás
najmä o 'udskom prístupe
Pripravila Janka KUBANDOVÁ
Stretávame sa tesne po prázdninách; majú
lenovia sláikového kvarteta nieo ako „sezónne
prázdniny“?
Juraj Tomka: Leto bolo pre nás pomerne
pracovné, pretože sme v auguste absolvovali
majstrovské kurzy v Kanade, na ktoré sme
boli vybraní ako „senior quartet“. Mám vekú
rados z toho, že to vyšlo, pretože ešte v januári sme zvažovali úas na Internationale
Sommerakademie v Reichenau, vzápätí však
prišla ponuka z Kanady, kde sme okrem dvoch
koncertov absolvovali otvorené hodiny s významnými pedagógmi, ako napríklad Gerhard
Schulz i Atar Arad.
Veronika Prokešová: Tá Kanada bola pre nás
v podstate takou spolonou „pracovnou dovolenkou“, splneným snom, ktorý sa, dúfame,
ešte zopakuje. Ale treba poveda, že i napriek
všetkým ostatným pracovným povinnostiam
sme si našli trochu asu aj na krátky oddych
pri mori. (Smiech.)
Naposledy sme sa rozprávali pred dvomi rokmi po úspechu na medzinárodnej súaži v Lugane.
o máte odvtedy nové?
JT: Nedávno sme si robili sumarizáciu nášho
pôsobenia od založenia kvarteta v roku 2003
a uvedomili sme si, že za posledné dva roky sa
poet našich aktivít výrazne rozšíril. Pokraujeme v postgraduálnom štúdiu u Johannesa
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Za posledné dva roky sa lenom Mucha Quartet podarilo vybudova silnú
znaku, ktorú poznajú doma i v zahranií. Mnohí ich mylne spájajú s menom
najznámejšieho eského secesného maliara, no sami hovoria, že v hudbe nie
je dôležitý názov, ale pokora, a napriek všetkým zahraniným úspechom
a ponukám chcú zosta na Slovensku a hra aj slovenskú hudbu.

Meissla vo Viedni, zárove zaíname študova
u Güntera Pichlera v Madride, absolvovali
sme kurzy a koncerty v Kanade, dve významné
medzinárodné súaže, nahrali prolové CD
a zvládli výmenu na pozícii druhých huslí.
Naskoili sme na dobre rozbehnutý vlak a teraz máme pred sebou ažkú úlohu, toto všetko
nielen obháji, ale aj udrža.
Kedy a preo došlo k výmene sekundu?
Pavol Mucha: Andrej Matis, ktorý bol lenom
kvarteta od roku 2008, sa rozhodol odís študova do Ríma. Akceptovali sme to, avšak, boli
sme nútení hada v relatívne krátkom ase
náhradu. Vedeli sme o tom síce už od januára,
no v pôvodnej zostave sme ešte stihli v júni
absolvova Borcianiho i súaž v Prahe, takže
sme sa rozlúili dvomi peknými úspechmi.
Andrej Baran: Do Mucha Quartet som nastúpil v júli 2014 po návrate z Banskej Bystrice,
kde som ukonil doktorandské štúdium.
Zaiatok bol samozrejme nároný, najmä
z asových dôvodov, pretože okrem kvarteta
pôsobím aj v Symfonickom orchestri Sloven-

ského rozhlasu a v Slavonic duu s gitaristom
Adamom Marcom. Za krátke obdobie bolo
potrebné naštudova vea nového repertoáru,
absolvovali sme niekoko koncertov po Slovensku a spomínané kurzy v Kanade, takže
nástup bol skutone vemi intenzívny.
Ako dlho ste hadali náhradu?
JT: Vyriešili sme to za pár týždov, pretože
sme mali niekoko kandidátov. Ke sme
zakladali Mucha Quartet, myslel som si, že
naše pôvodné zloženie bude tým osudovým,
hoci teraz to už vnímam inak. Je prirodzené,
že sa veci v živote menia, preto dnes kvarteto
beriem najmä ako vemi dobrú profesionálnu
záležitos, v rámci ktorej môže dôjs k zmenám na jednotlivých postoch. ím sme starší,
tým rýchlejšie sme schopní prispôsobi sa
novej situácii.
PM: Odchod lena po niekokých rokoch vždy
ovplyvní celý komorný súbor, pretože si musíme na seba opä zvyka. Teraz sme de facto
v situácii, ke akoby nanovo študujeme väšinu repertoáru...
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Na scéne pôsobíte už 11 rokov. Ako vnímate
budúcnos Mucha Quartet?
VP: Momentálne robíme všetko preto, aby
sme sa prepracovali k európskej špike a vytvorili z kvarteta platformu, ktorá nás bude
schopná uživi bez nutnosti akýchkovek boných aktivít, pretože tie nám odoberajú as aj
energiu. Možno s výnimkou uenia, ktoré nás
baví a ktoré by sme dokázali sk bi s koncertným hraním. Momentálne sme stále ešte len
na zaiatku a úspechy na súažiach vnímame
ako motiváciu neustále na
sebe pracova a zlepšova sa.
Avšak, za pár rokov dospeNaskoili sme na dobre rozbehnutý vlak
jeme do štádia, kedy to už
a teraz máme pred sebou ažkú úlohu,
jednoducho alej nepôjde
toto všetko nielen obháji, ale aj udrža.
a vtedy bude najažšie nadobudnutú úrove udrža.

JT: ... o je pre nás na druhej strane aj dobré,
pretože robíme revíziu doterajších interpretaných názorov a postojov, ktoré si musíme
medzi sebou nanovo obháji, prípadne vyvráti
a vzájomne sa konfrontova s názormi, ktoré
prináša Andrej. Jednoducho zisujeme, že sa
opä niekam posúvame. Vekom sa však, prirodzene, menia aj naše životné nastavenia a je
omnoho náronejšie zvláda a asovo zosúladi
pravidelnú koncertnú innos, súaže, štúdium,
zamestnanie a súkromný život. Som však rád,

že kvarteto je pre nás najmä o udskom prístupe, o tom, že sme si vzájomne sadli ako udia, že
sa vieme porozpráva aj o bežných veciach, vzájomne si poradi a pomôc, ak je to potrebné...
Zaiatkom júna ste sa zúastnili prestížnej
súaže Premio Paolo Borciani v talianskom meste
Reggio Emilia, z ktorej ste si odniesli 2. miesto
a Cenu publika. o pre vás toto ocenenie znamená?
JT: Táto súaž patrí do asociácie najlepších
svetových interpretaných súaží a išli sme
tam s tým, že si zahráme pred porotou, v ktorej sedela okrem iných aj Martha Argerich i
lenovia rôznych svetovo uznávaných sláikových kvartet. Získanie hne dvoch cien bolo
preto dos neakané, ale o to viac povzbudzujúce a motivujúce.
VP: Keže sme naozaj nemali žiadne oakávania a brali to ako dobrú skúsenos, bol pre ma
prekvapivý už samotný postup v rámci súaže.
To, že sme sa dostali medzi desa najlepších
kvartet zo všetkých prihlásených postup do
nále, nás len utvrdili v tom, že to, o robíme,
je zmysluplné a robíme to dobre.
PM: alším pozitívom bol fakt, že porota nehodnotila iba to, i hráte spolu virtuózne a isto, ale predovšetkým spoloný zvuk, farebnos, frázovanie, pochopenie a cítenie skladby,
celkové vystupovanie a prejav na pódiu. Urite
by sa dalo našej interpretácii mnoho vytknú,
ale možno sme si okrem poroty naklonili aj
divákov práve tým, že sme tam išli s úmyslom
zahra si a nie za každú cenu vyhra.
JT: Je pre nás vemi dôležité, že sa Mucha
Quartet zaína etablova ako znaka a alším
pozitívom je aj to, že si nás všimli zahraniné
agentúry, ktoré nám prisúbili spoluprácu.
V rokovaní sú koncerty v Bologni, Florencii, Londýne a Nemecku, a hoci zatia nemáme konkrétne termíny, veríme, že to vyjde.
Vzápätí nasledovalo víazstvo na Súaži komornej hudby Antonína Dvo áka v Prahe...
JT: Je dôležité by v povedomí aj v stredoeurópskom prostredí, a hoci to bol prvý
roník, udia na súaži boli viac-menej tí istí.
Isteže je príjemné zvíazi a zahra si v Sukovej
sieni Rudolna, ale uvedomujeme si tiež zodpovednos – nezaspa na vavrínoch a ís alej.
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PM: Napriek všetkému by sme chceli zosta na
Slovensku, aj ke sa veakrát stretávame s prekážkami a kritikou. Bolo by ideálne získa status
rezidenného súboru v rámci niektorej z našich
inštitúcií ako samostatné teleso s uritým potom koncertov rone a stabilným príjmom.
V novembri 2013 ste vydali svoje prvé prolové CD. Preo ste si vybrali práve kvartetá Haydna,
Mozarta a Ravela?
JT: Chceli sme sa odprezentova takými
„repertoárovkami“, základnými dielami pre
sláikové kvarteto, ktoré o nás podajú ucelený
obraz. Preto sme zvolili Haydnovo Kvintové
kvarteto, ktoré sme chceli nahra už dávno,
Mozartovo Kvarteto G dur a k ním kontrastné
Ravelovo Kvarteto F dur. CD sme nahrávali
v evanjelickom kostole v Senci v auguste 2013.
Momentálne pracujeme na alšej nahrávke,
na ktorú by sme už chceli zaradi aj slovenskú
tvorbu – staršiu, ale aj súasnú.
Váš repertoár sa za posledné obdobie znane
rozrástol. Je poda vás lepšie špecializova sa alebo
by zameraný všestranne?
VP: Myslím si, že nie je dobré špecializova
sa na zaiatku kariéry, pretože kvarteto dnes
musí by vybavené všestranne, musí by
schopné zahra rôznym spôsobom rôzne hudobné štýly, vedie vystihnú jednotlivé interpretané odlišnosti u každého jedného skladatea i diela. Špecializácia uritým smerom

je dobrá, ale až asom. Originalitu a odlišnos
však prináša až vlastný interpretaný názor,
ktorý si, samozrejme, musíme vedie obháji.
A to je ten individuálny prol kvarteta, ktorý
by sme mali ma – vybudova si vlastný názor
a pohad na hudbu.
PM: To okrem iného súvisí aj s povinným
súažným repertoárom, ktorý preveruje práve
všestrannos kvarteta, schopnos odlíši poetiku Mozartových kvartet od Šostakovia alebo
Weberna...
JT: Pre ma je výzvou hra slovenskú hudbu,
za o vaíme najmä Vladovi Godárovi, a som
rád, že práve slovenské diela budeme môc
uvies aj v rámci októbrového koncertu na
Bratislavských hudobných slávnostiach.
Do konca roka vás aká ešte niekoko zaujímavých projektov. Môžete nám ich priblíži?
JT: Zo súaží sa momentálne pripravujeme
na prestížnu Wigmore Hall Competition
v Londýne, ktorej víaz má možnos získa
cyklus koncertov vo Wigmore Hall a pozvánku
na kurzy v Kanade na budúci rok. o sa týka
koncertov, v rámci BHS odohráme spolu
s Moyzesovým kvartetom sextetá Dohnányiho a Koesslera, pri príležitosti 110. výroia
úmrtia Antonína Dvo áka sme rozbehli cyklus
koncertov po Slovensku (Partizánske, Dolný
Kubín, Banská Bystrica, Nitra) s názvom Mucha Quartet hrá Dvoáka, v cykle komorných
hudobno-literárnych veerov musica_litera
v Galérii Nedbalka uvedieme hudobné portréty Bacha, Beethovena a Šostakovia so sprievodným slovom známych slovenských hercov.
V novembri máme koncert v Slovenskej lharmónii s Františkom Novotným a Sergueiom
Milsteinom, dostali sme ponuku hra na Pražskej jari 2015 a verím, že sa postupne potvrdia
aj spomínané koncerty v Taliansku, Anglicku
a Nemecku. No a, samozrejme, musíme
popritom ešte zvládnu štúdium v Madride
a v Bratislave.

MUCHA QUARTET (Juraj Tomka, Andrej Baran, Veronika Prokešová, Pavol Mucha) založili
huslista J. Tomka a violonelista P. Mucha v roku
2003 na Konzervatóriu v Bratislave v triede
S. Muchu. Jeho lenovia absolvovali štúdium
komornej hry na VŠMU v Bratislave (J. Slávik),
postgraduálne štúdium na Universität für Musik
und darstellende Kunst vo Viedni (J. Meissl)
a pokraujú na Medzinárodnom inštitúte komornej hudby Escuela Superior de Música Reina
So a v Madride (G. Pichler). Kvarteto dosiahlo
ocenenia na Medzinárodnej súaži Nadácie
B. Martin v Prahe (2010, 2. miesto), Medzinárodnej súaži J. Haydna vo Viedni (2012), Gianni
Bergamo Classic Music Award v Lugane (2012,
3. miesto), Medzinárodnej súaži J. Windisch
Preis vo Viedni (2013, 1. miesto), Premio Paolo
Borciani v Reggio Emilia (2014, 2. miesto, Cena
publika) a Medzinárodnej súaži komornej hudby A. Dvoáka v Prahe (2014, 1. miesto). Minulý
rok nahralo Mucha Quartet pro lové CD s dielami Haydna, Mozarta a Ravela (Diskant 2013).
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Organ v Sabinove –
digitálna vizualizácia

Stavba organov
„S Božou pomocou na Jeho chválu”
Bratia Biesovci: z-ava Gabriel a Ján

Pripravila Katarína BURGROVÁ
fotograﬁe: Tereza SEJKOVÁ

Organárstvo
O
rganárs
rstv
tvo
o na Spiši má dlh
dlhodobú tradíciu; už vroku 1642 sa
v Spišských Vlachoch usadil stavite organov Jakub Ko enberg,
z 19. storoia sú známe men
mená Jozefa Demetera (Švedlár) i Pavla
Herrmanna (Kežmarok). Od polovice minulého storoia výroba
organov na Slovensku z pochopitených dôvodov úplne zanikala.

Výroba cínových píšal

Ke po roku 1989 vyrástli v mnohých mestách a dedinách nové kostoly, objavil sa aj
dopyt po kráovských nástrojoch. Na Spiši
pôsobilo v rokoch 1991–2005 organárske zoskupenie Mixtura4fach, ktoré sa zameriavalo
na opravy a jeho zánikom vznikol priestor pre
výrobnú dielu BIES v Hranovnici, v ktorej
vzniklo už 13 nových nástrojov. Ako sa dostanú stavbár (Ján Bies) a kontrabasista Štátnej
lharmónie Košice (Gabriel Bies) k výrobe
organov? „Nebola to moja vôa,“ jednoducho
vysvetuje Gabriel. „Ma sem posúval Pán
Boh celý život a všetko, ím som prešiel, spelo
k tomu, že dnes robím organy.“ Jánova cesta
sa zdá by ešte prostejšia: ke sa oženil, rozhodol sa pre nedostatok nábytku stolári.
Dnes vyrába drevené píšaly.
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Okrem bratov pracuje v dielni ešte 6 zamestnancov. Vznikajú tu výlune organy so zásuvkovými vzdušnicami a mechanickou traktúrou
pri výrobe všetkých komponentov je rma
sebestaná. Raritou je najmä výroba píšal zo
zliatiny cínu a olova: z valcovaných a hobovaných plechov ich vyrába Stanislav Rusnák,
synovec Gabriela Biesa. Vyuil sa u majstra
Jána Kubáta v Kutnej Hore a dnes je jediným
na Slovensku, kto toto umenie ovláda. Proces
výroby cínovej píšaly pozostáva z takmer
stopädesiatich úkonov a vyžaduje si predovšetkým trpezlivos a precíznos. Len 26-roný
Stanislav prezradil, že nehrá na nijakom nástroji, ale hudbu poúva rád. Jeho prvé píšaly,
vyrobené v strýkovej dielni, síce skonili ako
ozdoby na popradskom organe, no dnes môže
by na svoju prácu hrdý.

V stolárskej dielni sa vyrábajú drevené súasti
nástroja a dôležitá je predovšetkým kvalita
materiálu. Dodávatea Gabriel Bies pochopitene neprezradí, keže ide o niekoko rokov
budovaný vzah. „Nemôžem ovplyvni , aký
strom v lese vyrastie, ani to, aký zotnú. Môžem
len naui udí, aby z toho, o majú, pre nás
vybrali naozaj to najlepšie.“ Potrebné je však aj
drevo, ktoré v slovenských lesoch nenájdeme –
eben na klávesy a tiahla registrov alebo ahký
céder na ovládanie traktúry.
Prechádzka po dielni je zážitkom. Všade
cíti dotyk udských rúk vyrábajúcich pre iné
ruky kráovský nástroj, ktorý však bude ži
iba vtedy, ak budú uši ochotné poúva. Pre
hudobníka je najzaujímavejšou miestnosou
ladiare. Jemnou úpravou, niekedy iba ne10 | 2014
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Hobovanie plechu na píšaly

S. Rusnák pri výrobe cínových píšal

Ladiare

Ladenie píšal

Drevené píšaly

Pohad do výrobnej haly

patrným zásahom na lábiách (výrezoch píšaly), jadre alebo nohe, dosahuje Gabriel Bies
správny zvuk, silu a farbu každej píšaly; táto
jemná práca je nevyhnutná k tomu, aby zneli
vyrovnane v každom registri. Denne takto
môže „naui hra“ najviac 50 píšal, potom
potrebuje „sluchový pokoj“. Zaujímalo nás,
i sa vedome snaží vytvori zvuk príznaný
pre organy znaky BIES. „To by bol ideálny
stav a poda môjho presvedenia by to tak aj
malo by . Myslím si, že je správne, ke sa zvuk
nástroja niekomu pái a inému nie. Každý
organista si zvykne na zvuk ‚svojho‘ nástroja
a k novým býva kritický. Charakteristicky znejú
nástroje barokové, klasicistické, romantické,
kde však máme súasný zvuk? Niet ho, lebo
stále nieo napodobujeme. Neuznávam túto
cestu a snažím sa jej vyhnú .“

Organy BIES môžeme dnes pou v 12 kostoloch na východnom Slovensku v Košiciach,
Poprade, Gánovciach, Vlkovej, Uzovskom
Šalgove, Stropkove, Matejovciach nad Hornádom, Sabinove a Lemešanoch. Iba dva z nich
boli postavené pre novostavby; ten vo Farnosti
sv. košických mueníkov na košickom sídlisku
Nad jazerom je jednou z mála organových novostavieb v posledných desaroiach na Slovensku. Kolaudovali ho poprední eskí a slovenskí
odborníci na ele s profesorom Ferdinandom
Klindom. Zvukovo i architektonicky je zaujímavý organ v Kostole mueníckej smrti sv. Jána
Krstitea v Sabinove. „Chór kostola aj s emporou
pochádzajú zo zaiatku 16. storoia,“ spomína
Gabriel Bies. „Hrací stôl pôvodného organa
vsadený do empory bol malý a znane poškodený.
Podarilo sa ho zachráni a dnes slúži v Litve.

Prázdny priestor v empore sme doplnili kameom a líniu rebier empory preniesli do výtvarnej
podoby prieelia nového nástroja.“
Pri návšteve dielne prebiehala výroba nástroja
do kostola v Oravskom Veselom, priom požiadavkou objednávatea bolo zachovanie pôvodnej
skrine, postavenej v roku 1911 budapeštianskou
rmou Rieger. „Dobre postavený organ vydrží
desa roia. Aj ke nových kostolov pribúda, mnohé farnosti si nový nástroj nemôžu dovoli . Siahnu
preto po umelom zvuku digitálneho nástroja.
Kres ania by však nemali ponúka uom ilúziu.
Duchovná kríza je v tomto smere väším rizikom
ako kríza hospodárska. udia strácajú schopnos
rozlišova hodnotnú vec od nehodnotnej. Keby som
nebol veriacim, túto prácu už dávno nerobím,“
uzatvára Gabriel Bies.
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STARÁ HUDBA

Sú miesta, na ktoré lovek príde a má
pocit, že sa musí opä vráti. V mojom
prípade k nim najnovšie patrí aj maarská Miszla, kde sa už štvrtý rok v letnom
i v zimnom termíne konajú kurzy barokovej hudby Miszla Baroque Music
Courses, ktoré aktuálne podporil i Višegrádsky fond. Malá dedinka s tromi stovkami obyvateov leží v kopcovitej krajine
približne 60 km od južného pobrežia
Balatonu. Podujatie, pri zrode ktorého
stála hráka na barokových husliach
Monika Tóth (okrem vlastných projektov
pravidelne spolupracuje s Diegom Fasolisom a úinkovala i v aktuálnom projekte
Cecilie Bartoliovej), ponúklo tento rok
50 záujemcom z okolitých krajín (vrátane
niekokých hudobníkov zo Slovenska)

V rámci cyklu Bachových kantát so súborom Solamente naturali (umelecký vedúci
Miloš Valent) zaznelo v Bratislave od roku
2006 už vyše 30 diel lipského majstra. Podujatie, ktoré dlhodobo podporuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, si našlo
v posledných rokoch svoje miesto v Malom
evanjelickom kostole na Panenskej ulici. Ten
sa tento rok rozoznel tónmi hudby Bacha
a jeho súasníkov už dvakrát: v marci Solamente uviedli dvojicu kantát Widerstehe
doch der Sünde BWV 54 a Himmelskönig, sei
wilkommen BWV 182 spolu s Rameauovým
motetom Quam dilecta. V septembri zaznela
hudba príslušníka generácie Bachových
predchodcov Franza Tundera (1614–1667)
spolu s Bachovou rozsiahlou a náronou
kantátou pre sólový alt Geist und Seele wird
verwirret BWV 35. Na obidvoch koncertoch
sa predstavil mladý nemecký sólista Alexander Schneider (alt), ktorý so Solamente
na projekte kantát dlhodobo spolupracuje.
Toto partnerstvo prináša svoje umelecké
plody aj v kontakte so spevákmi z komorného zboru Vocale Solamente naturali (umelecká vedúca Hilda Gulyásová), s ktorými
Schneider na marcový koncerte pripravil
naštudovanie vokálnych partov v diele francúzskeho skladatea i Bachovej kantáty na
Kvetnú nedeu. Zbor aktuálne trpí uritou
zvukovou nevyrovnanosou mužských hlasov, jeho existencia je však vaka záujmu
a muzikalite hudobníkov prísubom stabilnej bázy pre štýlové uvádzanie barokových
vokálno-inštrumentálnych diel v budúcnosti. Kiežby sa tak stalo. Alexander Schneider
sa na Slovensko vrátil aj prvú septembrovú
sobotu (6. 9.) na druhý kantátový koncert
tohto roku. Pamätám si na jeho sugestívnu
interpretáciu lamenta Ach, daß ich Wassers

M. Tóth foto: archív M. Tóth

možnos individuálnej a koncentrovanej
práce v príjemnej a neformálnej atmosfére
nádherne zrekonštruovaného vidieckeho
sídla z 18. storoia. Študenti mohli okrem
hry na husliach absolvova aj výuku hry
na aute (Anna Januj), hodiny continua
(Soma Dinyés), hry na barokovom violonele (Balázs Máté) a na viole da gamba (Christoph Urbanetz). Ale napríklad
aj cvienie v podobe rannej jógy. A cviilo
sa všade a stále, sólovo i v komorných
zoskupeniach. Ráno som v jednej z miestností našiel na embale odkaz: „Prosíme
nehra skôr ako o 8.00 hod. Spíme!“
Intenzívny týžde s hudbou, spestrený
vychádzkami do okolia a pôžitkami domácej kuchyne, ukonili koncerty študentov
i lektorov v chrámoch okolitých obcí. Viac
informácií o inšpirujúcom podujatí možno
nájs na www.miszla-art.hu.
Andrej ŠUBA
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Kantáty so Solamente naturali

Kantáty so Solamente Naturali

Barok pri Balatone

g´nug hätte od Johanna Christopha Bacha
(1642–1703) na jednom z predchádzajúcich
koncertov. Hudba plná rétorických figúr,
v ktorej spevák rozumel každému slovu
a každému tónu, sa v tomto diele ideálne
stretla s jeho nižšie posadeným altom. Rovnaký intenzívny zážitok som mal zo skladby
Salve mi Jesu, ktorý umocnilo prelievanie
sa tmavého zvuku dobových sláikov. Hoci
sa skladba uvádza aj pod Tunderovým
menom, v skutonosti ide o kontrafaktúru
mariánskeho moteta benátskeho skladatea
Giovanniho Rovettu (cca 1595–1668) zo
zbierky Mottetti concertati z roku 1647.
Portrét málo známeho severonemeckého
majstra dotvorilo uvedenie úvodnej sláikovej Sinfonie z nezachovanej kantáty
Da pacem a Fúga g mol pre organ (na nástroji v evanjelickom chráme) v interpretácii
Somu Dinyésa. Jeho umeniu poskytla
priestor i nasledujúca Bachova kantáta
(BWV 35), v ktorej koncertantný organový
part úvodnej asti predstavuje poda znalcov
Bachovho diela kontrafaktúru nezachovaného hobojového koncertu. Hlas a interpretané umenie sólistu najlepšie vynikli vo
vstupnej siciliane s dramatickými pauzami,
i v obidvoch recitatívoch, no záverená ária
Ich wünsche nur bei Gott zu leben už horným
rozsahom nezdpovedala spevákovmu hlasu.
Nároná hudba kantáty zaznela v presvedivej interpretácii s výnimkou niekokých
drobných „preklepov“ v nároných organových sólach a vychýlení z vyváženého
zvuku vaka zaváhaniam hobojov. Koncerty
Solamente naturali nesú v sebe vždy výnimonú atmosféru oakávania umeleckého
i duchovného zážitku. V októbri sa možno
teši na alší.
Andrej ŠUBA

24. október 2014 - 17.00 hod.
Ve¾ký evanjelický kostol, Panenská ulica, Bratislava

Johann Sebastian BACH
Hans Leo HASSLER
Program
J. S. Bach: Ich will den Kreuzstab gerne tragen BWV 56
Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80
H. L. Hassler: Ein veste Burgk ist unser Gott
Ricercar pre organ à 4
In te Domine speravi à 12
Ad Dominum, cum tribularer à 5

Úèinkujú

SOLAMENTE NATURALI • VOCALE ENSEMBLE SN

spoluusporiadate¾
:
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré mesto
www.velkykostol.sk

www.solamentenaturali.sk
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Breakbeat
Pojem breakbeat získal svoju popularitu na
prelome 70. a 80. rokov, kedy zaal vytvára
nový fenomén na tanenej scéne. Oznauje
as (sample) synkopovaného perkusívneho
úseku (drum beatu) skladby, ktorej repetícia
v sluke sa stáva základom rytmu pre nový
track, a tiež typ elektronickej hudby, ktorá
neobsahuje typický pravidelný rytmus („four
on the oor“), ale synkopovaný s tempom
v rozmedzí 130-140 BPM. Pre prvý význam
sa používa aj termín break, oznaujúci úsek,
poas ktorého všetky nástroje okrem bicích
na as zm knu (breaky nachádzame už
v jazzových skladbách 20. rokov minulého
storoia). Tieto asti zaali neskôr producenti
„vystrihova“ a vytvárili z nich podklady pre
svoju (tanenú) hudbu. Väšinou využívali
materiál zo starých funkových a soulových
nahrávok – najznámejším je tzv. „Amen
break“ zo skladby Amen Brother od The
Winstons, populárne sú aj breaky z piesní
Jamesa Browna, napr. Funky Drummer.
Breakbeat nepriniesli do života producenti,

cími v pravidelnom 4/4 pulze, o
viedlo k zrodu breakbeat hardcore, na britskej scéne známeho ako
rave. Táto scéna sa neskôr rozvetvila na drum and bass i jungle
s temnejším zvukom a orientáciou
na zložitejšie samplované patterny bicích. V 90. rokoch získal
popularitu alší z odvodených
štýlov – big beat, pôvodne oznaujúci hudbu skupiny Chemical
DJ Kool Herc
Brothers (tiež sa používal termín
foto: zulunationromania.wordpress.com
chemical breaks), neskôr denovaný predovšetkým tvorbou
FatBoy Slima. Vyznauje sa fúziou estetiky
ale DJ-i v kluboch – v 70. rokoch zaali niektorí experimentova s dvojicou rovnakých
rocku s dance music, tempami medzi 120albumov na paralelných gramofónoch, aby
140 BPM, syntetizátorovými linkami v gitarovom štýle, použitím efektov (phasing,
mohli vytvori dlhší break; všimli si, že sa
poas osamotených breakov udia dokážu
anging, pitch shifting), loopmi z funkových,
najviac „odviaza“. To inšpirovalo DJ-a Kool
rockových, jazzových i popových skladieb
Herca, ktorý predlžovaním breakov poskytol
60. a 70. rokov, punkovými vokálmi (napr.
väší priestor taneníkom. Na túto techniku
The Prodigy), skreslenou basovou linkou
nadviazali alší a zrodil sa nový tanený štýl –
a konvennou štruktúrou skladieb populárnej
breakdance, ktorý sa vaka dlhším breakom
hudby i techna. Termín big beat sa s populastal samostatnou formou. V ére digitalizácie
rizáciou týchto kapiel prestal používa a žáner
sa zaal oznaova ako electronica.
DJ-i stále jednoduchšie manipulovali so zvukom, breaky samplovali a kombinovali s biFilip HOŠKO

Festival ZV-K prekonáva mantinely
Putovanie za hranice nazhromaždených skúseností, konfrontácia s limitmi na&úvania, pohyb na neprebádanom území a s tým spojené objavovanie nových, zabudnutých &i dlhodobo opomínaných priestorov.
Vydavatestvo LOM stojí na podobnej myšlienke. Hudba tu nie je poplatná žánrovej jednoliatosti, práve naopak – dokáže si zachova
otvorenos, z ktorej však vyžaruje jasná idea
a koncept, formujúci sa od založenia vydavatestva v roku 2011. Navyše udia okolo labelu na

Spojenie umelého a „prírodného“ noise foto: R. Dranga

ele s Jonášom Gruskom dokážu túto lozou
umne pretavi aj do dramaturgie vlastného
festivalu s názvom ZVK, ktorého druhý roník
prebehol 6. 9. v útrobách vojenského bunkra
Šterkovište, pustnúceho nealeko bratislavského mosta Lafranconi. Dôraz kladený na význam
periférie je tu explicitne vyjadrený cestou mimo
mestské prostredie, do klaustrofobických
priestorov, kde sa zvuk triešti o navlhnuté steny,
aby sa následne rozplynul v okolitom lese. Pre
bližšie nartnutie spomínanej idey nám môžu

napomôc kúové slová spojené s festivalom
– outdoor, DIY, drone, soundart, solar-power.
Posledné odkazuje na „solárne riešenie“ neprítomnosti elektrickej energie, na základe oho
mohla hudba znie aj v odahlých miestach
Penianskeho lesa. Za neprítomnosti svetiel sa

Klaustrofobická session v bunkri foto: R. Dranga

veer z bunkra stáva obrastený chrám, ktorého
expresívna mystika je zvýraznená všadeprítomnými sviekami. A ako vlastne vyzeral line up
tejto intervencie?
Lokálnu scénu zastupovali tribálne rytmy Matumaru, ako znie pseudonym esa bratislavskej
industriálnej techno scény, vystupujúceho tiež
pod menom Makkatu. Pravidelný tep sa tu rozpíjal do špinavšej podoby, stále však s rytmickou
štruktúrou vriacou tesne pod zemským povrchom. alší interpret smrt je zástupcom miest-

neho vydavatestva Nomad Sky Diaries vyznaujúceho sa extrémnymi zvukovými tendenciami.
Ku krátkej akustickej performance mu postaili
plech, drevené paliky a kovové predmety, s ktorými poahky dosiahol efekt, kedy sa surový zvuk
zarezával hlboko do ušných bubienkov. Naopak
András Cséfalvay nadviazal na svoj debut Funeral the Musical and another tabletop opera,
ktorý vyšiel minulý rok práve vo vydavatestve
LOM a v podobnej intímnej tichosti rozpovedal
bizarné príbehy, sprevádzané akustickou gitarou a klarinetom. Viedenské duo Burlin Bird
oprášilo svoje rune vyrobené nástroje (píšala
vyrobená z hadice a lievika, primitívny strunový nástroj a dunkar), ktoré
v spojení s repetitívnymi elektronickými
plochami pripomínali kmeový tanec
v najhlbších zákutiach udskej mysle.
Vrchol však prišiel v spojení violonela
s akustickou a elektrickou gitarou tria
Arn-Rehformen-Weikinger. V gradujúcej improvizácii sa striedali frenetické
momenty s tichými pasážami, z ktorých
vyt al len piskavý hlas Rosi Rehformenovej. Podobné drone-folkové experimenty môžeme zatia na našej scéne
hada len márne.
ZVK v mnohom naznail, že podobný typ
festivalu je možné „zbúcha na kolene“, o má
v konenom dôsledku svoje nezamenitené aro.
Spojenie objavovania zabudnutých miest na
urbánnej mape Bratislavy spolu s prezentáciou
zaujímavých zvukových projektov na trase
Bratislava-Viede je druhým rokom úinným
nápadom a tiež vhodným ukonením letnej
letargie. Dúfajme, že sa z tejto ojedinelej akcie
stane úspešný seriál na pokraovanie.
Jakub JUHÁS
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Hector Berlioz (1803–1869)

Rómeo a Júlia op. 17 (1839)
Robert KOLÁq
tuší parížskeho mediálneho magnáta (majitea Journal des débats, kam
Berlioz prispieval ako kritik) Armanda Bertina.3 Naproti tomu, Jacques Barzun vo svojej berliozovskej monograi argumentuje v Paganiniho
prospech.4 Nech to bolo akokovek, pravdou ostáva, že nannými ažkosami sužovaný skladate mohol splati dlhy a na niekoko mesiacov sa
sústredi na kompozinú prácu.
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Ak Beethovenova Eroica s jej približne 50 minútami znamenala dovtedy
nevídaný precedens a v istom zmysle prelom v rámci žánru, Berlioz vo
svojej v poradí tretej symfónii zašiel ešte alej: Rómeo a Júlia je „celoveerná“ symfónia, trvá vyše hodiny a pol, predstavenie je predelené prestávkou a nie je to iba „symfónia so zbormi“ (symphonie avec chœurs,
ako sa vo francúzštine zvykne oznaova Beethovenova Deviata), ale
priamo symfónia s libretom. To sa okamžite stalo argumentom v rukách
skladateových kritikov, ktorí dielu vyítali rozdrobenos, spájanie nesúrodých prvkov do umelecky nepríliš presvedivého celku. Zdá sa, akoby
chcel Berlioz obráti koncept Beethovenovej poslednej symfónie naruby,
ke udské hlasy nasadzuje hne po krátkom inštrumentálnom úvode,
a nie až pri záverenom vyvrcholení. Zvláštne je aj rozvrhnutie diela do
troch astí, priom prvá má charakter kantáty, druhá je takmer výhradne
inštrumentálna a záverená sa približuje k svetu opery:
Prvá as
1. Introdukcia: Súboje – Rozruch – Zásah knieža a
2. Prológ: Zborový recitatív – Piese – Recitatív a Scherzetto

H. Berlioz [foto: archív]

„Dokonil som symfóniu; dokonil, celkom dokonil,
to znamená kompletne dokonil. Do poslednej noty.
Amen, amen, amenissimen!!!” 1
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Slová radostnej úavy, ktoré Hector Berlioz adresoval zaiatkom septembra 1839 priateovi Georgesovi Kastnerovi, dokonale vyjadrujú výnimonos, akú pre vtedy 35-roného skladatea mal jeho práve zav šený projekt.
História vzniku „dramatickej symfónie pre zbor, sólové hlasy a orchester“
siaha do decembra predchádzajúceho roku, kedy Berlioz usporiadal koncert, na ktorom odzneli dve predchádzajúce symfónie – Fantastická a Harold v Taliansku – a na ktorom bol ako divák prítomný aj Niccolò Paganini.
Tu sa odohrala jedna z fantastických scén, farbisto zachytených v Berliozových Pamätiach: Paganini po tom, o poul predvedenie symfónie pre
violu a orchester (Harolda), ktorú si pä rokov predtým objednal a potom
odmietol hra, pred Berliozom emfaticky pokakol a verejne ho oznail za
Beethovenovho nasledovníka. Toto gesto malo omnoho vekorysejšie pokraovanie, ke choravý husový virtuóz Berliozovi poslal šek na závratnú
sumu 20 000 frankov. Wolfgang Dömling, a spolu s ním alší autori, vyslovuje – zrejme na základe svedectva klaviristu a dirigenta Charlesa Hallého2 – o Paganiniho štedrosti isté pochybnosti a v zákulisí týchto udalostí
24

Druhá as
1. Andante – Allegro: Rómeo sám – Smútok – Vzdialený hluk koncertu
a bálu – Slávnos u Capuletovcov
2. Adagio: Pokojná noc – Záhrada Capuletovcov, tichá a prázdna – Mladí
Capuletovci, odchádzajúci zo slávnosti, spievajúc reminiscencie na hudbu
na bále – Scéna lásky
3. Kráovná Mab alebo víla snov (Scherzo)
Tretia as
1. Smútoný sprievod za Júliu
2. Rómeo v hrobke Capuletovcov: Vzývanie – Prebudenie Júlie – Opojná
rados , zúfalstvo – Posledná agónia a smr milencov
3. Finále: Dav prichádza na cintorín – Zvada Capuletovcov a Montekovcov – Recitatív a ária otca Lorenza – Prísaha zmierenia
Do kategórie symfónie spadajú nanajvýš tri orchestrálne kusy druhej
asti, ktoré sa na koncertoch aj nahrávkach objavujú neporovnatene
astejšie ako kompletné dielo. No aj v takomto prípade koncept symfónie
zlyháva: po odznení plesovej scény sa v nasledujúcich dvoch kusoch orchester výrazne redukuje, o je úplný protiklad voi symfónii zameranej
na obsahovo závažné nále. A predsa je tu dôležitý spojovací lánok s rakúsko-nemeckou symfonickou tradíciou. Beethovenove symfónie boli
pre Berlioza objavom, ktorý znamenal prevrat v chápaní inštrumentálnej hudby a uvedomenie si jej výrazových možností. Práve orchestrálne
asti tvoria jadro Rómea a Júlie, v nich je sústredená invenne najsilnejšia a emocionálne najvypätejšia hudba. Hoci je tu k dispozícii masa udských hlasov, to najdôležitejšie sa odohráva v ríši inštrumentálnej hudby,
ktorej vtedajšie výrazové limity Berlioz neváha posunú tak, že pri tom
narúša žánrové konvencie.
10 | 2014
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Podtitul „symphonie dramatique“ predstavuje protipól k Fantastickej
symfónii (1830), ktorú Berlioz charakterizoval ako „drame instrumental“, resp. „drame symphonique“. Rozdiel je zjavný: Fantastická je
drámou, „vtesnanou“ do formy symfónie a vyjadrenou symfonickými
prostriedkami, Rómeo a Júlia je symfóniou rozšírenou o dramatické
prvky a blízkou forme drámy. Predchodcom je monodráma Lélio (1832),
vytvorená ako pokraovanie Fantastickej symfónie, v ktorej sú pôvodne
samostatné a navzájom nesúvisiace skladby rôzneho žánru aj obsadenia poprepájané monológmi herca do podoby akéhosi „moderovaného
koncertu“. Rómeo a Júlia však nie je príležitostne usporiadanou zmesou
dávnejšie vytvorených skladieb; oproti iným Berliozovým dielam je tu
(až na dve výnimky) relatívne málo „recyklácie“ skôr napísanej hudby,
o znamená, že väšina materiálu bola skomponovaná intencionálne pre
toto dielo, už s konkrétnym vedomím jeho neobvyklej formy. Neobstojí
teda asto vyslovovaný názor5, že Berliozovi išlo o kompenzáciu za neúspech na poli opery, ktorý utrpel rok predtým vaka nešastnému uvedeniu jeho Benvenuta Celliniho.
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Aj letmý pohad na dramaturgický plán Rómea a Júlie naznauje, že
symfónia nie je mechanickým „zhudobnením“ Shakespearovej drámy.
Hra, ktorú v Paríži roku 1827 Berlioz videl v podaní anglickej divadelnej
spolonosti Williama Abbotta (s Harriet Smithsonovou, skladateovou budúcou manželkou, v úlohe Júlie), bola verziou Davida Garricka,

Introdukcia. Allegro fugato. Berliozova redakcia violového partu prvého vydania

vo viacerých dôležitých detailoch odlišnou od originálu. Navyše, skladate v tom ase – ako sám priznal – nerozumel ani slovo po anglicky. Preto
o 12 rokov neskôr nezhudoboval Shakespearov text, ale libreto napísané v spolupráci s básnikom Émilom Deschampsom, ktoré je do znanej
miery poetickou reexiou niektorých scén Shakespearovej drámy, ale aj
shakespearovského fenoménu (ktorý v Paríži znamenal viac než len prechodnú literárnu senzáciu) všeobecne. Takto treba chápa aj symfóniu;
napriek tomu, že Berliozova hudba je v niektorých okamihoch vyslovene
popisná, nejde o typicky „programovú“ kompozíciu, adaptáciu hry i jej
prerozprávanie.
Mnoho napovedá pohad na funkciu speváckych hlasov. V Prológu
vystupuje komorný zbor, ešte nepersonikovaný „antický“ chór, komentujúci a vysvetujúci nadchádzajúce udalosti. K nemu sa pripájajú
sólové hlasy (alt, tenor), no nereprezentujú konkrétne postavy hry. Situácia sa trocha mení v druhej asti, kde je už personikovaný mužský
zbor (Capuletovci odchádzajúci z bálu), no spieva spoza scény a pre
poslucháov ostáva neviditený, a až vo nále vystupujú dva miešané
zbory, reprezentujúce znepriatelené rodiny (poda skladateovho pokynu majú by speváci dokonca obleení v kontrastných farbách) a sólový
barytón v úlohe mnícha Lorenza. Hlavné postavy však nie sú zastúpené ani hlasmi, ani konkrétnymi hudobnými myšlienkami. Mercutio,
Benvolio, Tybalt i Paris ostávajú len letmo pripomenutí, strácajú sa
ich geniálne modelované charaktery, odpadá nedostižná duchaplnos
ich replík, pikantných narážok, dvojzmyslov, slovných hraiek, výrenos, ktorá je korením hry. Berlioz si toho bol samozrejme vedomý, no
jeho silný zážitok nepramenil zo Shakespearovho jazyka, jeho reexia
smeruje inam. Sám to vyjadril charakteristicky farbisto: „Ponori sa do
žeravého slnka a vlahých nocí Talianska, by svedkom drámy tej ohromnej lásky, rýchlej ako myšlienka, horúcej ako láva, panovanej, neodola-

tenej, istej a krásnej ako úsmev anjelov, zúriacej nenávisti, divokých extatických bozkov, lásky a smrti zúfalo zápasiacich o nadvládu – to bolo
privea.“6 Aj to je dôvod, preo sa v tých najdôležitejších okamihoch
slovo odmlí a znie iba inštrumentálna hudba.
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Dramatickú symfóniu otvára ohnivé Allegro fugato, symbolizujúce
potýky medzi dvoma znepriatelenými rodmi. Vynikajúco rozpracované, búrlivo pulzujúce fugato však oskoro preruší vpád plechových
nástrojov s nesprevádzanými recitatívnymi formulkami (zásah veronského kniežaa). Neakaná a radikálna zmena sadzby však má svoj
zmysel z hadiska hudobnej integrity celého diela. Podobne ako vo nále
Beethovenovej Deviatej, aj tu je nástup speváckych hlasov pripravený
inštrumentálnymi recitatívmi.
V Prológu Berlioz predstavuje jednu zo svojich noviniek: zborový recitatív. Malý zbor (4 alty, 4 tenory, 4 basy) so skromným sprievodom, no
astejšie a cappella, deklamuje vysvetujúci text; vždy syrytmicky, aby
bol o najlepšie zrozumitený. Táto „novinka“ však nie je ani tak odkazom na antickú drámu i renesanné intermédiá, ale vychádza z podnetu Shakespearovej hry, ktorú uvádza recitácia zboru, a má celkom
praktický úel. Namiesto tlaeného verbálneho programu, ktorý obecenstvo dostalo do ruky pri predvedení Fantastickej symfónie, je „program“ deklamovaný zborom. Popri tom je obecenstvo oboznámené aj
s kúovými hudobnými motívmi. Zaznieva akoby „katalóg“, struný
prehad incipitov hudobných myšlienok nasledujúcich, prevažne orchestrálnych astí. Nemožno
hovori o leitmotívoch, skôr ide o prenesenie praxe
tzv. „pripomienkových motívov“ z opery do kontextu symfónie, o je zvláštne, no originálne riešenie
problému cyklickosti.
Zo zboru sa na chvíu vydeuje sólový alt, uvádzajúci víziu Rómea ako melancholického, osamelého hrdinu, romantický charakter, objavujúci sa aj
v alších Berliozových dielach (Harold, Faust). To
slúži ako „mostík“ k dvom íslam ureným sólovým hlasom. Strocká piese Premiers transports
pre alt so sprievodom harfy a drevených dychových
nástrojov sa javí ako najcudzorodejší prvok v symfónii. Spieva sa v nej o náporoch túžby, na ktoré nik
nezabudne, o milencoch
pod talianskymi hviezdami, dlhých vzdychoch
slávika, prvej láske prevyšujúcej všetku poéziu,
ktorej najvyššie tajomstvo
poznal jediný Shakespeare
at. Iste nejde o melodicky
najinvennejšiu as diela,
Harriet Smithson ako Júlia [foto: archív]
no za povšimnutie stojí
jednak majstrovsky gradované napätie v rytmicky zhusujúcom sa harfovom parte a tiež protihlas
violonela, ktoré je priam ikonickou zvukovou farbou v celom diele,
s nezastupitenou úlohou v Scéne lásky.
Sólový tenor zasa reprodukuje Mercutiovu fantáziu o kráovnej Mab,
miniatúrnej víle v koiari z orechovej škrupiny, ahanom svätojánskymi
muškami, ktorá v noci prináša sny. Scherzetto, kde je orchester redukovaný na autu, pikolu, violy a violonelá, a tenor si so zborom vymiea
krátke repliky, je dokladom Berliozovej zriedkavo oceovanej schopnosti vytvori efektnú miniatúru – s vyslovene geniálnym využitím minimálnych prostriedkov.
Prudkým kontrastom k tejto úsmevnej „prskavke“ je záver Prológu,
zborový recitatív, kde sa objavuje alšia ikonická zvuková farba. Mrazivo znejúce prázdne oktávy huslí a viol na tóne e (obzvláš ak sa dielo
interpretuje na dobových nástrojoch, s revovými strunami a bez vibrata) v ostinátnom rytme smútoného pochodu anticipuje nálne scény
25
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na cintoríne, ohlasuje tragické rozuzlenie drámy. Namiesto expozície
kontrastných tém v sonátovej forme sú Introdukcia a Prológ dramatickou expozíciou kontrastných výrazových typov, uvedených v chronologickom poradí (battaglia, tanený typ, amoroso, fantazijno-pitoreskný
a napokon funebrálny typ).

RX~ ?>=~...
Tri orchestrálne kusy tvoriace jadro Rómea a Júlie sú prekvapivé
z viacerých hadísk. Nápadná je ich vzájomná rôznorodos. Berliozovi sa podarilo vytvori tri charakterom diametrálne odlišné,
a predsa invenne rovnako silné a bohaté skladby. Každá má svoje
špecifické obsadenie orchestra a vlastnú, neopakovatenú zvukovos. Spoloné majú to, že k bežným formovým schémam (sonátové allegro s pomalou introdukciou, adagio, scherzo) odkazujú len
nepriamo, a tiež to, že tu nad princípom symfonického rozvíjania
absolútne prevláda melódia – hudba je síce inštrumentálna, no
melodické myšlienky majú výraznú vokálnu kvalitu, i už sú recitatívneho alebo ariózneho typu. V druhom prípade sú mimoriadne
širokodyché a lenité. Berlioz sa v nich predstavuje ako vyslovene

dámy „sníva o láske“... Noný výjav, ktorého atmosféra núti zataji
dych, bez prerušenia prejde do Scény lásky. O tomto ohromujúcom
symfonickom adagiu možno sotva poveda nieo originálne. Je pozoruhodné, že jeho emocionálne nabitá, a pritom zvukovo neobyajne
jemná hudba pokrýva znanú asovú plochu bez toho, aby bola podriadená akejkovek dovtedy známej formovej schéme. Jej zvrásnená
tektonika má svoj vlastný dynamizmus, zmeny tempa, dynamiky
a rytmickej hustoty sa dejú intuitívne, poda akútnej potreby vyjadrenia emócie, neraz vemi prudkej. A pritom, hudba nikdy nestráca
koherentnos, tvorí veký lenitý oblúk, ktorý vyrastá z úvodnej kvinty a–e a v závere sa do nej opä vracia. Azda najbližšie má k forme
ronda – vaka opakovaným návratom krásnej hlavnej témy, no vždy
v inej, prekomponovanej podobe. Zástupcom vokálnej zložky sú
„spievajúce“ violonelá (miestami podporené violami a lesnými rohmi), Berlioz naplno využíva ich expresívny potenciál a blízkos farbe udského hlasu. Druhou výraznou nástrojovou skupinou sú lesné
rohy (ostatné plechové a bicie nástroje v Scéne lásky mlia; Berliozov
orchester ostáva napriek vášam diskrétny...), ktorých extatické synkopy umocujú okamihy najsilnejšieho citového vypätia. Adagio však
nie je len o láske; v jednom okamihu (takty 300, 301) možno zachyti

Rómeo v hrobke Capuletovcov. Prebúdzanie Júlie (prerušované sólo klarinetu, recitatívne gúry violoniel a kontrabasov)

Titulný list prvého vydania (1857) s Berliozovými
rukopisnými poznámkami [foto: archív]
Scéna lásky. Hlavná téma

vokálne cítiaci skladate vychádzajúci primárne zo skúseností s operou, melódia drží pohromade hudobnú štruktúru (v Rómeovi samom
sú to súvislé 16- i 26-taktové línie, „rozvinuté“ z nepatrného jadra
jedného-dvoch intervalov). Súvislosti medzi asami symfónie majú
vznika vo vedomí poslucháa, u ktorého skladate predpokladá
dobrú oboznámenos s dejom tragédie.
Prvý z orchestrálnych kusov je okrem melodického bohatstva, okoreneného chromatizmami (výraz akéhosi „melancholického delíria“, anticipujúci hudbu Wagnerovho Tristana), pozoruhodný Berliozovou obúbenou technikou vytvárania priestorovej ilúzie – tu konkrétne prelínaním
dvoch rôznych typov hudby prebiehajúcich v odlišných asových proporciách. Najprv v andante, resp. larghette k Rómeovi z diaky prenikajú
zvuky bicích nástrojov v allegrovom tanenom rytme. Neskôr, po zmene
perspektívy, ke sa naplno rozprúdi tanený vír s jeho vášnivou, vyslovene talianskou melódiou, zasa Rómeo v maske preniká na capuletovský
bál a melódia z úvodu znie v kontrapunkte s tanenou hudbou, priom
fakticky ostáva v pôvodnom larghettovom tempe.
Po zvukovo opulentnom a rytmicky dômyselnom plesovom obraze
nasleduje jeden z najarovnejších okamihov symfónie. Zamatovo
hebké pianissiomové harmónie sláikov a áut, vzdialené signály lesných rohov, spoza scény zaznievajúce dva mužské zbory, ktoré si vymieajú pozdravy, chvália práve ukonený ples a pozývajú veronské
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„osudový“ tón e v oktávach huslí, vkráda sa sem v Prológu naznaený
motív smrti – jediného možného spôsobu naplnenia lásky mladých
milencov. Zárove je toto adagio Berliozovým vekým holdom Taliansku (posadnutos touto krajinou mal spolonú so Shakespearom), ku
ktorému ho viažu spomienky na búrlivé mladé roky, horúcu, žilivú
klímu a divokú prírodu. Aký ohromný je rozdiel medzi týmto adagiom
a alšou vekou scénou lásky odohrávajúcou sa pod rúškom noci –
v 2. dejstve Tristana a Izoldy!
Partitúra Scherza kráovnej Mab patrí k Berliozovým najranovanejším a najefektnejším. Parafráza beethovenovských scherz s mendelssohnovskými reminiscenciami je majstrovskou ukážkou inštrumentaného umenia. Orchester so steneným obsadením sláikov (kvôli
zachovaniu presnosti súhry) predostiera neslýchane jemné a farebné
zvukové textúry. Ohostroj fantastických obrazov vyžaduje celkom
nový stupe orchestrálnej virtuozity. Svit svätojánskych mušiek
(akordy z husových a harfových ažoletov) i vytrubovanie lesných
rohov využívajúce celý ich prakticky použitený rozsah dokonale preverí kvality každého orchestra. Scherzo neostalo bez vplyvu na alšie
generácie skladateov, obzvláš francúzskych. Ideu redukcie orchestra a surrealistický cvengot antických inelov a harfových ažoletov
ako hudobný výraz snenia ahko identikujeme v Debussyho Prelúdiu
k Faunovmu popoludniu...
10 | 2014
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Ak boli predchádzajúce asti symfónie výzvou k snívaniu, ktoré sa má
odohráva vo fantázii poslucháa, záverená as (oddelená prestávkou)
je prebudením do tragickej reality. A zárove do sveta opery. Vysvetlenie
v pôvodnej verzii diela prinášal tzv. „druhý prológ“, vemi dramatický
zborový recitatív, ktorý skladate neskôr škrtol. Náhla zmena žánru však
môže odzrkadova postup Shakespearovej hry, ktorá je fakticky komédiou o bláznivo zaúbenom adolescentovi – až do chvíle, kedy dôjde k prvým krvavým potýkam, smerujúcim k tragickému rozuzleniu.
Smútoný pochod za Júliu má koncepciou vemi blízko k Offertóriu z Berliozovho o dva roky staršieho Rekviem. Ponad pomalým
fugatom sláikov deklamuje zbor útržky textu na jedinom tóne
(známe e v oktávach), takmer akoby bez ohadu na modulaný
priebeh. A po ase si zbor a orchester úlohy vymenia. Spojitos
bola ešte umocnená zborovým deklamovaním „requiem aeternam“, ktoré však autor po kritike prvého uvedenia taktiež vyiarkol. Zaujímavejší je však záver tejto asti – so zvláštnymi,
takmer „protominimalistickými“ sláikovými guráciami pod
obsesívne opakovaným e.
Berliozov monograsta David Cairns s trochou zvelienia píše, že
Rómeo v hrobke Capuletovcov prináša najavantgardnejšiu hudbu, akú
skladate napísal.7 Môže za to enormná diskontinuita hudby – z hadiska asu aj orchestrálnej sadzby. Opä sa zjavujú ponášky na Rekviem
(ponuré osamotené akordy dychových nástrojov z Agnus Dei), váhavé,
neustále prerušované vstupy sólového klarinetu s odkazmi na tému Scény lásky (prebúdzanie Júlie), náhly výbuch orchestrálneho tutti (rados
z krátkeho stretnutia milencov – v Garrickovej verzii hry, nie u Shakespeara), drastické „potrhanie“ zvukovej súdržnosti orchestra (úinkovanie jedu, upadanie do mdlôb). Podobne ako
v Scéne lásky, aj tu vystupuje do popredia práca s tichom
ako obzvláš úinným výrazovým prostriedkom. Radikálnu
rozdrobenos hudobného diskurzu bolo možné ospravedlni len v opere, vo vedomí poslucháa tej doby mohla takáto
hudba nájs legitimitu iba v spojitosti s dejom predvádzaným na scéne. Aj preto Berlioz v neskoršom vydaní partitúry
žiada, aby sa táto scéna predvádzala len pred obecenstvom
oboznámeným s Garrickovou verziou. A v asto citovanej poznámke v partitúre (kde si povzdychol, že publiku chýba imaginácia) sarkasticky uvádza, že v 99 prípadoch zo 100 tento
inštrumentálny kus odpadne...
Symfóniu Berlioz nemohol zakoni inak než grandióznym nále. Je tu
najplnšie obsadený orchester, dva aspo 70-lenné zbory, komorný
zbor z prvej asti a objavuje sa sólový barytón v obsiahlom parte mnícha Lorenza, ktorý znepriateleným rodinám vysvetuje dôvody tragédie
a vyzýva na zmierenie. Pritom je tu hrozba, že tento operný apendix
stiahne symfóniu ku dnu ako balvan. Najmä pod tiažou rozsiahleho
Deschampsovho textu, ktorého je azda až privea. Dvojzborové „prekáranie“ na motívy fugata z Introdukcie a Lorenzov vypätý recitatív majú
úžasný spád, následná ária však dramatický náboj oslabuje. Úinok Prísahy zmierenia, podopretý burácajúcim orchestrom v žiarivom H dur, je
vaka tomu menší, Berliozov pokus o tlmoenie humanistického posolstva pôsobí mohutne, no už mu chýba bezprostrednos záverenej asti
Beethovenovej poslednej symfónie. Rómeo a Júlia však predznamenáva
neskoršie a žánrovo podobne ažko zaraditené dielo – Kristovo detstvo,
kde sa to autorovi dokonale podarí, hoci celkom opaným spôsobom,
cestou redukcie a stíšenia...

skôr v Tristanovi a Izolde, hudobnej dráme, ktorá mala kúový význam
pre nasledujúcu generáciu skladateov.
Samozrejme, nechýbali ani kritické ohlasy, týkajúce sa najmä rozmernosti
diela. Berlioz si ich vzal k srdcu a niektoré úseky škrtol a urobil ešte niekoko
alších zmien pri predvedeniach v nasledujúcich rokoch (v apríli 1846 zaznel Rómeo v naštudovaní skladatea za asistencie Franza Liszta premiérovo
aj v Prahe), vydanie z roku 1857 sa považuje za denitívne. Napriek úspechu sa symfónia ako celok ukázala ako pomerne nepraktické dielo z hadiska
predvádzania už za Berliozovho života a skladate na svojich dirigentských
turné uprednostoval uvádzanie orchestrálnych astí. A to platí aj pre kom-

Smútoný pochod za Júliu. Ostinato a repetitívne gúry

pletné nahrávky, ktorých je vemi málo v porovnaní s potom nahrávok vybraných astí. V našom prostredí existuje komplet Supraphonu z roku 1980,
na ktorej pod vedením Zdeka Košlera úinkujú Marie Mrázová, František
Livora, Richard Novák, Pražský lharmonický zbor a eská lharmónia.
Z novších možno spomenú nahrávku spolonosti Hänssler Classic so
symfonickým orchestrom SWR Baden-Baden, Europe Choir Academy
a dirigentom Sylvainom Cambrelingom (tenorové sólo na nej spieva Piotr
Beczaa), no predovšetkým autoritatívnu nahrávku Johna Eliota Gardinera

s Monteverdi Choir a Orchestre Révolutionnaire et Romantique pre label
Decca. Vynikaúce podanie na dobových nástrojoch obsahuje okrem plnej
verzie symfónie aj úseky, ktoré boli neskôr vynechané, a ponúka možnos
aspo virtuálnej predstavy, ako mohla znie pri jej prvom uvedení.
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Poznámky:
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Premiéra Rómea a Júlie v novembri 1839 bola prenikavým triumfom
skladatea a dirigenta v jednej osobe. Na predstavení (a dvoch úspešných reprízach) bola prítomná intelektuálna elita Paríža, o pre Berlioza znamenalo dokonalú satisfakciu za nedávny neúspech v opere. Svoje
nadšenie verejne vyjadrili Balzac aj Gautier, boli tam Liszt, Chopin aj
mladý, v tom ase úplne neznámy Richard Wagner. Vo svojich spomienkach sa vyjadril, že toto dielo mu otvorilo celkom nový hudobný svet8
a úinky mocného zážitku sa neprehliadnutene prejavili o 20 rokov ne-
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Berlioz, New Edition... s. IX
pozri: Life and Letters of Sir Charles Hallé. http://www.hberlioz.com/London/
halle.htm? zoom_highlight=Armand+bertin
Dömling, s. 83
Barzun, s. 312
Dömling, s. 102-103
Berlioz, New Edition... s. XIV
pozri: http://www.theguardian.com/music/2012/feb/09/forgotten-berliozromeo-et-juliette
Dömling, s. 85; Barzun, s. 336-338
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Christoph Willibald Gluck (1714–1787)
posledný ve'ký hudobný básnik antickej mytológie
Do knihy narodení pre obce Widenwang a Ersbach skladatea zapísali 2. júla 1714 ako prvé z ôsmich detí tamojšieho lesníka Alexandra
Glucka a Márie Walburgovej. Ich syn sa mal sta úspešným mužom
svojej doby. Nechýbal mu talent a disponoval aj alšími potrebnými
kvalitami. Bol cieavedomý a mal dobré pozorovacie schopnosti, o
mu umožnilo pružne reagova na požiadavky publika. Vaka prvej
zo zmienených vlastností sa mu v roku 1750 podarilo získa za manželku dcéru bohatého obchodníka Máriu Annu Perginovú. Svadba,
ktorá Gluckovi zabezpeila finannú nezávislos a vstup do vyšších
spoloenských vrstiev, ale aj kontakt s novými umeleckými a myšlienkovými podnetmi, sa mohla uskutoni až po smrti svokra. S podobnou tvrdohlavosou si už skôr presadil svoj záujem o hudbu. Roztržka
s otcom, ktorý chcel pre syna poriadne povolanie, viedla k jeho úteku
z domu. V tomto období sa Gluck túlal po vidieku a hrával za jedlo
a nocah pri rôznych príležitostiach, najmä do tanca. Rodi napokon
ustúpil. Nepatrilo sa, aby sa syn zo slušnej rodiny ponevieral. S podobnou vytrvalosou išiel budúci skladate aj za hudobným vzdelaním. Po Prahe, kde sa jeho meno nachádza v záznamoch univerzity
(odbor matematika a logika), sa objavil vo Viedni v rodine kniežaa
Lobkowitza a zdá sa, že neviditené pohady vplyvného šachtického
rodu ho sledovali i naalej. Gróf Antonio Maria Melzi ho následne
zobral so sebou do Talianska (Miláno), kde Gluck získava dôležité
hudobné skúsenosti, vrátane kontaktov so Sammartinim. Tu v roku
1741 vzniká aj jeho prvá opera a prvý úspech – Artaserse. Do roku
1745 nasleduje sedem alších diel na libretá Metastasia, okrem Milána aj pre Benátky a Turín.

Vo Viedni

Ch. W. Gluck foto: archív

Gluckovo meno i dielo sa zvyknú jedným dychom
spája s reformou opery. Už jeho taliansky súasník
Niccolò Piccinni mu v tejto oblasti prisúdil dodnes tradovaný, no nie celkom pravdivý status revolucionára.
Jeho osobnostné predpoklady sa naplnili vaka talentu i nevyhnutnej dávke šastia by v správnom ase na
správnom mieste.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ
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Gluckova špecializácia operného skladatea sa sformovala v kontakte
s koujúcimi opernými spolonosami bratov Antonia a Pietra Mingottiovcov a Giovanniho Battistu Locatelliho. Po návrate do Viedne (so zastávkami v Paríži, Londýne a európskych metropolách) sa Gluck od roku
1749 v meste rýchlo etabloval v salónoch vplyvných osobností. Pomohla
mu k tomu vrodená spoloenská prispôsobivos, ako aj schopnos zaštíti sa prostredníctvom hudby priazou mocných. Príkladom môže by
uvedenie opery La Semiramide riconosciuta na narodeniny Márie Terézie
14. mája 1748. V tom ase mal už za sebou nie menej ako desa úspešne predvedených módnych talianskych vážnych opier, skomponuje ich
ešte devädesiatsedem. Jeho status podporovali aj dirigentské aktivity, v roku 1752 sa stal kapelníkom cisárskeho dvora, o dva roky neskôr
získal rovnaké miesto u kniežaa Hildburghausena. Hoci uctievaný básnik – libretista Pietro Metastasio (1698–1782) – hovorí v pripade Gluckovej tvorby o „neznesitenej arcivandalskej hudbe“, jeho diela sa páili.
Charakterizoval ich prirodzený hudobný inštinkt a aj v skorších operách
možno nájs príklady na rados z rizika pri hadaní nových možností
umeleckého vyjadrovania. Netrvalo dlho a skladate intenzívne vstúpil
do hudobného života Viedne, kde sa rýchlo rozšíril chýr o mimoriadnom
úspechu La clemenza di Tito. Úspech mala i jeho jednoaktová opera
Le cinesi ( íania), nekoniktné módne dielo, ktoré sa zapáilo cisárskym manželom. Libreto bolo samozrejme od Metastasia. Hoci dvorský
básnik nepochopil Gluckovu hudbu, vaka vzdelaniu a talentu pochopil
generaný zlom v umení.

Cesta k syntéze
Viede bola moderne (a módne) orientovaná, talianske opery a francúzske hudobné komédie (ópera-comique) boli v meste populárne.
Zárove sa zaala šíri vlna záujmu o literatúru v nemeckom jazyku,
nový estetický program. Gluck sa prostredníctvom štátneho kancelá10 | 2014
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ra Kaunitza dostal do kontaktu s inšpirujúcim intendantom Dvorského
divadla, grófom Giacomom Durazzom. V jeho okruhu dochádza k snahe zjednoti prax talianskej a francúzskej opery s estetickými ideálmi,
ktoré hlásala nová generácia. Medzi prvými výsledkami bola málo významná serenata k narodeninám cisára Františka L’innocenza giusti cata. Krátky úvod k libretu diela už ukrýva oste namierený proti Metastasiovi. Schyovalo sa k súboju operných estetík, Gluck a Durazzo
smerovali k „azione drammatica“. Na slede malých francúzskych opier
si od konca 50. rokov 18. storoia skladate vyskúšal nové hudobné tvary, ktoré zohadovali požiadavky divadla. Gluckove reformné snahy
korešpondovali aj so zmenami v baletnom umení, o ktoré usilovali baletný majster Franz Anton Hilverding a jeho nástupca Talian Gasparo
Angiolini. V tom ase mal už Gluck pevné miesto v hudobnom svete, o
mu umožnilo experimentova. Jeho status potvrdzuje aj pápežom udelený titul „Cavaliere dello Speron d’Oro“ (Rád zlatej ostrohy) v Ríme
za operu Antigona. Od tej doby si potrpí na oslovenie Ritter von Gluck
alebo Chevalier Gluck. Kontakt s dobrodruhom, nanníkom a znalcom literatúry Ranierim de' Calzabigim (1714–1795) bol rozhodujúcim podnetom pre vznik „baletu azione“ Don Juan, ou Le festine de
Pierre. Angiolini a Gluck v om z pohadu obecenstva takmer prekroili hranice únosnosti. Gróf Linzendorf, ktorý predstavenie navštívil,
si poznamenal: „sujet je extrémne tristný, strašidelný a hrozivý.“ Umelec v tomto diele nadobudol odvahu predostrie sugestívny obraz vlastnej amorálnosti. Okrem toho je Gluck azda jediným skladateom v dejinách hudby rozvíjajúcim operné novátorstvo z pozície baletu. Hudba spracovaná so symfonickou závažnosou smerovala k rozhodnému
kroku. Doposia bola táto téma traktovaná ako komédia, odteraz sa
stala drámou. Aj poda toho si možno predstavi, akým vekým zlomom prešla spolonos v 40. rokoch 18. storoia.

lienkach humanizmu, ktoré vtedajšia spolonos ctila. Gluck venoval
operu toskánskemu vekovojvodovi, neskoršiemu cisárovi Leopoldovi II. Úvodný text, ktorého autorom bol Calzabigi, sa mal sta manifestom opernej tvorby. Umelecký cie je v om vyjadrený v esenciálnej
podobe: „je bezpodmienene nutné zvoli vhodných predstaviteov, úlohy Alceste a Admeta nemožno zveri komukovek, jednak pre štruktúru
tohto nového druhu drám, ktoré sa prostredníctvom javiskového diania
obracajú na diváka, jednak pre týmto drámam zodpovedajúcu hudbu,
ktorá je viac sústredená na výraz než na to, o ráia v našej dobe Taliani
pomenúva spevom.“ Gluckova hudba síce vyjadruje expresívnos výrazu, no v súlade s tézou o vznešenej kráse, o zodpovedalo normám dobovej estetiky. Tradícia sa v jeho diela musela nevyhnutne stretnú s novátorstvom, ktoré Gluck v diskusiách zastával. Skladate sa stal stredobodom spoloenského záujmu a jeho pohostinný dom bol prístupný
osobnostiam a hudobníkom ako Charles Burney, Joseph Martin Kraus,
Johann Friederich Reinchardt a samozrejme i Mozartovi, Haydnovi i
Dittersdorfovi. Každá jeho opera i balet sa oakávajú, ohlasujú v tlai,
diskutuje sa o nich už vopred. Predstavenia sú vypredané a predvádzajú sa všade v kultúrnom svete. Skladate by mohol by so sebou spokojný, má plány, no u 53-roného Glucka sa prejavujú známky únavy.
Znepokojujú ho tiež depresívne stavy.

Paríž a posledné roky

Napriek veku a zdraviu skladate cestuje, opä ho láka Paríž, kde sa
od roku 1773 objaví hne niekokokrát. Prostredníctvom Kaunitza sa
vo Viedni zoznámil s diplomatom a milovníkom divadla Françoisom
Louisom Lebland de Roulletom. Ten mu navrhol na zhudobnenie
námet I génie na Aulide a hne zaal aj iniciova parížske uvedenie
opery. Propagácia skladatea vo Francúzsku rozvírila diskusiu v denníku Mercure de France i v Mémoires secrets so všetkými „pro
et contra“. Do sporu sa zamiešala i Mária Antoinetta, ktorá
rozdelila tábory zástancov a odporcov na francúzsky a nemec„Napodobenie prírody, to je ten pravý cie, o ktorý
ký. Premiéra diela sa uskutonila v roku 1774. Gluck však už
hodnotovo ani umelecky ni nezískal, no opery Orfeus (1774),
musia usilova všetci umelci. Aj ja sa ho snažím
Alcesta (1776) a Armida (1777) boli uvedené aj vo „francúzdosiahnu. Moja hudba smeruje k o najväšej
skych“ verziách. Nasledovala ich I génia na Tauride (1779).
výrazovosti a je vždy o najprostejšia, najprirodzenejšia
V tomto období sa Gluckovým sokom mal sta Niccolò Piccinni
a snaží sa posilova významy poetického textu. Práve
s operou Roland. Celú situáciu v Paríži Gluck šikovne využil vo
z tohto dôvodu nepoužívam trilky, koloratúry
svoj prospech. Nesprával sa vždy ako estný umelec, no vždy
a kadencie, ktoré zneužívajú Taliani.”
ako dobrý obchodník. Nemožno však poprie, že aj asti parížskych opier sú nápadité a esteticky úinné, nepopieratená je
Ch. W. Gluck pre Mercure de France (1773)
noblesnos zborov. Svoju skladateskú innos Gluck ukonil,
ke v roku 1781 dostal prvú mozgovú príhodu. Bola spojená

Mýtus znovuzrodený
Pre dejiny opery sa stal pamätným dom 5. október 1762.
O premiére a ohlase opery Orfeus a Eurydika píše Gluckov životopisec A. Schmidt (1854) na základe dobových svedectiev
nasledovne: „Gluck dirigoval. Libreto, herecký prejav, scéna,
stroje, balet pod vedením Angioliniho i speváci na ele s hlavným
predstaviteom Guadagnim, to všetko malo zmysel, zjednotilo
sa a navzájom podporovalo.“ Calzabigi vytvoril pravé „azione
teatrali“, nálady a obrazy, ktoré 48-roný Gluck dokázal svojou
hudbou pôsobivo zobrazi. Zrodila sa spolupráca skladatea
a libretistu. Približne o osemdesiat rokov neskôr bude Richard
Wagner formova svoj Gesamtkunstwerk a podobne ako Gluck
nacviova so sólistami i zborom každý detail. Ide o nový prístup k hudobnému divadlu, tvorca má neustále na pamäti úinok celku.
Gluck sa ocitol sa na vrchole kariéry. To, o nasledovalo, bolo na jednej
strane prehlbovaním zapoatej cesty, no vznikali i umelecké protireenia v duchu konvencií, vždy však s pasážami neuveritene krásnej
hudby. Ke gróf Durazzo získal na spoluprácu s Gluckom Marca Coltelliniho, výsledkom bola opera Telemaco ossia L’isola de Circe (1764),
ktorá sa stala vzorom pre alšie diela. Aj Gluck sa k tejto hudbe neustále vracal, o je zrejmé pri poúvaní opier Armida a Alcesta z roku 1767.
Metóda paródie, akokovek v 18. storoí bežná, niekedy vzbudzuje pochybnosti o hodnote a novátorstve skladateovho diela. Význam opery
Alcesta však jednoznane spoíva v klasickej jednote drámy a v myš-

„Som presvedený, že hlasy, nástroje a vlastne všetky
zvuky, dokonca i pauzy musia sledova jediný cie,
a síce výraz, a to, aby spojenie hudby a slov bolo tak
tesné a intímne, až sa zdá, že libreto nie je o ni menej
formované poda zákonitostí hudby ako hudba poda
zákonitostí libreta.”
Ch. W. Gluck pre Journal de Paris (1777)

s ochrnutím. Zhudobnenie Ode an den Tod od Friedricha Gottlieba
Klopstocka je už najmä o predtuche vlastného konca. Skladate zomrel
po niekokých malých mozgových príhodách opatrovaný manželkou
a Antoniom Salierim 15. novembra 1787. K štýlu doby prispel vaka
intelektu a talentu a svojich generaných druhov predil dramatickou
presvedivosou s posunom k obsahovému zvýrazneniu hudby. Operu tak významom dostal do blízkosti symfonickej hudby. Gluckovým
umeleckým cieom bolo dosiahnu celistvos, univerzalizmus hudobného štýlu. Úctu a obdiv si zasluhuje prekonaním všetkých rozporov
a protireení na ceste od novátorstva k novému. To mu zaistilo miesto
v dejinách hudby.
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Operný úvod
Divadelnej Nitry 2014
Hoci sa Divadelná Nitra pro*luje ako medzinárodný festival s prevahou &inoherných
produkcií, sporadicky sa v jej programe objaví aj hudobné divadlo. „ istokrvnej”
opery je síce ako šafranu, ostatné roky však vykazujú stúpajúcu tendenciu. Po &eských dokumentárnych operách Aleša B+ezinu Zítra se bude... (2008) a Toufar (2013)
i po bratislavskej inscenácii Orfea a Eurydiky, ktorá bola do programu zaradená
v roku 2010, sa na plagát 23. ro&níka Divadelnej Nitry dostal alší scénický tvar
nesúci ozna&enie opera: Bez názvu &. 1 v podaní legendárneho berlínskeho &inoherného súboru Volksbühne.

Bez názvu . 1 foto: T. Aurin

„Jediné, o sa dá na javisku urobi, je oslavova nezmyselnos. A to tak, aby celá tá nezmyselnos bola zábavná, aby dodávala chu. Pome to roztoi, to je to jediné, o má zmysel,“
povedal o svojej najnovšej inscenácii (2014),
ktorá mala v Nitre medzinárodnú premiéru,
slávny nemecký herec a režisér, vyhlásený
provokatér Herbert Fritsch (1951).

Fritschov približne devädesiatminútový opus nemá
žiadny príbeh, je to šnúra
viac-menej uzavretých
ísiel, v ktorých z ansámblu, odetého do lesklých
varietných kostýmov,
vystupujú výrazné individuality. Do sály nastupujú
ako lenovia salónneho
orchestra: popri hráoch
na zobcovej aute, klavíri,
basgitare i na klasickej
zostave bicích ho tvoria
aj muzikanti preludujúci
slákom na runej píle, šuštiaci igelitovým vreckom i búchajúci hlavou o papierovú krabicu.
Spolone odpália ostro rytmizovanú, rockovo
„šmrncnutú“ predohru s kontrastnými baladickými asami a potom sa odoberú na javisko.
V jame ostáva len dirigent obsluhujúci vekú
zvonkohru, syntetizátor a mixážny pult, spolu
s ním ešte klavirista a perkusionista.

Opera SND de(om
Potrebu vychováva( najmladšieho diváka deklarovali všetky predchádzajúce vedenia Opery SND. To Haiderovo kone&ne prechádza od slov k skutkom. Po vla)ajšom
úspechu detského Nápoja lásky, uvádzaného pod názvom Opera je zábava!, aj tohtoro&ný De) otvorených dverí SND ukon&ila premiéra operného projektu pre deti –
O &arovnej aute a iných kúzlach.
Mozartov singspiel je dielom, po ktorom dramaturgie zacielené na detského diváka siahajú najastejšie. Nahrávajú im rozprávkový
rozmer príbehu i priezraná zrozumitenos
Mozartovej hudby. Úspech projektov závisí od
invencie upravovateov aj inscenátorov. V Bratislave sa jedným ani druhým príliš nedarilo.
Podobne ako pri Nápoji lásky, aj v tomto prípade predstavenie erpá z originálnej inscenácie,
prítomnej v repertoári Opery. Sprušanského
„veká“ arovná auta je sama osebe koncipovaná ako rodinné predstavenie – dynamické,
farebné, výpravné. Všetky menované aspekty
však detskej verzii chýbajú. Zo scény ostalo
len chudobné torzo (hviezdna obloha, pódium v kukátkovom ráme), príbeh je podaný
naratívne a nedramaticky. Základný scénický
fór – komentátor Martin Vanek ilustruje jednotlivé výjavy a základné pojmy (had útoiaci
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na Tamina, krásna princezná Pamina, auta,
zvonkohra) milými neumelými kresbikami,
súbežne prenášanými z jeho tabletu na projeknú javiskovú plochu – je neopozeraný a vtipný,
nie však samospasitený.
Aj tentoraz Vanek k samotnému príbehu
o princovi Taminovi, ktorý sa vydáva zachráni princeznú Paminu, a o jeho kamarátovi
Papagenovi túžiacom „po frajerke“, pridáva
hudobno-teoretickú edukáciu. Malí diváci
sa dozvedia, akým geniálnym dieaom bol
Wolfgang Amadeus, oboznámia sa s opernou
terminológiou (ária, duet, tercet...), spoznávajú zvuky hudobných nástrojov. Oproti Nápoju
lásky je tu však menej interaktívnych momentov (deti sa dostanú na javisko len jediný
raz, ako zvieratá uspaté Taminovou arovnou
autou) a vzhadom na povahu príbehu aj
menej dynamického humoru.

Fritschovmu opusu by zrejme máloktorý ortodoxný operný kritik priznal štatút opery.
A predsa s ou má spoloné omnoho viac, než
by sa na prvý pohad mohlo zda. V hudobných
inšpiráciách síce vychádza z „neoperných“
zdrojov (rock, etno, jazz, salónne šlágre, elektronická hudba), pôdorys však v druhom pláne
cituje operu v jej cnostiach i nerestiach. Na jednej
strane sa vzdáva hold virtuozite (fakírske íslo
sopranistky s vlastným jazykom) a interpretanej
perfekcii (pôsobivá „etno-ária“ v podaní blonavej divy), na strane druhej sa ironizuje klišé
(korpulentný chlapík si uzurpuje pozornos ako
pravá tenorová hviezda, jeho kolega v nekonenom kúzelníckom ísle s papierovou vreckovkou
evokuje prebujnelé exhibície barokových kastrátov). Fritschova poetika vychádza z grotesky na
spôsob Chaplina i Mistra Beana, z klauniády aj
zafajených hollywoodskych slaákov 50. rokov,
z nonsensu a dada. Slovo nemá komunikanú
funkciu, používa sa len ako nosite melódie.
To, o zdanlivo pôsobí ako fantazmagorický poloimprovizovaný úlet, je rytmicky presné a perfektne zohrané. Každý z dvanástich interpretov predvádza svoj part na špikovej hereckej, tanenej
i hudobnej úrovni, v zborových íslach sa dostáva
do dokonalej súhry s javiskovými partnermi.
Záver Fritschovho opusu je ponáškou na operu
seria. Asi pä minút pred koncom obrátia všetci
interpreti svoje pestrofarebné lesklé kostýmy naruby a dovtedajšie farebno-svetelné orgie sa zlejú
v jednotnom horicovožltom tóne. Sopranistka
a kontratenor zaspievajú „barokový“ koloratúrny
duet a potom všetci poležiaky splynú s dreveným
obkladom scény. Umelci strávení umením?
Zdá sa, že po zdivadelovaní opery prichádza
as „zoperovania“ divadla.

Najväšie party prisúdili tvorcovia bratislavskej
detskej verzie arovnej auty princovi Taminovi
(technicky vzorný, vokálne kultivovaný Martin
Gyimesi) a jeho smiešnemu kamarátovi Papagenovi (Pavol Remenár, tradine sa dobre cítiaci v postave zábavného vtákara). Princezná
Pamina v podaní Heleny Becse Szabóovej je
vizuálne príažlivá, hlasovo však ostrá a málo
štýlová. Najlepší de nemala ani osvedená
Kráovná noci Jana Bernáthová, s trojiarkovanou oktávou sa tentoraz trošku potrápila.
Pekne vyznelo trio dám (Katarína Štúrová,
Miriam Maašová, Terézia Kružliaková), po
slabších úvodných frázach sa rozospievala Papagena Márie Rychlovej. O Sarastrovi sa síce
vea rozprávalo (priom deti asi ažko pochopili, i ide o kladnú alebo zápornú postavu), na
scénu sa však nedostal. arovnú (dirigentskú)
paliku mal v rukách Dušan Štefánek.
Pri inscenácii, ktorá je sasti založená na improvizácii moderátora reagujúceho na impulzy
od divákov, možno poíta s lepšími i horšími
predstaveniami. Minimálne v jednom ohade
však premiérový podveer nebude možné prekona: viac detí, ako pojala Sála opery a baletu
13. 9., sa do jej priestorov nevojde.
Stranu pripravila: Michaela MOJŽIŠOVÁ
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misiu Bed icha Holeka) i klasické
operety Straussa, Fallu, Kálmána –
tituly, z ktorých niektoré nájdeme ako
inšpiráciu aj v dramaturgickom pláne
jubilejnej košickej sezóny. Kálmánova Grófka
Marica bude prvou premiérovou inscenáciou
operného súboru, úryvky z klasických baletných titulov uvedú v rámci CLASS koncertu
lenovia baletného súboru, na záver sezóny
pripraví baletný súbor Bajadéru, inohra Chalupkovo Kocúrkovo. Operný súbor sa neobzerá
iba do histórie, v progresívnom trende zárove
pokrauje programovaním dvoch mimoriadne
nároných diel, Rossiniho Popolušky a Pucciniho Manon Lescaut. Pôvodne avizované naštudovanie Händlovej opery Alcina (máj 2015)
v réžii Lindy Keprtovej sa zatia z nanných
dôvodov neuskutoní.
Divadlo v súasnosti disponuje stabilným,
profesionálne a umelecky vyrovnaným súborom. Sasti to dokazoval aj slávnostný koncert

k spomínanému 90. výroiu (13. 9.), na ktorom
svoju erudíciu predviedol divadelný orchester
s dirigentom Igorom Dohoviom, sólistami
a zborom Opery ŠD. Už za ias Tibora Frešu
v 50. rokoch sa ukazovala potreba koncertných
vystúpení divadelného telesa. Táto požiadavka
platí dodnes: prispieva k zvýšeniu tak potrebného profesionálneho sebavedomia. Koncert
poukázal na kvality, no zárove i na malé
obsadenie telesa. Zo sólistov sa v operných
áriách, dvojspevoch, scénach a zboroch, ako
aj v ukážkach z Bernsteinovho muzikálu West
Side Story a z pripravovanej operety Grófka
Marica predstavili Lenka ermáková, Jaroslav Dvorský, Marek Gurba, Gabriela Hbnerová, Lucie Kašpárková, Marián Luká,
Michal Onufer, Tatiana Paovíková, Titusz
Tóbisz a Janette Zsigová. Súasou galakoncertu bola výstava k výroiu VND z produkcie
Východoslovenského múzea v Košiciach.
Lýdia URBANÍKOVÁ

Emília Csémy, dokazujúca, že správna spevácka technika a starostlivos o hlas zaruujú aj vo
vyššom veku intonane istý i výrazovo bohatý
spev (ária Lauretty O mio babbino caro, piese
Liebe, du Himmel auf Erden z Lehárovej operety
Paganini). Z mladšej generácie sa predstavila
mezzosopranistka Judita Andelová, ktorej sýty,
predovšetkým v stredných polohách zamatovo
sfarbený hlas sme si mohli vychutna v duete
z Hoffmannových poviedok i v árii Santuzzy
z Mascagniho Sedliackej cti.
Iste nie je jednoduché dosta na slovenské pódiá spevákov angažovaných v zahranií. O to
vzácnejšie bolo, že sme v Kežmarku mohli
pou vypracovaný, vo všetkých polohách
vzácne vyrovnaný a pre Mozartovu hudbu
ako stvorený mezzosoprán Jany Kurucovej.
S absolútnym prehadom zaspievala Seguidillu z Bizetovej Carmen a v duete Là ci darem
la mano podala ruku barytonistovi Martinovi
Kovácsovi. Mladý spevák sa ukázal ako adekvátny partner. Jeho hlas síce ešte potrebuje
najmä vo vysokej polohe vyzrie, áriu Rodriga

Io morrò z Verdiho Dona Carlosa však zvládol
s patriným dramatickým nábojom.
Prekvapením koncertu bola pre ma Marianna
Hochelová. Flexibilný hlas, ktorý technicky
i výrazovo vynikol predovšetkým v árii Olympie
z Hoffmannových poviedok, dokázal s neskutoným vkusom a výbornou artikuláciou vytrysknú aj v brisknej piesni Adely zo Straussovho
Netopiera. Že jej opereta pristane, dokázala
Hochelová i v Lehárovom duete Lippen schweigen s Jaroslavom Dvorským, ktorý sa ocitol
v neahkej pozícii náhradníka za pôvodne avizovaného Petra Bergera. Popri duete z Veselej
vdovy prispel Cavaradossiho áriou a duetom
z Pucciniho Bohémy (s Martinom Kovácsom).
Klavírne krídlo, na ktorom hrala Júlia Grejtáková, bolo umiestnené v strede chrámu
pred hlavným oltárom. Vaka profesionálnej,
bezchybnej klaviristkinej hre sa naozaj stalo
nosným pilierom celého koncertu, na ktorý sa
speváci mohli absolútne spoahnú a kedykovek sa o oprie.
Katarína BURGROVÁ

V znamení výro&í
Štátne divadlo v Košiciach si na zaiatku svojej
69. divadelnej sezóny pripomenulo viacero
historických momentov: 90 rokov od vzniku
Družstva Východoslovenského národného divadla (valné zhromaždenie 11. 4. 1924) a prvého predstavenia slovenskej veselohry Jána
Chalupku Kocúrkovo (13. 9. 1924), ktoré bolo
zárove prvým uvedením slovenského slova na
košickej scéne. Riaditeom divadla sa stal eský
režisér Josef Hurt, šéfom opery Juraj V. Sch ffer, dirigentom Vlastislav A. Vipler, hlavným
režisérom Václav Poláek, choreografkou slávna Ela Fuchsová. VND sa zameralo nielen na
inohru, ale aj na operetu. Už o dva dni sa hrala Slovácka princezná Rudolfa Piskáka, neskôr tu inscenovali operety košických autorov
(Ženské rozmary od Júliusa I. Hemerku a Tajnú

Operné gala

v Kežmarku
Obianske združenie Opera Slovakia popri
prevádzkovaní spravodajsko-publicistického
internetového portálu vyvíja aj koncertnú innos. Podujatie pripravené 30. 8. v Drevenom
artikulárnom evanjelickom kostole v Kežmarku bolo stretnutím viacerých generácií spevákov, no malo aj alší nezanedbatený rozmer –
benefíciu. Výažok z koncertu i nanný dar
generálneho partnera (spolonos DELUVIS)
budú použité na výstavbu Denného centra pre
viacnásobne postihnutých z Liptova.
Najmladší sólista podujatia, štrnásroný Matej
Rendoš so zvonivým, ešte detským sopránom
s oslnivo istou intonáciou zaspieval Franckovo
Panis angelicus a piese Mikuláša Schneidra
Trnavského Keby som bol vtákom. Zrelú generáciu reprezentovala stále krásna a šarmantná

Ak sa operná inscenácia udrží pri živote osemnás sezón, spravidla sa pátra po dôvodoch.
V prípade Verdiho Aidy v Opere SND (premiéra
19. 6. 1998) ich asi nebudeme hada v opotrebovanom, na rozhraní klišé a gýu zakotvenom
vizuálnom tvare. Z pôvodných aranžmánov
ostali len omrvinky a postavy si každý sólista
(ne)proluje po svojom. Na plagáte Aidu zrejme
najväšmi drží samotný názov. Darmo, je to titul, ktorý zarezonuje. Aj preto do vstúpilo v septembrovej repríze iastone nové obsadenie.
U Miroslava Dvorského treba oceni, že ani po
pädesiatke neupadol do „reprodukného“ pohodlia a siaha po nových métach. Po Wagnerovom Lohengrinovi a ajkovského Hermannovi
si vybral Verdiho. Radames rozhodne nepatrí
k ahkým partom. Celeste Aida je previerkovou
vstupnou bránou a ak tenoristovi vyjde, má
spoly vyhraté. Dvorského síce vo vypätej polohe

Dlhý život bratislavskej

Aidy
trocha potrápila, no dodala mu sebadôveru,
a tak jeho výkon od obrazu k obrazu rástol. Má
stále príažlivú farbu (v závere s barytónovou
prímesou), ctí kantilénu, je kultivovaný a vie
správne položi výrazové akcenty.
Svoju prvú Amneris a dosia najnáronejšiu
rolu na bratislavských doskách ponúkla Michaela Šebestová. Zaala nenápadne, h bky
spoiatku nezneli, no ako sa na javisku udomácovala, uvoovala sa jej tónová energia.
asom by hlas mal nadobudnú zmyselnejšiu
farbu, vyrovna polohy a preora výraz. Bol to
však debut urite perspektívny.

Reprízu spestrili aj dvaja hosujúci sólisti
z eských divadiel (obaja sú momentálne
v úväzku brnianskej opery), z Rumunska
pochádzajúca Anda-Louise Bogza (Aida)
a Ji í Sulženko (Rams). Pre titulnú postavu má Bogza dostatone dramatický, v h bkach tmavý a prierazný hlas. Part má dokonale prelúskaný, takže presne pozná okuky,
ako „zataji“ hriechy vo frázach a artikulácii,
ako ís na výšky, aby pôsobili suverénne. Nie
všetko je však také, navyše k jej silným stránkam nepatrí ani intonaná istota. Sulženko
nie je primárne kantilénovým basistom, no
jeho materiál znie jadrne a v polohách vyrovnane. Predstavenie v pomerne rozvlánom
tempe prvých dvoch dejstiev dirigoval Rastislav Štúr.
Pavel UNGER
31

HUDOBNÉ DIVADLO / ROZHOVOR

Olga Peretyatko

[foto: scholzshootspeople]

Pred niekokými týžd ami zažiarila v role
Fiorilly v Rossiniho Turkovi v Taliansku na
festivale v Aix-en-Provence, kde sme v jej
spolonosti strávili príjemné júlové popoludnie. Vyhadávaná ruská sopranistka
Olga Peretyatko.

Poskytnú( divákom to, &o si žiadajú
Pripravili
Prip
Pr
ipra
r vili Luc EVRARD a Zuzana BOJNANSKÁ

Pochádzate z hudobníckej rodiny. Aký to malo
vplyv na vašu kariéru?
Môj otec spieva v slávnom Mariinskom divadle v Sankt-Peterburgu. Pôsobí ako len
zboru, hoci sa pôvodne pripravoval na kariéru
sólistu. Ja som zmenila jeho plány: ke som sa
narodila, musel zabezpei rodinu, takže prestal študova a prijal miesto v zbore. Kariéru
obetoval nám. Navyše, sólistická dráha si
vyžaduje mimoriadnu vnútornú silu, nezlomného ducha, pevnú vôu. Možno si uvedomil,
že to nie je celkom jeho cesta a zborové úinkovanie je pre neho lepším riešením. Svoju
kariéru tak považujem za našu spolonú. Vždy
sa zúastuje na mojich predstaveniach, bol aj
v Aix-en-Provence. Je to dobrý pocit, cíti, že je
na ma hrdý.

že by v tom videl reálnu možnos môjho budúceho uplatnenia, ale aby som dostala pevné
základy z hudobnej teórie a harmónie. Tieto
znalosti sú vemi dôležité, a predsa sa nedajú
u spevákov považova za samozrejmé.

Aj vy ste zaínali v zbore.
Už v pätnástich rokoch som sa chcela sta sólistkou, no bolo to priskoro. Otec mi radil poka. Navrhol mi spieva najprv v zbore a súasne študova zborové dirigovanie. Nie preto,

Cítite sa by na javisku rovnako herekou
i spevákou?
Nepochybne. Preto milujem operu – je syntézou všetkých umení: hudobno-vokálneho,
divadelného, výtvarného, taneného...

32

Mnohí vás prirovnávajú k Anne Netrebko; teší
vás to alebo dráždi?
Nie ste prví kto mi kladie podobnú otázku.
Beriem to lozocky. Dnes už existujú speváky, ktoré prirovnávajú ku mne a hovoria im:
ste nová Peretyatko. Chcem hlavne naplno ži
svoj život. S Annou spievame rozdielny repertoár, nekonkurujeme si. Dobre sa poznáme,
napríklad v rámci osláv Francúzskej revolúcie
14. júla sme pod „Eiffelovkou“ spievali Kvetinový duet z Delibesovej Lakmé.

V minulosti mnohí speváci hlásali „prima la
musica“. Myslíte si, že sa to zmenilo?
Život sa vyvíja. Umenie taktiež. My umelci
sa musíme vyvíja s dobou. Dnes už nestaí
len nehybne stá na javisku a spieva. Žijeme v zrýchlenom svete, plnom technológií
a obrazov, vo svete vizuálnom, zaplavenom
podnetmi. Publikum sa neuspokojí len s poúvaním hudby. Nudí sa. Chce sa aj pozera
a má na to právo. Poda istých štúdií, pri
sledovaní internetu nevenujú udia jednému
obrazu viac než desa sekúnd. Najastejšie sú
to len tri sekundy. i už to považujeme za zlé
alebo dobré, je to svet, v ktorom žijeme. A my
al
umelci musíme by schopní poskytnú diváum
kom
ko to, o si žiadajú. Operná speváka musí
by
by aj herekou. Pri Rómeovi a Júlii sa oakáva,
va že interpretka bude aj vizuálne pripomína
na pätnásronú titulnú hrdinku, a pokia
váži
vá 150 kg, nie je hodnovernou. Nieo musí
vo svojom živote zmeni – racionálnejšie sa
stravova,
športova... Mimochodom, šport
st
je pre zdravie operných spevákov obzvláš
dôležitým,
prospieva hlasovej kondícii aj
dô
dychovej
technike.
dy
Takže, akokovek dobre spievajúci, ale vizuálne neatraktívny spevák, to má zložité...
Jednoznane.
Vezmite si spevákov spred
Je
tridsiatich
rokov. V dnešných podmienkach
tr
by väšina z nich neurobila žiadnu kariéru.
Je to kruté, ale je to tak. Taký je život. Môžeme
o tom polemizova, ale faktom je, že obraz
vládne svetom.
Svoju krajinu ste opustili ako dvadsaroná
a odišli do Berlína, kde stále žijete. Preo ste opustili Rusko a preo ste si vybrali práve Berlín?
Bolo to ako v kasíne: hodila som si kocky.
V tom ase som už uvažovala o sólovej kariére
a v Sankt-Peterburgu som zaala chodi na súkromné hodiny spevu. V auguste 2001 som sa
po prvýkrát zúastnila skúšky na berlínskom
Konzervatóriu – bola to moja premiérová
cesta na Západ. Profesorka v Berlíne mi odporúala prihlási sa na konkurz alší rok,
poradila mi, aký repertoár je pre môj hlas
vhodný, o si mám na skúšku pripravi a dala
mi aj alšie rady. Aj moja ruská profesorka ma
povzbudzovala. Poda nej som sa mala venova
Mozartovi, Händlovi, Bachovi a Nemecko
považovala za vhodnú krajinu pre štúdium
tohto typu repertoáru. Vo februári 2002 som
prišla na skúšky a vyšlo to.
10 | 2014
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Ako si spomínate na as strávený v Nemecku?
Poas prvých troch rokoch v Berlíne som
ostala odkázaná sama na seba, bez podpory, nanných prostriedkov, a bola som nadšená.
Zúastnila som sa všetkých študentských
projektov, využila každú príležitos spieva, aby
som si na seba zarobila a získala o najviac skúseností. Vyhadávala som každú možnos by
v kontakte s publikom. Chodila som dokonca
spieva pre seniorov do nemocníc a penziónov.
Nikdy nezabudnem na túto úžasnú skúsenos,
dalo mi to nesmierne vea po udskej stránke.
Niekedy som plakala s mojimi posluchámi
alebo nad situáciou, v akej sa nachádzali. A ke
sa mi potom prišli poakova so slovami, že po
dlhej dobe na chvíu zabudli na boles, trápenie
i samotu, vnímala som silný pocit zodpovednosti. Uvedomila som si, že umenie je pre udí
dôležité, že im prináša nieo vemi potrebné.
Táto skúsenos ma viedla k poznaniu, že spev je
seriózna práca a že je mojou povinnosou napredova. Vtedy som sa prihlásila na berlínsku
Akadémiu umení, kde som stretla profesorku
Evu Wagnerovu-Pasquierovu. Dnes hovorí, že
ma objavila. Bola to moja prvá akadémia a vynikajúca skúsenos.

Poúvali ste pred naštudovaním Fiorilly iné
speváky?
Poúvala som Mariu Callas. Ona však nespievala túto verziu a pokia si dobre pamätám,
vea z jej partu škrtli, o je dnes už nemyslitené. Ale Callas bola prvou spevákou, ktorá
popri spievaní vedela aj hra. Pracovala na
tom a bola vemi vierohodná. Jej lekcia je stále
aktuálna.
Špecializujete sa na belcanto – Rossiniho,
Belliniho a Donizettiho, spievate aj Mozarta a Verdiho. Aké sú vaše alšie sny a výzvy?
Teším sa z každého da. Je úžasné, že môžem robi to, o mi je blízke. Vždy som po
tom túžila. Môžem si vybera, o a s kým
budem spieva. A to v dobrých podmienkach. Som šastná, že môžem každý de ži
svoj sen.
Osem rokov ste odmietali Violettu a teraz ste
prijali pozvanie do Lausanne a Baden-Badenu, kde
ju budete spieva na jar 2015. Preo?
Lebo prišiel pravý as. V našom povolaní treba by realistickým. Je nutné uvedomova si
vývoj a stav svojho hlasu, o môžem a o nie.
Predtým som cítila, že na Traviatu je priskoro. Mentálne i vokálne. Po prvej Gilde v roku
2008 sa ma mnohí pýtali: „Kedy bude Violetta?“ Odpovedala som: „Pokajte.“ A ten moment prišiel. Zaala som spieva jej árie na
koncertoch a recitáloch. Môj hlas nadobudol
potrebnú silu, najmä v strednej polohe. To
je pri Violette nesmierne dôležité. Tento part
nie je len sledom koloratúr v prvom dejstve,
druhé a tretie dejstvo sú iné. Dnes už mi moja
technika a štádium, v ktorom sa hlasovo nachádzam, dovolia, aby som sa v Traviate cítila
bezpene – môžem ju spieva naplno.

Takže vašu kariéru naštartovala berlínska
Akadémia?
Áno. Osvojila som si tam cudzie jazyky, nauila sa pozorova ostatných a ui sa s nimi.
Bolo to užitoné po všetkých stránkach. Ale
študova som neprestala ani potom. Od roku
2006 sa každorone vraciam na Accademiu
Rossinianu v Pesare. Tam som stretla aj svojho
manžela, dirigenta Micheleho Mariottiho.
Spoznali sme sa v roku 2010 pri inscenovaní
Sigismonda, v Pesare sme sa aj o dva roky zosobášili a máme tam dom. A alšou dôležitou
študijnou zastávkou bola Európska akadémia
hudby v Aix-en-Provence.
Vaším prvým úspechom v Aix bol Stravinského Slávik v roku 2010. Ako na spomínate?
Hne moje prvé úinkovanie v Aix-en-Provence bolo nároné, keže Slávik nie je práve
ahkým kusom. Vtedy som bola nesmierne
vaná za kvalitné štúdium – moja príprava
bola dostatone solídna na to, aby som zvládla
vypätú rolu. Vaka pevným základom si môžem dovoli siahnu aj po vemi ažkých partoch. Slávika vo výbornej produkcii Roberta
Lepagea sme hrali šesdesiatkrát, popri Aix aj
v Toronte, Lyone, New Yorku, Amsterdame.
Ale Aix považujem za jedinenú a nenahraditenú vitrínu. Sú tu všetci: novinári, odborná
kritika, riaditelia divadiel. Festival má neopakovatenú atmosféru, ktorú treba zaži.
Tento rok ste sa do Aix vrátili s Fiorillou,
slobodnou ženou, ktorá chce rozhodova sama za
seba; rolou vášnivou hudobne i divadelne.
Po hudobnej stránke je to nároný part, dlhý
a ažký. Najmä preto, že spievam „najakrobatickejšiu“ verziu poslednej árie. Táto postava
má vôbec vea árií. A o sa týka divadelnej
formy, Fiorilla je sná prvá operná feministka. Predstavte si ju: pred dvesto rokmi žije

Ako Fiorilla v Turkovi v Taliansku [foto: P. Berger]

ako muž, chce by slobodná, nie je spokojná
v manželstve a šastie hadá inde. Na konci sa
však spamätá. Ale nie je to happy end, skôr
trpký záver. Dielo atmosférou pripomína
Mozartove Così fan tutte – nie je to ani istá
komika, ani dráma, skôr nieo medzi tým.
Presne ako v živote: ani biele, ani ierne,
ale plné odtieov a nuáns. Pre režiséra je to
ideálny materiál. Poskytuje vea možností
a variácií, najmä v role Básnika, ktorý nie je
súasou deja, iba ho pozoruje a snaží sa ho
ovplyvni zvonku. Je to nezvyajná, vskutku
moderná dramaturgia. Možno preto mám
túto operu tak rada. Vea udí si myslí, že
Turek je akýmsi pokraovaním Talianky v Alžíri. Rossiniho si publikum asto stotožuje
len s komickými titulmi, no dlžíme mu, aby
sa do povedomia dostal širší záber jeho diela,
nielen Barbier a pár alších opusov. Vemi by
som chcela, aby si aj Turek získal pozornos,
ktorú si zaslúži. Je to krásna, takmer „mozartovská“ hudba.

Aký alší repertoár vás láka?
Chcela by som spieva francúzske opery,
najmä Massenetovu Manon. A tiež lepšie
preskúma Händla, znova naštudova Alcinu,
ktorú som už spievala v Lausanne alebo Giulia
Cesara. Ale neopúšam ani Rossiniho, ktorého
poznám najlepšie a ktorého poetné roly som
naštudovala v Pesare, najmä tie menej známe.
Ako napríklad Sigismonda, o tak zmenil môj
život. Ale to už viete...

Oga PERETYATKO (1980) sa narodila v Leningrade (dnes Sankt Peterburg) v rodine zboristu
Mariinského divadla. Výrazným momentom
jej kariéry bola druhá cena na súaži Operalia
(2007) poas jej angažmánu v opernom štúdiu
hamburského divadla, vaka ktorej sa ruská sopranistka zaala objavova na svetových pódiách
i festivaloch (Aix-en-Provence, Pesaro, Salzburg). Jej zvonivý hlas vekého rozsahu, pestros
výrazu i technická virtuozita nadchýnajú publikum, dirigentov i kritikov. Minulý rok sa v rámci
koncertného cyklu agentúry Kapos predstavila
aj v Bratislave, nedávno triumfovala v Rossiniho
Turkovi v Taliansku na festivale v Aix-en-Provence (recenzia v septembrovom vydaní HŽ).
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nálad a duševných rozpoložení hrdinov, obsahuje vea nového v skladateovom vývoji, vea
ruského, ale aj nadnárodného. Spomeme
aspo zopár perliiek: v prvom dejstve unikátny
ansámbel desiatich sólových hlasov a osemhlasého zboru a cappella, v druhom scénu manželského páru a pôsobivo psychologizovaný
Ak sa dramaturgovia riadia odporú&aniami zo starých encyklopédií, &i sa spoliehajú
dvojspev matky a syna (rozvinutie rodinných
na repertoárové stereotypy a divácke istoty, uviaznu v nudnom bludnom kruhu.
vzahov), v alšom dve veké, dramaticky vyNaš(astie sú operné domy, ktoré majú objavovanie opomínaných diel priamo vo
stupované duetá (prvé medzi Kumou a Kurljasvojom umeleckom „manifeste”.
tevom s reminiscenciami na Eugena Onegina)
a vo nále apokalyptické rozuzlenie nedorozuzont je – poda situanej atmosféry – striedavo
K takým urite patrí viedenský Theater an der
mení a pokrivených charakterov s radom úmrtí.
uzavretý, poodkrytý alebo úplne otvorený
Wien. Ako prvú premiéru sezóny 2014/2015
To všetko citlivo reektované prúdom a farbami
(výsek so stromami, prospekt mesta s riekou,
si vybral vemi zriedka uvádzanú operu Piotra
hudobného výrazu, ktoré Tatarnikov so svojimi
v závere hustý les). Niet v om folklórnych
Ijia ajkovského arodejka. V ostatných
hudobníkmi majstrovsky vystaval.
ornamentov – azda s výnimkou kostýmovania
rokoch ju okrem moskovského Vekého diV titulnej úlohe excelovala litovská sopraženského zboru v úvodnej (pomerne rozvlávadla oprášili vari len Antverpy v koprodukcii
nistka Asmik
s Erfurtom.
Grigorian
Partitúra sa nerodila ahko. Predloha k nej
pochádza z pera dobovo úspešného spisova(Nastasja, zvaná
tea Ippolita Špažinského, ktorý sa na podnet
Kuma), nap skladatea podujal po prvýkrát prepracova
ajúca rovnako
drámu do operného libreta. ajkovskij v avizuálne (štíhly
rodejke cítil výzvu k skomponovaniu hudby
dievenský typ),
s pólmi lyricko-psychologickými i tragicko-kaako aj spevácky
tastrockými. Poal ju ako skicu ruskej národ(k dramatickénej mentality, sociálnych podtextov i prírody
mu odboru spe(dejisko Nižný Novgorod je na sútoku Volgy
júci, vo všetkých
a Oky), s možnosou paralelne rozvinú protipolohách kovový
klady v udských citoch a vášach. Tie v druhej
a pevný, ale aj
v piane podmapolovici štvordejstvovej opery gradujú a v zánivý materiál)
verenom akte vedú ku katastrofe.
ilúziu ani nie tak
Napriek ajkovského labilnému duševnému
arodejnej, ako
stavu (trpel depresiami, v dôsledku ktorých po
skôr oarujúcej
fázach tvorivého nadšenia prichádzali stavy
hostinskej. Maútlmu) sa mu podarilo v auguste 1886 aroxim Aksenov má
dejku dokoni. Dokonca ju považoval za svoje
vo svojom dranajlepšie operné dielo (z desiatich dokoneV. Sulimsky a A. Grigorian foto: M. Rittershaus
matickom tenore
ných je treou od konca), no v poslednej chvíli
výrazovú náruzistil, že jej d žka je neúnosná. Po iastonom
nej, no dejovo významnej) expozícii koniacej
zoškrtaní sa premiéra odohrala v petrohradživos, vaka ktorej rozvinul portrét Jurija
bizarnou tanenou scénou, v priamej väzbe na
skom Mariinskom divadle (1887) s vlažným
až do strhujúcej expresívnosti posledného
hudobný motív.
ohlasom. Verejná a odborná mienka považodejstva. Vladislav Sulimsky vložil do partu
Ponúc druhým dejstvom sa dramatický tok
vala hlavnú hrdinku za nemorálnu (kritik HerKurljateva noblesný barytón, Agnes Zwierzauzuje, rozvíja, napätie sa stupuje. Réžia
men Laroš ju pripodobnil k ruskej Carmen),
ko prolovala svoju Kažnú mäkkým, na
siaha po psychologickom herectve, je detailne
opere vyítala rozvlános, nedostatky v librete
výrazové odtiene bohatým mezzosopránom.
premyslená v gestách, mimike. Tretí akt je
Strednú rolu Mamyrova obdaril Vladimir
a forme. Zranený autor napokon výhrady do
vystavaný z dvoch vekých scén – erotikou
Ognovenko bohatým basom, výrazný bol tiež
istej miery prijal. No arodejka sa na javiskách
okoreneného a drámou nabitého duetu Kumy
Andreas Conrad ako tulák Paisij a Martin
príliš neujala a po vyše polstoronom driemaní
a Kurljateva a stretnutia Kumy s Jurijom,
Winkler v úlohe arodeja Kumu. Komornú
v archívoch došlo k jej znovuzrodeniu až roku
ústiaceho do úbostného vzahu. Záver už
Nenilu stvárnila sedemdesiatroná Hanna
1958 v Moskve.
má silný ah k apokalypse, ktorý Loy úinne
Napriek trpkému osudu pôsobí dielo v moSchwarz, niekdajšia Fricka z bayreuthského
graduje. Aktérmi hororového konca sú všetky
dernom viedenskom poatí objavne. Režisér
„Ringu storoia“.
hlavné postavy. Prvá skonáva jedom otráveChristof Loy a výtvarník Christian Schmidt
Ohlas prvej reprízy vo vypredanom Theater
ná Kuma, Jurij zriekajúci sa vlastnej matky
rezignovali na dobovú väzbu k 15. storoiu
an der Wien bol vemi priaznivý a potvrdil, že
umiera pod nožom žiarlivého otca, ktorý v záa vybudovali nadasovú rodinnú drámu. Svoj
šancu rehabilitova arodejku využila Viede
vere – za hrozivých zvukov búrky – zošalie.
projekt vymysleli tak citlivo a emotívne, že
naplno.
Na rozdiel od belcantových talianskych opier,
partitúru neukrátili o jej národné hudobné
Pavel UNGER
nále patrí barytónu.
korene (údajne má táto inscenácia najmenej
Autentickos hudobného naštudovania garanškrtov z novodobých uvedení) a zárove kažPiotr Iji ajkovskij: arodejka
toval šéfdirigent petrohradského Michailovdému obrazu dodali kontrastný, ba až uniDirigent: Michail Tatarnikov
ského divadla Michail Tatarnikov. K dispoverzálny dramatický náboj. Modernos Loya
Scéna a kostýmy: Christian Schmidt
zícii mal viedenský Rozhlasový symfonický
nespoíva v prvoplánovej aktualizácii, ale vo
Svetlá: Bernd Purkrabek
orchester ORF a Zbor Arnolda Schönberga
vobe prostriedkov psychologického divadla,
Réžia: Christof Loy
(zbormajster Erwin Ortner), s ktorými do
v ostrej kresbe charakterov, zredukovaní roPremiéra v Theater an der Wien, 14. 9.
bodky naplnil svoju bohato lenenú koncepciu.
mantického pátosu a primknutí k jadru drámy.
(navštívená prvá repríza 16. 9.)
Predloha skrýva široký rozptyl hudobných
Scénický rámec je vytvorený z laminátu, hori-

arodejka s &arom
a hororovým záverom
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Daphne z mäsa a krvi
Daphne je druhou operou Richarda Straussa, na ktorej spolupracoval s libretistom
Josephom Gregorom, po tom, &o ho okolnosti donútili vzda( sa spolupráce s autormi „nesprávneho pôvodu” Zweigom a Hofmannsthalom. Na úsvite svetovej vojny
sa vraj skladate' náro&ky vrátil k mytologickému námetu, aby sa vyhol cenzúrnej
previerke. Nešlo však istotne o žiadne núdzové riešenie. Pretrvávajúcu javiskovú
životaschopnos( Daphne dokazuje aj nová inscenácia bruselskej opery. Slovenským
divadlám zostáva dodnes neznáma, rovnako ako vä&šia &as( Straussovho odkazu.
Bohužia'. Kam odviala vojna bratislavský straussovský kult?
Opera spracúva príbeh Dafné a Apolóna z viacerých antických zdrojov (Euripides, Parthenius, Ovídius ai.). Jej vyznenie je však odlišné,
pouené Nietzschem i psychoanalýzou
(Straussove postavy majú na rozdiel od antických svoju psychológiu). Dafné je u Straussa
mladou ženou – nie nymfou stelesujúcou
nedobytnú panenskú cudnos (Ovídius), ale
skôr ostýchavou tínedžerkou, ktorá nevie,
o si poa s prebúdzajúcou sa sexualitou.
A práve na tento aspekt nadväzuje réžia Guya
Joostena, ktorá opatrne formulované náznaky
alej domýša. Nie je to bukolická spolonos

ná – na ústrednom appiovskom schodisku sa
zdržiava smotánka, zatia o „robotníci z Wall
Street“ zostávajú dole.
Zdá sa, že Dafné je zamilovaná do Leukippa, druha svojho detstva, ktorý sa trochu
nemotorne snaží zaleni sa do väšinovej
spolonosti. Alebo si na neho len zvykla? Ke
z Olympu zostúpi na zem boh Apolón (v turistickom šate, akoby mal za sebou naozaj
celú túru), Dafné má pocit, že je to lovek,
ktorého si vysnila vo svojich milostných
túžbach, a v Joostenovej verzii sa doho na
mieste zamiluje. Súasne ju však viaže puto

Daphne foto: © K. und M. Forster

pastierov, ktorej sa Dafné stráni, ale tvrdá
skupina wallstreetskych maklérov, pánov
v padnúcich oblekoch a dokonalých žien
v kostýmoch. Rojiaca Dafné s rozpustenými
zeleno nafarbenými vlasmi a v neformálnych
letných šatách zjavne vyznáva alternatívny
životný štýl. Primkýna sa k ohromnému stromu, rozkošatenému takmer skrz celé javisko
(hereka balansujúc vo výškach podáva obdivuhodné kaskadérske výkony) a neskrýva
odpor k ostatnej, takzvanej normálnej spolonosti. Jeden príklad za všetky: výjav, v ktorom
majú dievatá šperkmi a šatami zvábi Dafné
k dionýzovskej oslave, je inscenovaný ako
lákanie dvoch sexi vystrojených žienok na
nákupy u Tiffanyho, omu pritakáva aj jej
rovnako vyzývavo a bohato vyparádená matka
Gaea. Scéna je vertikálne hierarchizova-

k Leukippovi, ktorého nechce zradi. A tak sa
bez vlastnej viny ocitá medzi dvomi mužmi.
Kataklizma vrcholí v scéne dionýzovských
orgií (bez obalu inscenovaných ako bezuzdný
skupinový sex z reaze odtrhnutých manažérov v satyrských maskách), ktoré bleskom
prerušuje Dionýzov „ideový nepriate“ Apolón, stojaci nad psychotickým davom. Vyvolá
konikt s Leukippom a zabíja ho. Nejde však
o vraždu – usmrtenie je inscenované ako
viac-menej nechcené bodnutie Leukippa
Apolónovým šípom vo vzájomnej šarvátke
(v inscenácii, ktorá sa nesie v duchu súasných reálií, vyznieva však Apolónov luk a šíp
trochu komicky).
Wagnerovsky bohatú, mohutne inštrumentovanú partitúru (vrátane alpského rohu a organu!) hudobne naštudoval Lothar Koenigs.

Daphne, v hudobnej rei nadväzujúca predovšetkým na Frau ohne Schatten (hoci nedosahujúca jej úrove) a Friedentag, od interpretov
nevyhnutne oakáva, aby boli schopní obsiahnu vyhroteno dramatické i lyrické polohy,
priom v hlavných úlohách libreto vyžaduje,
aby herci vyzerali „vemi mladí“. Toto všetko
ideálne nap a Sally Matthews v titulnej
úlohe. Hoci na európskych javiskách pôsobí
už nejakú tú sezónu (pred siedmimi rokmi
ma v Bavorskej štátnej opere zaujala širokou
variabilitou prejavu, siahajúceho od titulnej
úlohy v súasnej opere Unsuk Chinovej Alice
in Wonderland až po barokovú La Calisto
Francesca Cavalliho), zdá sa, že zenit svojej
kariéry ešte stále nedosiahla. Disponuje dievensky mladistvým zjavom, no súasne dynamicky mohutným, dramatickým sopránom,
ktorý ju nezrádza ani v dlho držanej vysokej
ploche. Napríklad v exemplárne zaspievaných
vypätých áriách „O bleib‘, geliebter Tag“ a „Ich
komme, grünende Brüder“ nezaujala len technicky, ale aj potrebnou nežnou vrúcnosou.
Adekvátnych partnerov našla i v ostatných
sólistoch, predovšetkým v charizmatickom
a nadanom Ericovi Cutlerovi (Apollo), hoci
Strauss nie je celkom jeho odborom. Leukippos má v opere menej priestoru, azda preto
Peter Lodahl nemal možnos v tejto úlohe
viac upúta. Úloha Péneia bola šastlivo zverená wagnerovskému basistovi Iainovi Patersonovi, ktorého vokálnemu naturelu presne
vyhovuje. Len Birgit Remmertovej (Gaea) sa
dá vytknú dynamicky málo prierazný alt, narážajúci na jej fyzické možnosti (i už únavou
materiálu alebo momentálnou indispozíciou),
hoci inak oslovil démonicky temnou farbou
a hlbokým rozsahom.
Nemal som dojem, že by dirigent a režisér
boli na jednej vlne, alebo že by dirigent mal
o Straussovi jasnú predstavu (rozkolísaná
dynamika orchestra). Navyše i súhra orchestrálneho telesa sa v zložitej partitúre chvíami
strácala, hoci Koenigs dokázal orchester opätovne usmerni, a zachráni tak celkovo slušný
dojem z realizácie.
Hodnota inscenácie spoíva v dôslednom
odhalení psychologických motivácií a ich uvedení do súvislostí. Výklad titulnej hrdinky ako
vnútorne zmäteného dospievajúceho loveka,
ktorý si nevie rady s vlastnými citmi, a ktorý
odmieta konformizmus väšinovej spolonosti, je schopný živo komunikova s dnešným
divákom.
P.S. Videozáznam inscenácie bude od 21. 10.
doasne zdarma dostupný na www.demunt.be.
Rudo LEŠKA

Richard Strauss: Daphne
Dirigent: Lothar Koenigs
Scéna: Alfons Flores
Kostýmy: Moritz Junge
Réžia: Guy Joosten
Premiéra v Théâtre Royal de la Monnaie
Brusel, 9. 9. (navštívená repríza 18. 9.)
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Barber, Hatrík, Ravel
D. Varínska
Hudobný fond 2014
Nové CD jednej z najaktívnejších
slovenských klaviristiek je zamerané na hudbu 20. storoia. Trojica
zaznamenaných diel predstavuje
mimoriadne nároný kolos, ktorý
kladie nároky nielen na interpreta,
ale aj na poslucháa. Barberova
Sonáta pre klavír op. 26 (1949) je
zaujímavá tým, že v kontexte asto
anachronicky vnímanej tvorby
Ameriana pôsobí harmonickou
radikálnosou a využívaním dodekafónie ako výnimka. Prvá as (Allegro
energico) tradine štvorasovo
koncipovaného sonátového cyklu
znie v podaní Varínskej skôr analyticky a prináša markantný kontrast
medzi rytmicky-dodekafonickou
prvou a melodicky-tonálnejšou druhou témou. Poslucháa oslovujú aj
autenticky prežité gradácie, jemnocit
a perfekcionistické zvládnutie štruktúry. Druhá, akoby scherzová (Allegro vivace e leggero) sa mi zdala
už expresívne preažená, žiadalo sa
viac ahkosti a iskry. Naopak, pomalá
3. as (Adagio mesto) ponúka hlboko meditatívny, sugestívny ponor
do hudobnej výpovede. V extrémne
ažkej fúge poslednej asti (Allegro
con spirito) klaviristka zvolila bezpenejšie tempo. Hudba síce obas
„nešla dos dopredu“, na druhej
strane však Varínskej nechýbali presvedivý nadhad, imponujúci zmysel
pre polyfóniu a trblietavá hra farieb.
Na tomto mieste treba spomenú
aj intonane vynikajúco pripravený
Steinway (Peter Kizák). Hoci by som
hne po doznení Barbera neodporúal zaa s poúvaním Hatríkovej
Sonaty-ciaccony (1970), dielo
dôstojne zapadá do kvalitatívneho
kontextu „euroatlanticky“ zvoleného
repertoáru. Skladba získala ocenenie
na 1. roníku skladateskej súaže
Cena mesta Piešan a Varínska ju
predniesla aj v rámci 10. roníka
festivalu Melos-Étos (2009). Autora
poda vlastných slov inšpirovala
36

Lisztova Sonáta h mol, aspo o sa
týka „jednoasovej mohutnosti a tematickej sústredenosti vekorysého
sonátového cyklu“; skladate navyše
pridal princíp ciaccony ako „zlatej
nite“, opierajúci sa o hudobný nápad
z jeho ranej mladosti. Dvadsadvaminútovú Sonatu-ciacconu charakterizuje polarita obrovských kontrastov:
tonálneho a netonálneho, melosu
a rytmu, jednohlasu a viachlasu,
fragmentárnosti a ucelenosti. Napätie poslucháovej pozornosti udržiavajú rôznorodos faktúry a hektická
vášnivos, lozo cky kontemplatívny
charakter a sonoristicky pedalizované dlhšie plochy jednohlasných
motivických útržkov, ale aj majstrovstvo mnohorakej transformácie nesmierne inšpirovanej tonálnej melódie
a tradiných formových postupov.
Skladate veakrát siahol k najvyšším klavírnym registrom, o môže
vzbudi dojem tragickej nemožnosti
dosiahnutia „anjelských“ výšin.
Aj ke som nemal možnos porovna
partitúru s interpretáciou, samotná
dojemnos vyznenia diela svedí
o dokonalom, individuálne ozvláštnenom zvládnutí kompozície zo strany Daniely Varínskej. Na rozdiel od
diel Barbera a Hatríka je Gašpar noci
Maurica Ravela všeobecne známou
a trvalou súasou klavírneho repertoáru, dostupnou v nespoetných
nahrávkach aj na internete. Hudobné
transformácie surrealistických obrazov Aloysiusa Bertranda skrývajú
množstvo zákerných úskalí, s ktorými sa Varínska popasovala naozaj
zdatne; jej naštudovanie však pôsobí
charakterovo trochu nevyhranene.
Varínskej Rusalka je lyrická, spevná
a krásne frázovaná, ale mohla by by
aj pôvabnejšia, elegantnejšia a farebnejšia. V Šibenici mi chýbalo viac
tajuplnosti, napätia a hrôzy; nezaškodilo by tu celkovo menej zvuku
a hybnosti (inak povedané zdržanlivosti). Najproblematickejšia bola
posledná as, slávne Scarbo. Nielen
pre relatívne pomalšie tempo, ale aj
pre nedostatok dynamickej výbojnosti: Varínskej „zloduch“ bol akosi
príliš váhavý, ažkopádny a málo
agresívny. Slovom, ani pri najlepšej
vôli nemožno tvrdi, že by práve táto
as dokázala fascinova. Nahrávka
Daniely Varínskej je v každom prípade vítaným obohatením domáceho
trhu. Ostáva už len nesmelo položená
otázka, kedy vlastne vznikla: december 2013 je príliš široký asový údaj,
navyše v Hatríkovej skladbe obas
pou kašanie. Ak išlo o záznam
z koncertu, vydavate mal exaktne
uvies termín a miesto konania.
Tamás HORKAY

Platti
Concerti per il
cembalo obligato
L. Guglielmi
Concerto Madrigalesco
Arcana 2014
Album diel talianskeho neskorobarokového skladatea Giovanniho Benedetta
Plattiho (1697?–1763) z vydavatestva
Arcana je vrcholom dlhoronej práce,
za ktorou stojí neúnavný muzikologický výskum propagátora jeho diel
Alberta Iesuého, ktorý je tiež autorom
pozoruhodného textu v booklete.
Koncept pod odvážnym názvom
Platti: otec klasickej sonáty medzi
Vivaldim a Mozartom, slúži nielen
ako stimulaný prvok na vzbudenie
záujmu o Plattiho dielo, ale poukazuje
i na fakt, že tento hudobný novátor
si popri notoricky známych menách
hudobných dejín zaslúži ovea väšiu
pozornos. Výskum bol bezpochyby
vekým dobrodružstvom pre nedostatok referenných zdrojov. Plattiho život
i dielo sú zahalené rúškom tajomstva,
narodil sa v Padove, pôsobil v Benátkach i nemeckom Würzburgu, viacero
jeho zásadných diel je považovaných
za stratené a tie, ktoré sa zachovali,
sú asto vydané v problematických
edíciách. Nahrávku Plattiho koncertov
realizoval súbor Concerto Madrigalesco pod vedením embalistu
Lucu Guglielmiho. Hudobníci hrajú
na dobových nástrojoch, resp. na
ich verných replikách, Guglielmi na
kópii orentského nástroja z dielne
Bartolomea Cristoforiho z roku 1726.
S Cristoforiho novinkou – „cembalo
a martelletti“– sa Platti zoznámil v Siene, okamžite sa ou nadchol a skomponoval jedenás koncertov, z ktorých
sa zachovalo devä. Diela sú skvelou
štúdiou prechodu od raných koncertov,
kde embalo pôsobí v úlohe continua,
až po moderný prístup, v ktorom vedú
sláiky a embalo rovnocenný dialóg
a klávesový nástroj sa postupne stáva
naozajstným „sólistom“. Platti je v princípe považovaný za skladatea neskorého baroka, no jeho diela vykazujú
i výrazné prvky klasicizmu. Napríklad,
krajné asti Koncertu c mol obsahujú
typické barokové štýlové rty (sledy
sekvencií, pátos rétorických gúr),

kým stredná, pomalá je vyložene haydnovská, v štíhlych, úsporných líniách
disponujúca jemnou melanchóliou
podobnou viacerým pomalým astiam
Mozartových a Haydnových klavírnych
diel. Na Plattiho mal nepochybne vplyv
i dobový vývoj od monotematickej práce s hudobným materiálom k expozícii
dvoch tém, ktoré asto aplikoval, ím
i on prispel k rozvoju sonátovej formy.
Zárove dokázal skvele skombinova
svoje talianske korene s hudobnými vplyvmi na würzburskom dvore.
Interpretácia jeho diel na tomto CD je
vynikajúca, Concerto Madrigalesco
tvorí v podstate iba zostava „sláikového kvarteta“, no aj vaka hutnosti
zvuku, brilantnej virtuozite a dynamike
evokujú pocit mnoholenného ansámblu. V skvelom svetle sa prezentuje
i Paolo Grazzi v Koncerte c mol pre sólo
hoboj so sprievodom embala. Luca
Guglielmi preukazuje svoju virtuozitu
a praktickú aplikáciu znalostí dobovej
hudby v známej Sonáte c mol pre sólové embalo. Platti však nie je iba akýmsi
„premosujúcim“ autorom medzi
Vivaldiho koncertmi a Haydnom. Jeho
hudobný jazyk je originálny, autentický
a ahko rozpoznatený. Sú pre neho
typické siahodlhé fantazijné melodické
linky a nepredvídatené rytmy poas neustáleho rozvíjania tematickej práce.
Napriek záube v množstve rýchlo
repetovaných tónov dokáže obsahovo
marginalizova nevyhnutný „balast“
pasáží a sekvencií a dôraz kladie na
prirodzený rozvoj tém a istotu textúry.
V postupnom objavovaní a rehabilitácii
zabudnutých autorov a ich hudby
z minulých dôb je Giovanni Benedetto
Platti ašpirantom na jedného z favoritov, ktorí by nevyhnutne mali patri
do centra všeobecného hudobného
povedomia.
Peter KATINA

Joseph Haydn
Die sieben letzten
Worte
Cuarteto Casals
harmonia mundi
2014/DIVYD
„Približne pred pätnástimi rokmi
ma požiadal kanonik z Cádizu, aby
som vytvoril inštrumentálnu hudbu
10 | 2014
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na sedem posledných slov Krista na
kríži. V tamojšej katedrále bolo totiž
zvykom uvies každý rok poas pôstu
oratórium, ktorého úinok nemálo
umocovali nasledujúce okolnosti:
steny, okná a stpy sa potiahli
iernym súknom a túto posvätnú
temnotu presvetovala len veká
lampa, visiaca zo stropu uprostred.
Napoludnie sa všetky dvere chrámu
zavreli a zaznela hudba. Po úvode
biskup z kazatenice vyriekol jedno
zo siedmich slov a kontemploval nad
ním. Po skonení odtia zostúpil a padol na kolená pred oltárom. Tento
interval vyplnila hudba.“ Takto opísal
Haydn rituál v podzemnej kaplnke
Santa Cueva v juhošpanielskom
meste, odkia prišla v roku 1785 neobvyklá objednávka na orchestrálnu
skladbu. Na rovnakom mieste vznikla
v roku 2012 nahrávka kvartetovej
verzie diela v podaní Cuarteta Casals.
Haydnova sláva v období Siedmich
slov už dávno prekroila hranice panstva Esterházyovcov. Napriek tomu
bol poda vlastných slov postavený
pred náronú úlohu „vytvori sedem
za sebou nasledujúcich adagiových
astí, každú s trvaním desiatich
minút a bez toho, aby sa posluchá
zaal nudi“. To, i dielo s tempami
v rozpätí od Grave po Adagio zane
nudi, závisí do vekej miery od
interpretácie. Sedem skladieb, ktoré
skladate nazval sonátami, ohraniuje
introdukcia v tónine Mozartovho
Rekviem (Introduzione. Maestoso ed
Adagio) a Terremoto, obraz zemetrasenia. Ten ako jediný prináša do diela
tempový kontrast (Presto e con tutta
la forza). Od prvých taktov skladby,
ktorých atmosféru de nuje expresívny skok malej septimy (exclamatio)
a barokový „bodkovaný“ rytmus
po posledné c (skladba neobvykle
nekoní v d mol, ale v tónine druhej
zo sonát), ide v podaní španielskych
hudobníkov o fascinujúcu exegézu
Haydnovho „inštrumentálneho oratória“. Artikulané nuansy, chiaroscuro
dynamických odtie ov medzi piano
a forte, dokonalé narábanie s harmóniou (chromatika a disonancie,
ktoré „bolia“) i s asom (spoinutia
na fermátach prinášajúce pokoj alebo
stup ujúce napätie) podiarkujú nielen rétorickos, ale aj gestickos hudby (descendenná melodika, krátke,
no efektívne klimaxy vybudované
prostredníctvom imitácií). Kvarteto
hrá na moderných nástrojoch, no
bez výraznejšieho vibrata. To najviac
pou ako prostriedok na oživenie
melodických línií prvých huslí, ktoré
na nahrávke mierne dominujú. Zvuk
súboru dokáže by krehký a éterický,
ako ke v Sonáte II. vystrieda c mol

(citlivé zdobenie melódie pri repetícii
prvého dielu) prísub raja v podobe
svetla Es dur a C dur, ale aj sýty
a masívny reektujúci v tutti – no
i v osamelom sóle huslí prerušovanom pauzami – pochybnosti zatratenia (Sonáta IV.).
„Ote, odpus im, lebo nevedia,
o inia.“ – „Dnes budeš so mnou
v raji.“ – „Žena, ajha tvoj syn.“ –
„Bože môj, Bože môj, preo si ma
opustil?“ – „Žíznim.“ –„Dokonané
je!“ – „Do tvojich rúk, Pane, porúam
svojho ducha.“ Haydnova hudba
vo fascinujúcej interpretácii vytvára vo vzahu ku každej z krátkych výpovedí dokonalý komentár v tónoch
a prostredníctvom asociácií vedie
myse poslucháa správnym smerom.
Booklet k CD obsahuje zaujímavý
text Charlesa Johnstona, ktorý si
všíma recepciu Haydnovej hudby na
iberskom polostrove.
Andrej ŠUBA

alternatíva

András Cséfalvay
Funeral the Musical
and another tabletop
opera
LOM 2013
Domáca scéna experimentálnej
hudby z asu na as vytiahne eso
z rukáva a objaví sa interpret, ktorý
dokáže svojou tvorbou zauja aj
udí mimo „cieovej skupiny“. Tu je
nutná uritá miera originality a vymanenie sa zo „spárov škatule“, do
ktorej sa, žia, mnohí autori vaka
recyklácii materiálu dobrovone
zaraujú. Limity konceptuálneho
umelca Andrása Cséfalvaya sa
zdajú uvonenejšími, možno aj
vaka tomu, že ide o talentovaného
tvorcu, ktorý je „doma“ na pôde tak
vizuálneho umenia, ako aj hudby,
ktorej sa poda vlastných slov až
tak nevenuje. V rozhovoroch sa
vyjadril, že ho fascinuje opera (ako
forma spájajúca vizuálnu a hudobnú zložku) a tiež – už s humorom
naznail, že vytvori operu znamená
aj umelecky „zmaturova“. Za svoju
videoinštaláciu (maketu operného

cyklu) získal v roku 2009 prestížnu
Cenu Oskara epana. Fakt, že aj
jeho alší hudobno-vizuálny poin
nesie v názve slovo „opera“ (aj
v zmysle diela), môže pôsobi ako
samozrejmos. Album Funeral the
Musical však prináša nový rozmer
v slove „musical“ – autor hovorí, že
chcel svoje myšlienky viac sprístupni, preto zvolil odlišný formát. Motívom tejto „opery“ je pohreb „Železnej lady“ Margaret Thatcherovej,
verejná udalos, ktorá síce nemala
na autorov život žiaden výraznejší
vplyv (ako sám hovorí), avšak
dokázala poskytnú slušnú dávku
inšpirácie. Cséfalvaya nazývajú aj
moderným trubadúrom a v podobnom štýle sú podané skladby
(väšinou piesne), v ktorých opisuje
priebeh pohrebu, popritom sem
vnáša aj „príbehy o láske, ervoch
a cintorínoch“, ako uvádza prezenná stránka albumu na webe
vydavatestva LOM. Dokopy je tu
11 nahrávok, z toho 4 sú „uvádzajúce“ a trvajú len pár sekúnd – celkový as albumu sa pohybuje okolo
dvadsiatich minút. Mohlo by sa to
zda málo, ale v tomto prípade platí, že na menšiu plochu sa zmestilo
vea nápadov. Ide tu o kopec kvalitnej zábavy (poda individuálneho
vkusu), podanej s naivným pátosom
a z ironizujúceho nadhadu, ktorý
je Cséfalvayovi vlastný. Tieto piesne
„z izby“ sú sprevádzané „synákovými“ zvukmi hammond organu
s leslie efektom a nieoho, o
pripomína lutnu. Hudobne album
ohraniujú skladby Prologue a Epilogue a epicentrom je Lo! A voice
from the grave (Margaret?), kde sa
z hrobu ozýva „hlas zosnulej“, ktorá
odsudzuje útos a volá po inoch
(a zárove zdiea svoje dojmy z posmrtného života... a spomenie aj
ervy). Obsah dotvárajú Wormsong
(áno, táto je tiež o ervoch) a Somewhere... (idyllic account), ktorá
nesie rozmazanú podobu so známou Somewhere Over the Rainbow
(tu zaína slovami „Somewhere
over the graveyard...“). Texty sú
vtipnou kolážou slov, miestami
znane vytrhnutých z kontextu, ak
vôbec dokážeme nejaký primárny
kontext identifikova. Funeral the
Musical je k dispozícii v digitálnej
verzii na internete, okrem toho vyšiel aj v limitovanej edícii kaziet, kde
nájdeme bonusový materiál v podobe opery Granddialogue between
Sauron and Saruman a priloženú
vystrihovaku s postavami z opier
na oživenie deja poda svojich predstáv. o doda.
Filip HOŠKO

jazz

Sinne Eeg
Face the Music
Stunt Records 2014/
Hevhetia
erstvá držiteka ceny Ben Webster
Prizen, dánska jazzová speváka
Sinne Eeg po „blúdení“ naprie
spektrom rôznych vydavatestiev
tento rok konene zakotvila tam,
kam svojou kvalitou už dávno
patrila – v dánskom vydavatestve
Stunt Records/Sundance music,
produkujúcom jednu spevácku
hviezdu za druhou. Minimalistický,
puritánsky istý obal jej nového
albumu Face the Music prináša
i istú jazzovú produkciu bez prímesí
a fúzií. Približne polovicu albumu
tvoria spevákine vlastné skladby,
zvyšok známe piesne a štandardy
(Bernstein, Legrand, Woods, Berlin).
Iba máloktorá jazzová speváka má
taký obrovský výrazový rozptyl ako
Sinne: siaha od nádherných balád
a kantilén, ktoré spieva v nepredstavitene pomalých tempách, po
divoko swingujúce kúsky dvíhajúce
zo sedadiel, ako titulná Let's Face the
Music and Dance od Irvinga Berlina,
kde predvádza skvelé kúsky spolu
s bubeníkom Mortenom Lundom.
Tri po sebe idúce skladby od Sinne
sú doslova výkladnou skri ou moderného jazzového spievania. Balada
The Best I Ever Had i Crowded Heart
sa bezpochyby zaradia k najkrajším
skladbám žánru, vyniká tu spevákin
hlas s expresívnym sprievodom
klaviristu Jacoba Christoersna. Neuveritená vokálna exkurzia v Taking
It Slow do hlbokých hlasových polôh
v duu s basistom Mortenom Ramsbølom znie v dokonalej súhre, je
plná nespevných intervalov, ažkých
skokov, vnútornej pulzácie a nároného výrazu, všetko v bezchybnom
podaní oboch umelcov. V New
Horizons, rovnako ako v úvodnej
What A Little Moonlight Can Do,
predvádza Sinne Eeg svoju obúbenú
„zábavku“– vokalízu s basou a bicími
bez akejkovek podpornej harmónie
v akomsi stratenom priestore, ktorý
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sa postupne zap a a nadobúda plné
znenie úžasne swingujúcej kapely.
Latino charakter piesne I Draw
a Circle s vtipným textom Sørena
Skoa a s krásnym trúbkovým sólom
Jespera Riisa predstavuje hutnú
a emocionálne silnú výpove. Slávnu
Legrandovu skladbu What Are You
Doing the Rest of Your Life predvádza Sinne Eeg so sebe vlastnou severskou melanchóliou, plnou smútku a beznádeje. I záverená Caravan
je v podaní Sinne Eegovej alším
famóznym duetom s basistom, ide
skôr o svetácky unavenú lozo ckú
výpove než iba o ukážku rozmarnej,
notoricky známej skladby. Sinne Eeg
sa už teraz svojím perfekcionizmom
„prehupla“ ponad vysoký škandinávsky priemer. Je to okrem iného tým,
že nahráva so svojou stálou, špikovou inštrumentálnou zostavou,
disponuje výbornými anglickými
textami, sama je vynikajúca autorka
a jej spevácky prejav je ojedinelou
kombináciou altu tmavej farby,
uebnicového frázovania, ale hlavne
emocionálneho vkladu, v rýchlych
pies ach plného suverénneho nadhadu, kým v baladách je predstavitekou dokonale vybrúsenej, temnej,
nepokojnej expresie, akú sa len tak
niekomu nepodarí vyari. V asoch
všetko valcujúceho stredného prúdu
a jazzového spevu, otráveného umelými sladidlami popkultúry, je Sinne
Eeg jedným zo silných exponentov
ozajstného jazzového umenia a kvalitného vokálneho prejavu.
Peter KATINA

Port Mone
Thou
Hevhetia 2014
Port Mone je trio z Bieloruska, ktoré
vzniklo v roku 2006 v zložení: Alexey
Vorsoba (akordeón), Aleksey Vanchuk
(basgitara) a Siarhei Krauchanka
(perkusie). Thou je úspešným pokraovaním debutu Dip (2009), ktorý
súbor zviditenil a priniesol mu medzinárodný úspech. Skladby Port Mone
sa objavili i v niekokých animovaných
a dokumentárnych lmoch, trio nahralo tiež soundtrack k ukrajinskému nemému lmu Khliba a predstavilo sa
v neofolkovom vokálnom projekte
DakhaBrakha. Tvorba ansámblu vo
voných formách spája prvky klasiky, experimentálnej hudby, noisu
a minimalizmu s etnickými kore mi
aj improvizáciou. Trio súasne posúva
hranice hudby do nových dimenzií, do
priestoru, kam svojím pôvodom patrí,
do prírody. Svoj najnovší album sa
totiž Port Mone rozhodli nahra v neobvyklých akustických podmienkach
mimo štúdia, v lese. Už táto myšlienka
vytvára v predstavách poslucháa

neobvyklé obrazy a dokonale dotvára
atmosféru albumu. Inšpirácie a experimentátorský prístup k tvorbe výstižne
zachytáva text k albumu: „Metóda
a kontext nahrávky, ako i akustické
riešenie albumu sú prejavom sebestanosti, vyjadrujúcim súasné
kreatívne poslanie tria Port Mone,
je to apel na nieo prirodzené, pravé
a prvotné v udskej duši, o existuje
mimo spoloenských regulácií a kódov.“ Prvých šes skladieb CD obsahuje hypnoticky repetitívne akordeónové
melódie. asto v nich pou východoeurópske udové motívy, ktoré niekedy
znejú melancholicky až temno. Pravidelne pulzujúce a rituálne pôsobiace
rytmy perkusií sprevádzajú moderne
groovujúce, miestami až jazzovo
znejúce basové linky, ktoré synkopicky
dop ajú perkusívny part a vytvárajú
uzavretú rytmickú sekciu. Mystickú
atmosféru albumu dop a decentné
využitie elektronických efektov v postprodukcii. V siedmej skladbe s názvom Thou pou v úvodnej minúte
a pol len šum okolitého prostredia:
život lesa, šuchot lístia, nepravidelné
údery perkusií. Z tohto „ticha“ sa
postupne ako z tmy vynoria akordeón
a basová gitara vo vysokých polohách
a oba nástroje vytvoria spolu s perkusiami emóciami nabitú atmosférickú
skladbu. Tá sa symbolicky objavuje
v zlatom reze tracklistu, po nej nasledujú posledné dva tracky s pôvodnou
atmosférou, ktoré privedú album
do nále. Zdá sa, že niektorým hudobníkom zaína prekáža sterilnos
nahrávacích štúdií a bada zvýšený

dopyt po alternatívnych priestoroch
na zachytenie hudobného prejavu
v jeho autentickosti. Ambientná zložka
nahrávky sa tak stáva súasou sebavyjadrenia, nesie výpovednú hodnotu
a dofarbuje zvuk jednotlivých nástrojov spôsobom, ktorý je udskému uchu
prirodzený. Použitie elektronických
efektov zas dáva priestor vzniku
nových zvukových dimenzií, ktoré sú
oživením a spoluvytvárajú originálny
hudobný prejav.
Tibor FELEDI

Nguyên Lê
celebrating The Dark
Side Of The Moon
ACT 2014/DIVYD
Od vydania kultového konceptuálneho
albumu The Dark Side of the Moon
skupiny Pink Floyd uplynuli už štyri
dekády. Išlo o nahrávku, ktorej sa svojho
asu podarilo šastným spôsobom skbi
rozliné podoby hudby do kompaktnej,
jednoliatej podoby. Syntéza blues,
jazzu, space rocku, konkrétnej hudby
sa v spojitosti s existenciálnymi textami
stala symbolom populárnej hudby,

Novinky vydavate'stva ACT:

Manu Katché
Live in concert – CD/LP

Lars Danielsson
Liberetto II – CD/LP

Rigmor Gustafsson
When You Make Me Smile – CD

DIVYD s.r.o.
predaj a Hummel Music
Klobunícka 2, 81102 Bratislava
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Jacob Karlzon
Shine – CD/LP

www.divyd.sk
predajna@divyd.sk
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prekonávajúcou podobné snahy Beatles
z konca 60. rokov. Poin Pink Floyd sa
už stal predmetom viacerých coververzií
a úprav (o. i. úspešný projekt The Jazz
Side of the Moon). Album vietnamského
gitaristu Nguyêna Lêho je však odlišný
už svojím názvom. Má by skôr oslavou
hudby Pink Floyd ako alšou z „jazzových variácií“. Lê je vo svete súasného
jazzu vyhadávaným inštrumentalistom
najmä vaka svojmu štýlu hry, ktorý je
fúziou rocku a jazzu s príchuou ázijskej
world-music, o je zjavné najmä v ornamentácii melodických liniek. Na aranžérske pretvorenie hudby Pink Floyd
sa umelec podujal spolu s Bigbandom
Severonemeckého rozhlasu (dirigent
Jörg Achim Keller). Formová ucelenos
albumu ostala s výnimkou improvizaných vsuviek nedotknutá. Nahrávka
môže slúži aj ako prehliadka všetkých
možných aranžérskych a varianých
jazzových techník. Z tohto dôvodu
vytvára v porovnaní s originálom
pestros jazzových štýlov pocit fragmentárnosti. Každá skladba originálu je
zaranžovaná v inom štýle. Úvod albumu
erpá podobne ako originál z odkazu
musique concrète a využitím módnych
nu-jazzových plôch vyvoláva u poslucháa zvedavos. Nasledujúcu piese
Breathe interpretuje kórejská speváka
Youn Sun Nah, ktorej expresívny výraz
ovplyvnený pôvodom v poslednej dobe
rozeril stojaté vody tradície jazzového
spevu. Je to jej originálny prístup k originálom (úinkuje i na záver), ktorý
patrí k vrcholom albumu. Nanešastie
sa zvyšok predlohy rozhodol Nguyên
Lê zaranžova už bez použitia vokálu.
Z najoakávanejších skladieb, ktoré
sa priam núkajú na jazzovú úpravu
(Money, typická svojou basovou gúrou
v 7/4 takte alebo The Great Gig in the
Sky plná neoakávaných harmonických
modulácií a extatického improvizovaného ženského vokálu) sa, žia, stali len
akési pomníky opoúvaných bigbandových postupov. Kontemplatívnej skladbe
Us & Them však elektronický aranžmán
evokujúci ázijský gamelan pristane.
V závere albumu sa práca s bigbandom
stáva so stikovanejšou, miestami pripomínajúc kompozície Philipa Glassa.
Tento album si fanúšikovia Pink Floyd
pravdepodobne kúpia. Im i jazzovým
poslucháom poskytne pestrý a takmer
futuristický zážitok. Pri porovnaní CD
s originálom vyjde najavo, akou dôležitou zložkou je v hudbe propornos.
Práve „zlatý rez“ vytvára dramaturgický
ah, ktorý zaradil nahrávku Pink Floyd
medzi klasiku. Naasovanie vydania
jazzovej pocty legendárnemu albumu
nebolo náhodné. Legendárnej kapele
vychádza koncom roka nový album The
Endless River.
Marek ŠKVARENINA

Wolfgang Muthspiel
Driftwood
ECM 2014/DIVYD
Album rakúskeho gitaristu a skladatea
Wofganga Muthspiela Driftwood
(2014) je jeho sólovým debutom vo
vydavatestve ECM. Prestížny nemecký
label charakterizuje špeci cká zvuková
estetika, dokumentujúca prieniky
súasného jazzu, súasnej a improvizovanej hudby. V priebehu svojej
25-ronej kariéry sa fenomenálny
Wolfgang Muthspiel, patriaci k najprogresívnejším postavám európskeho
jazzu, prezentoval prevažne pod znakou vlastného vydavatestva material
records. ECM mu po prvýkrát otvorilo
dvere nahrávkou Travel Guide (2013),
na ktorej úinkuje ako len gitarového
tria na pomedzí jazzovej a klasickej
hudby (Ralph Towner, Wolfgang
Muthspiel, Slava Grigoryan). Príprave
CD Driftwood, ktoré Muthspiel nahral
v štúdiu Rainbow v nórskom Osle
v máji 2013, predchádzalo koncertné
turné po Európe. Geniálne vystúpenie

hviezdneho tria Wolfgang Muthspiel
(gitara), Larry Grenadier (kontrabas)
a Brian Blade (bicie) mali fanúšikovia
možnos zaži v máji minulého roku
v Heineken Tower Stage v Bratislave.
Larry Grenadier i Brian Blade sa v minulosti po boku Muthspiela už objavili,
až teraz však môžeme pou ich telepatickú súhru a zmysel pre zvukomabu
na spolonom CD. Z ôsmich skladieb
napísal sedem kompozícií líder, titulná
Driftwood vznikla ako spoloná improvizácia. Celý album sa nesie v intímnej
atmosfére s impresionistickými akordickými plochami, invennou melodikou
akustickej a elektrickej gitary a sugestívnou hudobnou konverzáciou celého
tria. Skladbou Joseph vzdal Muthspiel
poctu svojmu rodákovi Joeovi Zawinulovi, Bossa for Michael Brecker
patrí jednej z najvplyvnejších postáv
novodobej saxofónovej hry. Muthspiel
sa vyjadril, že pri písaní skladieb na
album mal na zreteli zvukovú estetiku
Manfreda Eichera. Je to na nahrávke aj
pozna. Oproti jeho starším albumom
do popredia prenikajú atmosféra kompozícií a zvukomaba, gitarovú techniku
posúva líder až na úrove klavírnych
možností, i už harmonických alebo
polyfonických.
Album Driftwood je vynikajúcou ukážkou progresu Muthspielovho hudobného vývoja i znázornením jeho neobyajnej zvukovej a hudobnej predstavivosti
a urite patrí k tomu najlepšiemu, o
súasný jazz ponúka.
Miroslav ZÁHRADNÍK

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

Tatiana Stachak

Kytarová první třída
Gitarová prvá trieda

Bärenreiter Praha
H 8031

Tatiana Stachak: Dvojdielna gitarová
škola (esko-slovenské vydanie).
Uebnica hry na klasickej gitare
s ilustráciami Malgorzaty Flisovej je
jednou z najpredávanejších publikácií
na európskom trhu. Je urená pedagógom a žiakom ZUŠ.
x zaujme kreatívnym prístupom
k žiakovi od zaiatoníkov
k stredne pokroilým,
x ponúka široký výber jednoduchých
skladbiiek, známych pesniiek
a cviení,
x nenásilne rozvíja technické
zrunosti,
x logicky zorauje výukový materiál
so stúpajúcou náronosou,
x zapája pedagóga do výuby od
zaiatku vyuovacieho procesu,
x žiak hrá s uiteom v duu od prvej
lekcie,
x uí hre na gitaru zásluhou rozvoja
komorného muzicírovania,
x má príažlivé gra cké riešenie.
Uebnica obsahuje CD s 28 sólovými
skladbikami a 20 skladbikami pre
gitarové duo nahranými profesionálnymi umelcami.
Dvojdielna škola Tatiany Stachakovej
je doplnená 3 samostatnými dielmi
gitarových duet – spracovaním
skladieb slávnych majstrov v úprave
pre 2 gitary a samostatným zväzkom
valíkov pre sólovú gitaru pre stredne
pokroilých gitaristov.
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Bratislava
Slovenská lharmónia
So 18. 10., 16.00
Slovenský komorný orchester
E. Danel, umelecký vedúci, husle
Koncert bez bariér
M. T. von Paradies, Puccini, Herbert,
Ježek
Ut 21. 10., 19.00
T. Yoshida, klavír
Mozart, Debussy, Liszt
I. Szabó, violonelo
I. Lajkó, klavír
Beethoven, Proko ev
Št 23. 10., Pia 24. 10., 19.00
Slovenská lharmónia
R. Štúr, dirigent
M. Paa, husle
Slávnostné koncerty k 65. výroiu
založenia SF
Moyzes, Kardoš, Dvoák
Ne 26. 10., 19.00
Slovenský komorný orchester
E. Danel, umelecký vedúci / husle
L. Sello, auta
K. Turnerová, harfa
J. V. Stamic, Donizetti, Mozart
Ut 28. 10., 18.00
Philharmonie der Animato Stiftung
T. Fischer, dirigent
L. Schwizgebel, klavír
Jarrell, Rachmaninov, Berlioz
Št 30. 10., 19.00
Slovenská lharmónia
L. Svárovský, dirigent
A. Gaines, trúbka
S. Johnson, sopránový saxofón
E. Rothenstein, barytónový saxofón
M. Bugala, gitara
K. Ková, klavír
R. Ragan, kontrabas
P. Solárik, bicie
Jazz v symfonickej hudbe
Šostakovi, Krák, Gershwin, Martin,
Bernstein
Pi 31. 10., 19.00
Slovenská lharmónia
L. Svárovský, dirigent
T. Ryaguzova, soprán
O. Petrova, mezzo-soprán
S. Semishkur, tenor
A. Bondarenko, barytón
Galakoncert ruských operných hviezd
Mariinského a Michailovského divadla
v Petrohrade
Nedené matiné
v Mirbachovhom paláci, 10.30
Ne 5. 10.
Fórum mladých talentov
Z. Vontoríková, klavír
P. Nágel, klavír
Trio FLAUTISSIMO
M. Kuštárová, auta
D. Križalkoviová, auta
V. Vitázková, auta
J. S. Bach, Kuhlau, Dieter, Liszt,
Sucho , Lorenzo
Ne 12. 10.
Husový recitál
K. Daniš, husle
M. Ondiová, klavír
Beethoven, Dvoák, Brahms
Ne 19. 10.
R. Patkoló, kontrabas
J. Slávik, violonelo
L. Fanovi, klavír
Piazzolla, Morricone, Patkoló,
Bottesini
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Ne 26. 10.
Klavírny recitál
A. Tolstonog
Schnittke, Rachmaninov, Skorik,
Kosenko
Košice
Štátna lhamónia Košice
Št 9. 10.
Verejná generálka koncertu v Dome
umenia o 9.30
Z. Müller, dirigent
D. Karvay, husle
Kardoš, Mendelssohn-Bartholdy,
Smetana
Št 16. 10.
Husle zázranice
L. Kovács, dirigent
V. Szabadi, husle
Beethoven, Brahms
Št 22. 10.
„Z mého života“
Alfred Strejek íta zo životopisu
eského skladatea Beicha Smetanu
Kvarteto Martin
Smetana
hostia: Zbor eského spolku za
spoluúasti Alfréda Strejka, Mariána
Lukáa a lenov Kvarteta Martin
uvedie kantátu Bohuslava Martin
„Otvíraní studánek“
Št 30. 10.
Rok eskej hudby
Verejná generálka koncertu v Dome
umenia o 9.30
Z. Müller, dirigent
M. Arendárik, klavír
Moyzes, Dvoák, Janáek
St 5. 11.
Andrej Šeban a Filharmónia
A. Popovi, dirigent
AŠ Band
Šeban
St 12. 11.
Klasické menu
Petr Jiíkovský, dirigent, klavír
Beethoven, Dvoák
Žilina
Dom umenia Fatra
Št 9. 10., 19.00
Predpremiéra programu na 50.
Bratislavské hudobné slávnosti
J. B. Pommier, dirigent, klavír
J. Kurucová, mezzosoprán
Spevácky zbor Lúnica
E. Matúšová, zbormajsterka
Beethoven, Martinek van Grob

Št 16. 10., 19.00
Klavírny recitál
D. Šašinová–Satury, klavír
S. Zamborský, klavír
Mozart, Czerny, Stravinskij
Št 23. 10., 19.00
Koncert k nedožitým 90. narodeninám
zakladajúceho riaditea ŠKO Jána
Figuru st.
K. Kevický, dirigent
F. Figura, husle
J. Figura ml., auta
. Spurná-Figurová, embalo
K. Turnerová, harfa
P. Fischer, husle,
M. Svoboda, klavír,
Mozart, J. S. Bach, M. Svoboda,
Mendelssohn-Bartholdy
So 25. 10., 19.00
Galakonkcert festivalu
VOCE MAGNA 2014

Š. Sedlický, dirigent
rôzne zborové skladby a capella,
Špilák
Št 6. 11., Pi 7. 11.
Slávnostný koncert k 40. výroiu
založenie ŠKO Žilina
O. Dohnányi, dirigent
D. Karvay, husle
N. Melnik, soprán
T.a Kružliaková, mezzosoprán
J. Gráf, tenor
G. Beláek, basbarytón
Žilinský miešaný zbor
Cantica Collegium Musicum Martin
Š. Sedlický, zbormajster
Cikker, Mendelssohn-Bartholdy,
Mozart
Ne 9. 11., 16.00
Nedené matiné pre deti a rodiov
s tombolou „Nápoj lásky“
ŠKO Žilina
D. Simandl, dirigent
R. Feriková, soprán
J. Kuchar, tenor
J. Pehal, barytón
M. Vanek, scenár a moderovanie
Donizetti
Št 20. 11., Pi 21. 11.
Koncertné uvedenie opery Tosca
Ch. Pollack, dirigent
C. Berglund, soprán
E. Amesmann, tenor
A. Shkurhan, barytón
M. Sahlinger
M. Luká, basbarytón
T. Tobisz, tenor
Zbor Štátnej opery Košice
Puccini
Št 27. 11.
Komorný koncert
M. Otaki, klavír
Sucho ovo kvinteto
J. Figura, auta
J. Kováik, hoboj
B. Bieniková, klarinet
I. Chovanová. fagot
J. Sokol, lesný roh
Sucho , Mozart, Bach, J. M. Weber
Zahrani&né festivaly
Donaueschinger Musiktage 2014
17. – 19. 10.
Donaueschingen, Nemecko
Festival súasnej hudby s koncertmi,
workshopmi a výstavami.
Info: www.swr.de/donaueschingen

Koncertný cyklus Musica Nova
2014/2015
1. 10., 26. 11. 2014 – 14. 1. 2015
25. 2., 29. 4., 10. 6. 2015
Mendelssohnova sála, Gewandhaus
Lipsko, Nemecko
Koncerty hudby 20. a 21. storoia.
Info: www.gewandhaus.de/spielplan/
Zahrani&né sú(aže
Medzinárodná husová súaž Soul 2015
18. – 29. 3. 2015
Soul, Južná Kórea
Vekový limit: nar. medzi 19. 3. 1984 –
18. 3. 1998
Vstupný poplatok: 200 USD
Uzávierka: 14. 11. 2014
Info: The Secretariat of Seoul International Music Competition, 3Fl., The
Dong-A llbo Bldg.; 29, Chungjeongro,
Seodaemungu, Seoul 120-715, South
Korea, tel. +82 (0)2 361 14 15,
fax +82 (0)2 361 14 17,
seoulcompetition@donga.com,
www.seoulcompetition.com

Vstupný poplatok: 70 EUR
Uzávierka: 20. 11. 2014
Info: oce@impuls.cc,
www.impuls.cc

Riadite' Štátneho
komorného orchestra
Žilina vypisuje konkurz na miesta
tutti hrá&
v skupine huslí
zástupca koncertného
majstra violon&iel
(po&as MD)
konkurz sa uskutoní v pondelok 20. októbra 2014
o 15.00 hod.
v sále Domu umenia Fatra
v Žiline
Požadované vzdelanie: absolutórium konzervatória alebo VŠ

Zahrani&né workshopy
Medzinárodná akadémia súasnej
hudby impuls Graz, Rakúsko
13. – 25. 2. 2015
Súasou sú koncerty úastníkov
workshopov v rámci impuls Festivalu
2015 ako aj prednášky, diskusie,
prezentácie a alšie.
Kategória: a./ Skladateské workshopy
s programami (Composition beyond
Music, Performative Computer
Music, Voice solo / Voice+, Young
Ensemble in Residency, Composer
Exchange Program, reading sessions
s Klangforum Wien a Enno Poppe)
b./ Inštrumentálne workshopy (husle,
viola, violonelo, kontrabas, auta,
klarinet, hoboj, saxofón, trúbka,
trombón a alšie dychové nástroje;
klavír, bicie nástroje, akordeón, spev,
elektronická gitara)
c./ Workshopy komornej hudby
v spolupráci s Ensemble Modern,
ensemble recherche, Ensemble
MusikFabrik, Klangforum Wien)
d./ Workshopy improvizácie
Vekový limit: študenti a mladí
profesionálni umelci

Uchádzai si pripravia:
• klasický koncert (pomalá
a rýchla as vrátane kadencií)
• sólová sonáta alebo partita
J. S. Bacha (ubovoná jedna
as)
• romantický koncert – rýchla
as (netýka sa konkurzu na
tutti hráa v skupine huslí)
• orchestrálne party - zoznam
skladieb a noty zverejníme na
www.skozilina.sk
Uzávierka prihlášok: štvrtok
16. októbra 2014
Uchádzaom môžeme poskytnú ubytovanie.
Prihlášky s CV zasielajte na
adresy:
e. lippi.sko@gmail.com
petra.kovacovska@gmail.com

Festival novej hudby Brémy 2014
21. – 23. 11.
Brémy, Nemecko
Téma festivalu: escape – enter. Festival
organizuje projektgruppe neue musik
Bremen (pgnm). Súasou festivalu sú
besedy so skladatemi.
Info: www.pgnm.de
Festival venovaný 80. výroiu
narodenia amerického skladatea
Christiana Wol a
24. – 26. 10.
Mníchov, Nemecko
Súasou sú koncerty, sympózium,
diskusia so skladateom a alšie.
Info: www.kunstwissenschaften.
uni-muenchen.de
Koncertný cyklus Bayerischer Rundfunk Musica Viva 2014/2015
24. 10., 12. 12. – 19. 12., 20. 12. 2014
21. 2., 20. 3., 8. 5. 2015
Bayerischer Rundfunk, Mníchov,
Nemecko
Cyklus koncertov súasnej hudby
s premiérami skladieb.
Info: musicaviva@br.de,
www.br.de/musica-viva
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VENI
ACADEMY
OBJAV AJ TY NOVÚ HUDBU!

Spoluorganizátor:

Ansámblová a komorná hra
Štúdium repertoáru hudby
20. a 21. storočia
Koncerty v Košiciach, Ružomberku
a Bratislave
Lektori:
Braňo DUGOVIČ – klarinet/basklarinet
Fero KIRÁLY a Ivan ŠILLER – klavír
David DANEL (CZ) – husle
Marián LEJAVA a Daniel MATEJ – dirigenti
Prihlášku a viac informácií nájdeš na stránke:
www.veni.sk/academy
Dôležité info: Prví 15 prihlásení študenti získavajú štipendium,
ktoré pokrýva kurzovné, stravu a ubytovanie. Pre ďaľších
prihlásených je poplatok 99 €, ktorý zahŕňa kurzovné, stravu
a ubytovanie.

TÝŽDEŇ KURZOV A WORKSHOPOV PRE ŠTUDENTOV HUDBY
STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL
Organizátor:

2. – 8. november 2014
Kasárne/Kulturpark, Košice

poplatok za celý kurz

S ﬁnančnou podporou:

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi “Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013” Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou
vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

rezidenčný

súbor

rádia

devín

29. 10. 2014, 19:00

19. 11. 2014, 19:00

CONCERTINO

IL BENE

Juraj Pospíšil: Suita, op. 66 pre cimbal sólo (1987)

Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 venovaná 17. novembru 1989

Leoš Janáček: Moravská lidová poesie v písních (1892 – 1901; výber)

Juraj Beneš: For Instance Black Pony (1992)

Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42 (1979)

Juraj Beneš: Musique pour Grock no. 3 (1975) *

Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku (1900 – 1911; výber)

Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír (1975)

Leoš Janáček: Concertino (1925)
Hlavný organizátor

Spoluorganizátor

Partneri

S ﬁnančnou podporou

Mediálni partneri

VEĽKÉ SLOVENSKÉ HLASY

PAVOL BRŠLÍK

FRANZ SCHUBERT: KRÁSNA MLYNÁRKA
© TTanja Niemann

Klavírny sprievod: Róbert Pechanec

5. 11. 2014
Malá sála Slovenskej ﬁlharmónie
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
Partneri:

Mediálni partneri:

Vstupenky:
20, 30, 40 €

kapos.sk

Slovenská
filharmónia
66. koncerná
sezóna
www.filharmonia.sk
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